
Scep-Ker Kft. ,,f,a'' és Valde Tímea egyéni vállalkozó kijztis kérelme bérlőtársi jogviszony
megsziintetése és ĺl bérleti szerződés módosítása a Budapest VIII. keriilet, Sdrkány u II. szám alatti

önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIti helyiség tekintetében

|64/2015. (II.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1'2 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzdjúrul a Scep-Ker Kft. és Valde Tímea bérlőtáľsak által béľelt, a Budapest VIII. kertilet,
36005 hrsz-on nyilvántartott, a Budapest V[II., Sáľkány u. 11. szám a|att ta|źihatő, utcai
bejáratű alagsoľi, f3 mf alaptertilettĺ, nem lakás célú helyiség tekintetében a bérlőtársi jogviszony
megszĺintetéséhez és a bérleti szerződés módosításához. A helyiség bérlője a továbbiakban Valde
Tímea egyéni vá||alkoző marad, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek vá|tozat|anu| hagyása
mellett.

f .) a béľleti szerződés megkotésének feltéte|e, hogy az tnkoľmányzat tulajdonában źll|ő nem lakás
cé|jtlra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (vI.20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkoľmányzati rendelet 19. $ (3) d) bekezdése a|apjźn az ővadék feltoltését,
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése a|Ątn kozjegző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
ny i|atko zat a|źir ás át v á||a|j a a b érl ő'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. március 2.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 20|5. március 17-én aszerződés megkötésľe kertilt. Aztiw
további intézkedést nem ĺgényel.

A Magyar Cserkészszövetségek Fórumúért Alapítvdny és Lakatos Krisztina ev. bérbevételi kérelme a
Budapest VIII., Somogyi B. u I0. szóm alatti nem lakds célú helyiségľe

165/2015.(II.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(|2 igen,0 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy:

1.) nem járul hozzá a Budapest VIu., 364f7l0ĺN17 \e|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII., Somogyi B. u. 10. szttm a|atttal'źihatő,43 m'alapterületű, tires' önkormányzati tulajdonú,
udvari bejáratű, ťoldszinti nem lakás céhi helyiség bérbeadásá|toz Lakatos Kľisztina egyéni
vá||a|koző részére.

hozzájáru| a Budapest VIII., 36427/0lN17 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Somogyi B. u. 10. szám a|attta|á|hatő, 43 m2 alaptertiletiĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari
bejáratű, ftildszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásához határozat|an időre 30 napos
felmondási hatáľido kikötésével a Magyaľ Cseľkészszövetségek Fóľumáéľt Alapítvány részére
iroda cé|jára, a kedvezményes 35.750'- Ft + Afa béľleti + közüzemi és különszolgáltatási díjak
osszegen.

a 2') pontban megállapított bérleti díjak feltétele, hogy a bérlő köteles a honlapján, sajtó
megjelenésein a Budapest Józsefuáľosi onkormányzatottámogatóként szerepeltetni.
a) a |ega|źlbb havi helyiséghaszná|atot igény|ő eseményekľől (fogadóóra, g;rtĺlés' rendezvény,

tanácskozás, tanácsadás) a B érbeadó t tájékoztatni, meghívót küldeni.

2.)

3.)
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b) minden év március 15. napjáig benyújtani azađott évre vonatkoző szakmai teruét, amelybol
kiderĺil, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuárosi
lakosok érdekeit.

c) minden év május 31. napjźńg benyújtani az e|őző éves tevékenységéľől sző\ő, az
on korm ány zat źita| me ghatár ozoťt tartal mú szakm ai be s zám o l ój át.

d) u helyiségben az a|apszabá|yában megjelĺĺlt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedé|y ezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

4.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékelésére és elfogadására a hatáskönel rendelkező
bizottság (Emberi Erőforrás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatásk<jrrel rendelkező bizoÍtság a
szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti dij az adoÍt
évre is érvényben marad.

5.) amennyiben a szervezet a 3.) pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottságrészére
benyújtotta, és azt a bizoÍtság elfogadta, az onkoľmányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kéľelemre a bérleti dijat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi
lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a f48l20|3.
(VI.19.) számú Képviselotestĺileti határozat26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékre
módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek vźůtozat|anul hagyása mellett.

6.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmaj terve, szakmai
beszámolója a|apjźtn nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben Józsefuáros
érdękében végezi, úgy a bérleti dij az érintett évjanuáľ |. napjátő|, az akkor érvényes szabályok
szeľint kiszámított bérleti díjnak megfe|elő cisszeg + infláció értékĺe emelkedik' Amennyiben a
bérlő szakmai terve vagy beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak ľészben
végene Józsefuáros érdekében, .űgy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek bér|eti díjának
megá||apításáról szóló f48lf013. (VI.lg.) szźtmű Képviselo-testĺ'ileti határozat 26. pontjában
meghatározott eggyel magasabb kategőriába soľolt bérleti díjra emelkedik.

7.) a béľleti szerziĺdés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
céIjáraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) sztlmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a 77 . $ (a) bekezdése alapj án kozjegyző e\őtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l alás i ny i|atkozat a|áír ását v á|| a|j a a leendo b ér1ő.

8.) a Magyaľ Cseľkészszövetségek Fóľumáért Alapítvány tudomásul veszi, hogy a bérleti
jogviszony időtartama alatt és azt követően sem élhet bérbeszámítássa|, és a felújítás költségét
semmilyen j o gcímen nem követel heti az onkormányzattól.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: f0|5. márciusf .

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: 2015. febľuár 27-én íľásban értesítették a kéľe|mezőket a
Bizottság döntéséľőI. A rendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem keľĺilt sor a szeľződés
megkötéséľe. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat gépkocsi-beúIló bérbeadására

166/2015. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(Íf igen,0 nem, 3 taľtózkodáłs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. engedélvezi részére határozat|an ideju bérleti szęrzođés megkotését a
Budapest VIII., Bacsó Béla u. |7. szźtm a|atti, 34853 hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||őra,
30 napos fe|mondási idővel 6.4,76,- Ftlhó + Afa bér|eti díj mellett.

2. Az 59l2O|l. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo összegű óvadék
megfizetése.

3. Az59l2O1l. (xI.07.) számű tnkormányzati ľendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint
az egyo|ďa|ú kötęIezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintette|.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. máľcius 2.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A bérleti szerződés nem keľtilt aláírásľa. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

A Creatrio Kft., valamint a Főnix MMI Színhdzi és Míívészeti Mííhely Egyesület bérbevételi
kérelme a Budapest VIII. keľiłlet, Somogyi B. u 10. szúm alatti üres, önkormdnyzati tulajdoníl nem

Iakds céIťl helyiségre

1671201.5. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l5 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII., 36427/0lN18 helyľajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
vilI., Somogyi B. u. l0. szám a|att ta|źt|hatő,22 m2 alapterületiĺ, üľes, önkoľmányzati tulajdonú,
utcaibejáratú, ftildszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáhoza Cľeatľio Kft. részére.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII., 36427l0/N18 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Somogyi B. u. 10. szám a|attta|á|hatő,2f mf alapterületű, üres, ö'nkormányzati tulajdonú, utcai
bejárat.í, füldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához hatźtrozat|an időľe 30 napos

felmondási hatáľidő kikötésével a Főnix MMI Színházi és Míĺvészeti Míĺhely Egyesület
részére, színházi jegyiroda cé|jára, a mindenkori ktiz<js kö|tséggel megegyező (amely az
elóteľjesztés tárgya|ástnak időpontjában 5.654'- Ft/hó) + Afa bérleti + kozijzemi és
ktilonszolgáltatási díj ak összegen.

3.) a bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérlő a bérleti jogviszony időtaľtama a|att és azt
követően sem élhet bérbeszámítással, és a felújítás koltségét semmilyen jogcímen nem
kö,vetelheti az onkormán y zattő|.

4.) a bérleti szerződés megkcitésének feltétele, hogy az Önkormányzattu|ajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gá'|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapjtn kozjegyző e|őtt egyoldalú
kĺjtel ezetts é gvá I l aI ás i ny i|atkozat a|áír ását v til| a|j a a l een dő b érl ő.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hattridő:2O 1 5. március 2.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián:
1. pont: 2015. febľuár 27-én íľásban értesítették akére|mezőt aBizottság döntéséľől.
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2. pont: 2015. máľcius 20-án a szerződés megkötésľe keľü|t. Äz iigy további intézkedést nem
igényel.

Iavaslat megbízdsi szerződés megkötésére a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító szdmíl projekt
kivitelezése sorĺÍn mííszaki ellenőri feladato k ellĺttósdra

|6812015. (II.23.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

l. a KEOP-S.5.0lAl12-2013-0|2f azonosító számű ,,Energiaraciona|izźiás Józsefuáľosban'' című
projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok e||átásáva| a Kisfalu Kft-tbizza meg, 2.600.000
Ft + Afa, azaz3.302.000 Ft összeg díjazással.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I5. február f3.

f . ahatározat l. pontja a|apjźn felkéri a polgármestęrt az eloterjesztés |. számű mellékletét képezo
me gbizási szerző dés a|áír źsfu a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. március 6.

a
munkák
március

ellátásának éľdekében a Kisfalu Kft-vel
13-án (ONSZER szám ||3/201'5).

i A döntés értelmében a tárgyi
megbízási szeľződés keľült a|áírásra 20|5.

A

1.

Jav as lat noteb o o k-o k t ulaj do n b a adás dra

1691201'5. (II.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

hozzájáru| az alábbi táb|ázatban felsorolt Toshiba gyártmányű, haszná|t notebook-ok és
valamennyi tartozékaival együtt történő elidegenítéséhez az előterjesaésben felsorolt20I0.f0|4.
évi ciklus önkormányzati képviselői, az önkormányzat tisztségviselője és a Hivatal vezetője
részére:

Felelos: polgáľmester
Határidó: f0|5. februźr 23.

2. fe|kéri a polgármestert az adásvételi szerződések előkészítésére és azok aláírására.

Típus Gvdrtdsi év
B ecs iilt forg almi érté k
(nettó Ft)

Tosh ba satellite L650-148 2009. 25.000.-
Tosh ba Sarellite L350-11E f009. 32.000.-
Tosh ba Satellite U-400-101 f009. 38.000.-
Tosh ba Satellite L830-106 201f. 50.000.-
Tosh ba Sarellite C660-2TC 2012. 52.000.-
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Fele|ős: polgármester
Határidő: f015. március 3 l.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A'határozat szeľinti szemé|yek részére az informatikai
eszköztik éľtékesítéséľe vonatkozó éľtesítés megtörtént. Az adás-véte|i szerződéseket a Felek
a|áírták.

A Budapest, VIII. keriilet Tömő utca ... szdnl alattÍ, Iakós megnevezlísíí.ingatlanra vonatkozli
elővdsdrldsi jogróI való lemondús ZART ULES

171lf0Í5. (Iil.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi
onkormányzat,a....:............ hrsz-ú, természetben a 1083 Budapest, T<jmő utca ... ........ szám
a|att tal.éůhatő, f6 m" alaptertilettĺ, lakás megnevezésű ingatlan tekintetében, az 5.600.000 Ft vételár
ismeľetében ...... és (eladók), továbbá InnoCluster Invest Szolgáltató Koľlátolt
Fele|ősségű Társaság (vevő) kozött 2015. februźtr 16-źtn kötött ingatlan adásvételi szerződéséhez
kapcsolódó elovásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l 5. március 2.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: A' határozat kézbesítése megtörtént az iigyÍé|
ľészéľe.

A Budapest, VIII. keriilet Rdkóczí l,it .......... szám alatti, Iakós megnevezésíí ingatlanra vonatkoaj
elővdsdrldsi jogrólvaló lemondds ZART ULES

|7212015. (III.02.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(l'1 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkoľmányzat,1. ...... hrsz-ú, természetben a 108l Budapest, Rákóczi út...'.. száma|att
taĺźihatő, 77 m, alapteľĹilettĺ, lakás megnevezésű ingatlan tekintetében, a 13.600.000 Ft véte|ár
ismeretében ....... eladó, továbbá ...... vevő között 2015' február I}-én
kotött ingatlan adásvételi szerződéséhez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20 | 5 . március 2.

A Gazdálkodási tieyosztáIy táiékoztatása alapián: A határozat kézbesítése megtöľtént az iigyÍé|
részéľe.

ravaslat a PoIIack MiItlźIy tér alatt talóIható, ,garózsépiilet', megnevezéssel nyilvántartott
ingatlanon fennáIló elővdsárlási jogról való lemonddssal kapcsolatos döntés meghozatalára

ZART ULES

|73120|5. GII.02.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat, a 36561ĺ0lA hďryrajzi számon nyilvántartott, természetben a l088 Budapest, Po|lack
Mihály téľ cím a|at1ta|á|hatő, ,,garázsépület'' megnevezésű ingatlan tekintetében , az 1.798.730.000 Ft-os
vételaľ ismeretében, Pollack Mihály téri Mélygarazs Kft. eladó, továbbá TALLYA HOTEL INVEST Kft.
vevő között 2015. február |]-én kötött adásvételi szerzódéséhez kapcsolódó elővásárlási jogával nem
kíván élni.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2015. március 2.

A Gazdá|kodási tievosztá|v táiékoztatása alapián: A' határozat kézbesítése megtörtént az iigyfé|
ľészére.

Iavaslat ,,Közétkeztetési szolgdltatús elldtĺźsa diétás étkeztetéssel és a tdlalókonyhákfejlesztésével',
tórgy íl közbeszerzési elj ĺźrds megindításĺźra

174/2015. (III.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|, Borsos Góbor és Pintér Attila
nenl vett részt a szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Közétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel
és a tálalókonyhák fejlesztéséve|,, tárgytlkozbeszerzési eljárásban rigy dönt, hogy

1. a közbeszerzésekő| sző|ő2011. évi CMII. törvény második ľésze szerinti hirdetménnyel induló,
tárgyalásos kozbeszerzési elj árást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 20i5. március 2.

2. e|fogadja az e|oterjesztés f . számű mellékletét képező részvételi felhívást és a 3 . számű mellékletét
kép ező kie gészítő d oku mentác iót.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. március 2.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A' határozat alapján az ú)sz-Ker Kft. intézkedett a
ľészvételi felhívás megielentetéséľőI az Euľópai Unió hivatalos lapjában (TED).

ravaslat az MNP III. ,,T4/1 Köztertileti ártalomcsökkentő szolgdltatósok elnevezésíĺ projekt
lebonyolításdhoz szakmaifeladatok elldtdsa'' tdrglú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési

elj drds eredmény ének megdllapítds dra

175/2015. GII.02.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság az MNP III. ,,T4l| Közterületi ártalomcsökkentő
szo|gźůtatások elnevezésű projekt lebonyolításához szakmai feladatok e||átása,, tttrgyű,közbeszerzési
értéb,Áatárt el nem érő beszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. Fiatalokat, Egészséget, Családot Segíto Kozhaszn,h Egyesület (székhely: Üloĺ ĺt |07. fszt.lilI.,
adőszám: 182543f|-|-43) ajźtn|attevő ajźn|ata érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem
á||kizárő ok hatálva alatt'
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FeleIős: polgáľmester
Határidő: 2015. március 2.

2' A beszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. március 2.

3. A beszerzési e|jźtrźls nyeľtese a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segíto Kozhasznű EgyesüIet
(székhely: Üu0ĺ ĺt I07. fszt.lilI, adőszáma: 18f543fl-1-43), amely a legalacsonyabb cisszegiĺ
érvényes aján|atot adta, aján|ata az aján|atkéľo rendelkezésére á||ő fedezeten belül van, alkalmas a
szerződés teljesítésére. Elfogadott aján|ati ára: f.900,- Ft + g,- Ft ÁFA/óra' összesen nettó
I.740.000,- Ft (600 őra) 2015. május 30-ig, amennyiben a projekt meghosszabbodik 2015.
augusztus 3O-ig, akkor a2015. május 30. -2015. augusztus 30. közötti időszakľa nettó 1.508.000,-
Ft (520 óra), ebben az esetben összesen: nettő 3 'f48.000,- Ft (1 120 óra).

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 2.

4. A határozat 3. pontja alapján felkéľi a polgármestert a megbízási szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. március 2.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A' szerződés 2015. ápľilis 7-én a|áíráłsra
keľült.

Javaslat az Úi releki téri Piac J2 jelíÍ, 20 m2 alaptertiletűĺ piaci üzletltelyiség bérteti joglźnak
megszerzése céljdból kiírt pdlyázat eredményének megdllapításdra és új pólydzat kiírdsdra

17612015. (III.02.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|, oszi Eva nem vett részt a
szavazdsban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ui Teleki téri Piac J2 je|u, fO mz alapterületrĺ piaci tizlethelyiség bérleti jogának
me gszerzés e c é lj áb ó l kiirt pá|y źLzatot ere dménýe l en nek ny i lván ítj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. március 2.

2. ismételten megindítja az Ú; Teleki téri Piac Jf je|ú, f0 m2 alapterületíĺ piaci i'izlethelyiség
béľleti jogának megszerzése céljából kiírtpá|yázatot, amelyre tekintettel elfogadja ahatźrozat
mellékletét képezó pá|y źzati felhívást.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 5. március 2.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat f , pontja szeľinti pźiyźzati felhívás
helyben szokásos módon történő kifiiggesztéséről, valamint a honlapon t<jľténő

megjelentetéséről'

Felelős: polgármester
Határidő: f01 5. március 2.
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A Józsefváľosi Váľosiizemeltetési SzolgáIat táiékoztatása alapián: ĺzui Teleki téľi Piac Jf je|u

20nm alapteľiiletĺĺ piaci tizlethelyiség béľleti jogának megszeľzéséľe kiírt új pá|yázzti
előteľjesztés 2015. május 04-én keriilt a Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság elé. Az rĺj
páiyázati felhívás annyiban módosult az e|őzőekhez képest, hogy újabb négy, kĺilönbőző fajtájűl
tevékenységgel is lehet pźiyázni az üzlethelyiségľe.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a'pá|yánő éľtesítésľe, a megisméte|tpá|yáłzati
felhívás kifiiggesztésľe keľiilt a Polgáľmesteri Hivatalban és közzététe|re a honlapon.

Javaslat az Úi rekki téri piac területén lévő G2 iizlethelyiség bértői klĘrelmének elbírtźllźsttra

|77/20t5. GII.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzź!áru| azEU Print Kiadó és Szolgáltató Kft. G2 jelű tizlethelyiségben folytatott tevékenységi
korének hírlapárusítással való kiegészítéséhez, va|amint tudomásul veszi a cég székhelyében
bekövetkezett vá|tozását (új székhely: |ff| Budapest, Arany János u. 45.II. em. |2.).

Fęlelős: poIgármester
Határidő: 2015. március 2.

2. felkéľi a polgármestert ahatározat I. pontja szerinti módosított bérleti szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. március i0.

A GazdáIkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: A béľleti szeľződés 1. sz. módosítása 2015.
máľcius 16-án a|áírásľa keľiilt.

Iavaslat az tli r"t"ki téri piac teriiletén lévő L2 iizlethelyiség bérlői kérelmének elbírdllźsdra

178/201s. GII.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| az L2 jelű iizlethelyiség albérletbe adásźlhoz ,,Kárpáti Tej, Kenyér, Pékáru'' Kft'
(székhely: 2051 Biatorbáry, Rosenbach János u. 44. Cégsegyzékszám: |3 09 172 667, Adőszźm:
f 5 07 1 1 f 8 -2 - I 3) r észér e az a|étbbi fe ltételekke l :

a) a bérlő az a|bér|ďbe adás idejére emelt bérleti díjként megťrzeti az a|bér|etbe adott
he|yiségľészľe eső emelt bérleti díjat, melynek méľtéke a bérleti díj másfélszerese;

b) a szerződés megszíĺnése ęsetén az a|bér|ó a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli téľítés
igénye nélkül köteles kiüríteni;

c) ha a bérleti szerződés a bérlő jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, az albérlő a
bérleti jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az a|bér|ő, aki azLtv.
a|apján a bérl eti j ogvi szony fo lytatására j o gosult;

d) a helyiség bérleti díjara vonatkozőan az a|bér|ő készťĺzető kezességet vá||a|, és az
tnkormányzat tu|ajd,ontńan źil|ó nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
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feltételeiről szo|ő 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 11. $ (4) bekezdésében
meghatározottkozjegyzőiokirata|áírásátvál|alja'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. márciusf .

f . felkéri a polgármestęrt ahatározat 1. pontja szerinti módosított bérleti szerződés a|áirására.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015. mźtrcius 1 0.

A Gazdálkodási tjgYosztály táiékoztatása alapián: A béľleti szeľződés 2. sz. módosítása 2015.
máľcius 18-án aláíľásľa keľült.

A Kribus Kft. kérelme parkolóhely-Iétesítési kötelezettség óndIIaIdsáľóI sailó megdllapodós'
v alamint telep íilésrendezési szerződés megsziintetés éről

179/20|5. (I[.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1' bozzájfuu| a Kľibus Kft. kére|méhez, a Budapest VIII. kertilet Hungária krt. f6' szám a|aÍti
ingatlan (hrsz.: 3887fl4) beépítésével kapcsolatban2010. november 4-én megkötött, paľkolóhely-
létesítési kötelezettség áírá||a|ásáLra vonatkozó megállapodás, valamint telepĺilésrendezési
szer zó dés közös megegyezés sel toľténő megszünteté séhez.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0| 5. március f .

2' felkéri a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megállapodások megsztintetésére vonatkozó
megállapodások előkészítésére, aláírására, továbbá a telepĹilésrendezési kötelezettségvállalás
tényének ftj ldhivatali törléséhez hozzź|áru|ő nyi latkozat kiadására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. március 31.

A Gazdálkodási ÜgvoszĹáIy táiékoztatása a|apián: A hatálrozat továňbítálsra keľtilt az iigyÍé|
iigyvédjének, de tekintettel aľľa, hogy az a|áírő külftildiin él, az a|áirásľa még nem tłiľtént meg.

ravaslat a Kisfalu Kft alapító okiratdnak mlídosítdsdra

180/2015. ([I.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(|2 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Kisfalu JózsefuárosiYagyongazdálkodó Kft. a határozat mellékletét képező a|apitő
okiratának módosítását.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015. március 2'
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2. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező alapító okirat módosításának a|áírására, és
ezze| osszhangban kéri azonnali intézkedését az a|apítő okirat módosításának a cégegyzékbe
történ ő b eje gy eztetésérő l, és az a|apitő oki rat e gységes szerkezetbe fo glalásáľól.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: fjl 5. március f .

3. felkéri a társaság ügyvezetését a cégiegyzéssel kapcsolatos belső szabá|yzatainak az alapítői
dĺlntéssel összh an gban l évő mód o s ításai nak áíl ezetésér e.

Felelős: a Kisfalu Kft.. igazgatőja
Hatáľidő: 2015. március 5.

A GazdáIkodási tievosztá|y táiékoztatása alapián: Az Alapító okirat módosítása 2015. máľcius
02. napján a|áírásrz keľült. A Társaság átalakulása és a folyamatos feladatbővĺilés miatt a be|ső
szabáůyzatok véglegesítése 20 15. jrĺlius-augusztus hónapban töľténik meg.

Kö zter íilet- ltas zn dI ati kérelme k elbírálós a

181/2015. GII.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 10 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

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

]. kozteľĺjlet-használati hozzájárulást ad - egł összegben történő díjfizetéssel - az alábbi
ügyben:

KozterüIet-használó, kérelmező: Meadit Globe Kft.
(I084 Budapest, József u. 43-45.)

Közterület-használat ideje: 20]5. március 02. _ 20]5. március ]6.
Kozterület-hasznóIat célja: egléb rendemény (Emlékezés ünnepe)
KozterüIet-hasznáIat helye: Corvin koz
Kozteri]ĺet-használat nagłsága: 44 m2 17 dbÍahĺź) + 33 m2 (kitelepütéý

2. tudomdsul veszi a Meadit Globe Kft. kozterĹilet-használatát 2015. február l6-tól 2015.
már c ius 0 1 -j é i g (díjfi z e t é s ko t e l e z e tt s é ge m e lĺ ett).

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. március 2.

A Gazdálkodási ÜgYosztá|v táiékoztatása alanián: a határozatot 2015. máľcius 04-én
személyesen vették át.

182ĺ2015. GII.02.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad _
díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Táľsasház Teleki téľ 3.
(l086 Budapest, Teleki tér 3.)

Kĺjzterület-használat ideie: 2015' március 09. - 2015. máius 09.



Koztertilet-haszntiat cé|ja: építési munkatertilet
Közteľület-haszná|at helye: Teleki téľ 3.
Közterület-h aszníl|at nagysága: 40 m2

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2015. máľcius 2.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: a határozatot 20|5. máľcius 20-án
személyesen vették át.

183/2015. (I[.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati hozzź|árulást ad -
egy összegben töľténő dijfizetésse| - az a|źtbbi tigyben:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Nyolcpipa Bt.
(1061 Budapest, Jókai tér 8.)

KözterĹilet használat ideje: 2015. március 02. -f0|6. máľcius 01.
Közteri.ilet-hasznźiat cé|ja: viráglrtńa, szemétgyűjtő
Közteľület-haszná|at helye: Leonardo Da Vinci u. 23.
Kozterület-haszntt|atnagysága: 27 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 | 5. március 2.

A Gazdálkodási Ügyosztá|y táiékoztatása a|apián: a határozatot fLLs. máľcius 06-án
személyesen vették át.

184/2015. (III.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYálrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . köĺeľület-haszná|atihozzź!áru|ást ad - egy ĺisszegben töľténő díjfizetéssel _ az a|ttbbi ügyben:

Kozterület-haszná|ő, kérelmező: Kepes Hostess Kft.
(1149 Budapest, Pillangó park 8/b.)

Közterület használat ideje: 20|5. március 02., f0I5. március 05'
20|5 , március 06., 20l 5. március 09.
2015. március 12., 2015. március l3.

Közterĺilet-hasznźúat cé|ja: szóľólaposztás
Kozterület-hasznźiat helye: Bíró Lajos utca

Győrfý István utca
Lokomotív utca

2. tudomásul veszi a Kepes Hostess Kft. kozterü|et-hasznźůatát 2015 . február 23 ., f015 . fębruár 26.,
20l5. február f7 . napjźtn (díjfizetési kötelezettség mellett).

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. március 2.
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A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása a|apián: ahatározatot 2015. ápľilis f7-énpostázták ki.

185/2015. (n.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-használatihozzájárulást ad -
egy összegben toľténo díjfizetéssel _ az altlbbi ügyben:

Közterĺilet-h asznźt|ő, kérelmező :

Köztertilet használat idei e:

Közterü l et-h aszná| at c é|i a:

Közteriilet-h aszná|at helye:
Közterü l et-h aszntil at nagy sźtga:

(........ . .......)
f015. március 06' - 2015. mźrcius 07.
2015. április 03. -2015. ápľilis 06.
2015. május 01. _ 2015. május 04.
idény jellegti asńa|i árusítás (Nőnap, Húsvét, Anyák
napja)
Corvin sétány
fm'

Felelos: polgármester
Hatáľido: f015. március 2.

A Gazdálkodási ÜgYosztáIy táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. máľcius 09-én
szeméIyesen vettékát.

|86/f0t5. (m.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattz|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeri'ilet-használatihozzájárulást ad _
díj mentességge l _ az a|ábbi Ĺigyben :

Kcjzterĺilet-haszná|ő, kéľelmező: Hungaľofest Nemzeti Rendezvényszervező
Nonpľofit Kft.
(1082 Budapest, Kisfaludy u. 32.)

Köztertilet-haszná|atideje: f0|5.máľcius 13. - 20|5.mźtrcius 16.
Kozterĺilet-haszná|atcé|ja: eryéb'rendezvény (20|5. máľcius 15-i nemzeti

unnep)
Kĺjztertilet-haszná|at helve: a melléklet szeľinti utciíkban

- Reviczky utca
- SzentkiľáIyi utca
- Puskin utca
- Pollack Mihály tér
- Mrĺzeum utca
- Bľódy Sándoľ utca
- Tľefort utca
- Otpacsiľta utca

Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 20 f00 m,

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2015. március 2.

A Gazdálkodási ÜevosztáIy táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. máľcius 04-én vették át
szemé|yesen.
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t87/2015. (m.02.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. kĺjzterület-hasznźúatihozzźtjánúást ad - egy összegben történő díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: onish Kft.
(106l Budapest, Andrássy űt45.)

Köztertilet használat ideje: 20l5. március 02. -2015. máľcius 31.
Közterĺ'ilet-haszntiat cé|ja: vendéglátó terasz
Köztęrület-hasznźiat helye: Kálvin téri]VÍúzeum utca
KözterĹilet-hasznźl|atnagysága.. l0 m2

2. tudomásul veszi az onish Kft. közterület-használatát március 01-jén (díjfizetés kötelezettsége
mellett).

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2015. március 2.

.Ą Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása a|apián: a határozatot 2015. máľcius 20-án
szeméIyesen vették át.

Javaslat a Corvin Sétdny Program lebonyolítdsúravonatkozó projektmenedzseri szerződés
elfogaddsdra

188/2015. (III.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság liry dönt, hory elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező, ,,Corvin Sétány Pľojekt Program |ezfuásáva| kapcsolatos projektmenedzseľi megbízási
szerződés,, elnevezéstĺ dokumentumot és felhata|mazza a polgármestert annak a|áírźsttra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015.március 5. a szeľződés a|áirási határideje

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A projelrtmenedzseľi szerződés aláíľásľa keľült.

J & ANTiNu Csemege Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Német u. 13. szdm alatti
iires, önkormányzati tulajdoníl nem lakós célíl helyiségre

189l20t5. GII.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nemo I tartőnkodás szavazattal, oszi Eva nem vett részt a
szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy nem idrul llozzd a Budapest vIII.o
34903/0ĺN64he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest vIII.o Német u. 13. szám alatt elhelyezkedő,
46 m, alapteľĺ'ilettí, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú ftjldszinti helyiség bérbeadásához a J
& ANTONH Csemege I(ft. részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. március 9'



A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. máľcius 10-én íľásban éľtesítették a kéľelmezőt a
Bizottság diintéséről. Äz iigy további intézkedést nem igényel.

Creatrio Kft. bérlő bérleti díj csökkentésére vonatkoaí kérelme a Budapest VIil Stáhly u l5. szdm
a I att i ö n k o r mány zat i t u I aj do n íl h e Iy is é g v o n at ko zĺź s á b an

190ĺ2015. (m.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|o oszi Eva nem vett részt a
szavazásban.\

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy:

l.) nem jáľul hozzá a Creatľio Kft. béľlő á|ta| bére|t, Budapest VIII., 36460l0l^N1 he|yrajzi
szźtmon nyilvántartott, a Budapest VIII., Stáhly u. 15. szám a|att ta|á|ható, 80 m, alapterületű,
ĺĺnkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség bérleti díjának
25.000,-Ft/hó +Afa összegre töńéno csĺjkkentéséhez a helyiség felújítása miatt.

2.) hozzájáru| a Cľeatrio Kft. béľIő á|ta| bére|t, Budapest VIIJ, 36460l0lN| he|yrajzi számon
nyilvántartott, a Budapest VIII., Stáhly u. 15. szám a|aÍt ta|á|hatő,80 m, alapterületrĺ,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség fe|űjitásához.

3.) hozzájáru| a Creatľio Kft. béľlő álta| bérelt, Budapest %il., 36460l0lÁJ| he|yrajzi számon
nyilvántartott, a Budapest VIII., Stáhly u. 15. szám a|aÍÍ. ta|á|ható, 80 m2 alapterÍiletrĺ,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejźlratű, pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség tekintetében a
béľleti szerződésének módosításához és a bérleti díj 50.000'-Ft/hó + Afa összegen történo
melá||apitźlsáhozf015. máľcius 1. - ápľilis 30-ig. 20l5. május l-jétől a bérleti díj 84.000,-Ft/hó
+ Afa összegre emelkedik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20i5. március 9.

A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. máľcĺus 11-én a szeľződésmódosítás megkiitésľe
kerůĺIt. Az iigy további intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. kerüIet, Magdolna utca ......... szdm alatti lakds bérbeaddsdra

|9I/2015. (III.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazattz|, Őszi E,a,e- vett részt a
szavazásban,)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hozzź|áru|

1) ..... részére az á|ta|a lakott, Budapest VIII., Magdolna utca .. szám
a|atti, I szobás, 27,28 m2 alapterü|etű, komfortos komforrfokozatű|akás bérbeadásához a hatályos
rendelet fflc $-a a|apján, 1 év határozott idore szólóan' koltségelvű lakbér fizetési
kotelezettséggel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. március 2.

2) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatáľozat 1.) pontjában foglaltak a|apján a bérleti szerzódés megkötésére.
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Fe|elős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 2015. ápľilis 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A tulajdonosi nyilatkozat, és a béľleti szeľződés a|áírása
megttiľtént, az iigy további intézkedést nem igényel.

rallaslĺlt a Budapest WII., Ltljzĺl rĺ. ............ .. szőm ĺllatti lakdsra vonłt,koaion , , , ,,, bérlćí
bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megsziintetéslire, mdsik lakds bérbeaddsa mellett

192ĺ201s. GII.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batźrozata
(l0 igen, 0 nem, 1 tartőzkodás szavazatta|, oszi Eva nem vett részt a
szavazdsban.)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy:

1.) a Budapest VIII. Lujza u. ...... szám a|atti 1 szoba, komfort nélkĺili, 30,5l m2 alaptertilettĺ
lakás tekintetébęn ....... bérlővel fennálló bérletijogviszony közös megegyezéssel tonéno
megszüntetésével egyidejűleg' másik cserelakás biztosít{'qával a Budapest VIII., Kőris u.

.... szám alatti 1 szoba, komfort nélktili, 25,40 m. lakást - a bérbeadó által nrténő
bekaltazhető állapot biztosítását kovetően - bérbe adja .. részére,határozott idoľe szólóan

-f016. febľuár f9. napjáig, előbérleti jog biztosításával.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 20|5. március f .

2.) hozzź$áru| ahhoz, hory Budapest VIII., Kőris u. ....... szttm a|atti I szoba, komfort nélküli'
f5,40 m, lakás lakhatóvá tételének költsége a 1|604 címen nyilvántartott Lujza u. ........
felújítása - MNP III. onként vállaltfeladat - f0I4. évi pénzmaradvány teľhére tcirténjen, amelynek
bruttó költsége | 7f5 fIO'-Ft.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. március 2.

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

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. március 31.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A megállapodás, és a bérleti szeľződés a|áírńsa megtiińént'
az iigy további intézkedés nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Vay Áddm u ...,..,. sztźm alatti épiiletben Iévő laklÍs minőségi
Iakds cs eréj év eI kapc s o I at b an

t93l2015. GII.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 1 tartőzkodás szavazatta|., oszi Eva nem vett részt a
szavazásban.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájáru| a hatályos ľendelet l 1/A $-a a|apjána Budapest VľI., Vay ĺaam utca .. . '.. ... .... szám
a|atti, I szobás, komfort nélktili komfortfokozatű, f5,|2 m, alapterületiĺ lakásra '.... és
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..... bérlőkkel fenná|ló bérleti jogviszony közos megegyezéssel történő megszüntetéséve|
egyidejűleg, a Budapest VIII., Vay Adám utca . .... szám alatti 1 szobás, f9,f6 mz
alapterületű, komfoľtos lakás megtekintett állapotában történő bérbeadásáhozhatározatlan idore
szo|őan, azzal a feltétellel, hogy a leadásra kerĺilő bérleményüket rendeltetésszerű állapotban
bérlők leadják, valamint a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás a
kijelöIt bérlők feladata. .... és . a két lakás kozötti forgalmi énékkülönbözet
50 %-źLt - 95.000,- Ft-ot - a lakásbérleti szerzodés megkötésének napjáig kötelesek megťlzetni.

Felelős: Kisfalu Kft. iig1rvezeto igazgatőja
Határidő: f0|5. március f .

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontjában meghatározott megá||apodás és bérleti szerzőďés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: Á megállapodás aláírása folyamatban van.

Iav as lat gép kocs i- be áIIó b ér b e adds óra

|94/2015. GII.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(10 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|, oszi Eva nem vett részt a
szavazásban.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| a Supľemum Service Kft-val (képviselő: Mándi Anikó; székhely: 1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 2.; adószttm.. 242f6882-2-4f, cégegyzék száma: 0i 09 996580) tĺirténő
határozat|an idejiĺ bérleti szerződés megkötéséhez aBudapest VIII., Futó u. 5-9' szám a|atti,
3557611hľsz-ú telken kialakított gépkocsi-beálló tekintetében, 30 napos felmondási idővel 6.476,-
Ft/hó + Áfa bérleti dfi mellett.

2. az 59120|1. (xI.07.) számű Önkoľmányzati rende|et 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo <isszegiĺ óvadék
megfizetése.

3. az59l201i. (XI.07.) sztlmű onkormányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint
az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. március 9.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A béľletĺ szeľződés a|áírásra keľiilt. A' ügy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest, VIII. keriilet Rdkóczi út ................ szdm alatti lakds megnevezésíÍ ingatlanľa
vonatkou| elővlÍslźrldsi jogrólvaló lemondlźs zÁnr ÜĺÉs

|96l20t5. GII.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)
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A VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
tnkormányzat, a.. ..... hrsz-ú, természetben a 1081 Budapest, Rákóczi út..... ...száma|att
talá|ható l09 m' alapterületű lakás megnevezésű ingatlan tekintetében, a 22.500.000 Ft vételár
ismeretében eladó, továbbá

vevők, valamint .... és . .. haszonélvezeti jogosultak között
' ingatlan adásvételi szerződéséhez kapcsolódó elővásáľIási jogával nem kíván2015. február l2-én kötött

élni.

FeleIős: polgármester
Határidő: 20i5. március 9.

A' határozat kézbesítése megtiiľtént az iigyfé|

A Budapest, VIII, keriilet Rúkóczi ílt ........... szdm alatti lakýs męgnevezésíÍ ingatlanra
vonilkozó elővdsdrldsi jogról való lemondds ZART ULES

|97 /2015. (Iil.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat,a...
a\att ta|á|hatő 5] mf alapteľülettĺ lakás megnevezésĺĺ ingatlan tekintetében, a 14.000.000,-Ft vételár
ismeretében ........' ...... (eladók), továbbá
vevő között 20l5. február f)-án kötött ingatlan adásvéte|i szerződéséhez kapcsolódó elovásáľlásijogával
nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 9.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása atapián: Ahatározat kézbesítése megtöľtént az iigyfé|
részére.

Javaslat ,,Vdllalkozdsi szerződés keretében az Európa Belvóľosa Progľam II. _ Palotanegyed
KukuráIis Városmegújítdsa soľdn íltépí'tési és javítdsi munkdlatok elvégzése,' tdrgłú közbeszerzési

eljdrás megindítdsdra

|98/2015. Gn.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Yá||a|kozási szerzódés keretében azEurőpa Belvárosa
Pľogram II. _ Palotanegyed Kulturális Városmegújítása során útépítési és javítási munkálatok
e lvé gzé s e'' tár gsĺtl kő zb eszer zés i e lj árásban ú gy d önt, ho gy

1. akozbeszerzésekľől szőIő 2011. évi CVil. tĺirvényben foglalt nemzeti e|járásrend szeľinti nyílt
kozbeszerzési eljárást folýat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 9.

f . elfogadja az e|óterjesztés 2' szźtmű mellékletét képező aján|attéte|i felhívást és dokumentációt.

Felelós: polgármester

A GazdáIkodási
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Határidő: 20l5. március 9.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: Ä határozat alapján az ń)sz-Ker Kft. intézkedett a
közbeszerzési eljáľást indító felhívás megielentetéséľől a Közbeszerzési Eľtesítőben.

Tulajdonosi ltoaájúľulás a Budapest VIII. keriilet Karĺtcsony Sdndor utcdban végzendő csatorna
reko nstr ukcÍós mun kdk ltoz

1991201,5. (III.09.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy,tulajdonosi hozzájára|źsát adja - a
Fővárosi Csatomázási Művek Zrt. megbizása alapján _ a MELYEPTERV KOMPLEX Zrt. źL|ta|,

Budapest VIII. kerĺilet Kaľácsony Sándor utca (KáIvária tér - Teleki tér közötti) szakasztln (hrsz.:
35344 és 35455) tervezett csatorna rekonstrukciós munkákhoz az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez sziikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezęlői és munkakezdési (burkolatbontási) bozzájáru|ástmeg
kell küldenie a közteri'ilet tulajdonosának, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
Önkormányzatnak, majd a munkák (helyreállítás) elkészültéről írásban kell értesítést küldeni.

c. a tulajdonos kéri a közút keze|őjét, hogy a bontásokkal érintett Karácsony Sándor utcai
helyreállítasoknál a járdaszakaszok teljes szélességben kapjanak új aszfaltburkolatot, azűtpályźtk
a forgalmi sáv teljes széIességében és teljes rétegrendjében kerüljenek helyreállításra. A
csatlakozási munkálatokkal érintett Szerdahelyi utcai és Magdolna utcai torkolatok az érintett
szakaszon te lj e s útszé le s sé gb en toľténj en b urko I atfe lúj ítás.

d. kötelezi a kivitelezőt a burkolat megfelelő minőségben történő helyreállításźtra, me|yre aberuháző
és kivitelező közösen 5 év garanciźLtvál.|a|,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával' a dcintés napjttő| számított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. máľcius 9.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIy táiékoztatása a|apián: A tulajdonosi hozzájárutáts kÍadása
megttiľtént.

Tulajdonosi hoadjdrulds a Budapest VIII. keriilet Rdkóczi tér 7-9. sr. ingatlan UPC előJizetćíi
bekötésének kiépítéséhez

200/201s. ([I.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájttrulását adja - a UPC
Magyarország Kft. megbízásából - a CATV Hungária Kft. ľészére, a Budapest VIII. kerület Rákóczi
tér 7-9. szám alatti ingatlan UPC előfizető bekötés létesítéséhez. az a|ábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

t
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a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez sztikséges egyéb
- Szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ól,

b. a berulrázőnak (építtetonek) a közűtkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzátjáru|źst a
vonatkozó ľendelet (|9l|994. (V.3l.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

' 
gudapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivata| Hatósági Ügyosĺály Építésĺigyi Irodájától

: előzetesen meg kell kéľni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,
j

. c. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĹiltéről a közterti|etkeze|őjét és tulajdonosát
íľásban éftesíteni.

d. a bontással érintett Víg utcaijárdaszakaszt teljes rétegrendjében véglegesen helyre kell állítani' a
járda szakaszon teljes szélességben új aszfalt burkolatot kell kialakítani. Az iltátvágásnźi az
útburkolat helyreállíĹísa a munkaárok mindkét oldalán legalább 30-30 cm-es túlnyújtással
torténjen.

e. kcitelezi a kivitelezot a buľkolatok megfelelő minőségben történő helyreállításźtra, me|yre a
beruháző és kivitelező kozösen 5 év garanciátvźń|al,

f. jelen tulajdonosi hozzt!áru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásával, a dontés napjátő| számitoít 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 9.

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

A Corvín Eszak Kft. kérelme gépjdrmíí-elhelyezési ktitelezettség bérleti szerződéssel töľténő
t e lj es ít é s é r e v o n at k o zó an

20|/2015. ([I.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(11 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . nem járul hozzá a Corvin Észak Kft. kérelm éhez, hogy a Budapest, VIII. ker. Futó u' 3I-33 . szźlm
(hrsz.: 3634914) alatti irodaház építéséhez kapcsolódő 24 db gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségét
20 évre megkötött bérleti szerződéssel teljesítse'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. március 9.

2. hozzźĘáru| - a Józsefuáros területén az épittetők gépjármrí-elhelyezési kötelęzettségéről szóIó
I5l2011. (m.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) a) pontja alapján - hogy a Corvin Eszak Kft. a
Budapest, VIII. ker. Futó u. 3|-33. szám (hrsz.: 3634914) alatti irodahźz épitéséhez kapcsolódóan
maximum f4 db parkolóhely erejéig pénzbeli megváltással teljesítse gépjármĺĺ-elhelyezési
kotelezettsé gét, 1 . 0 00. 00 0,-Ft/parko |ő díjért.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. máľcius 9.
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3. felkéri a polgármestelt, hogy _ amennyiben a Corvin Eszak Kft. élni kíván a pénzbe|i
megváltás lehetőségével _ gondoskodjon a gépjármű-elhelyezési kötęlezettség megváltásáľa
vonatkozó megáIlapodás előkészítés érő|, a|áirásárő|.

Felelos: polgármester
Határido: 2015. május 3 1.

A Gazdá|kodási ÜgYosztálY táiékoztatása alanián: A'hatáľozatot a Bizottsága338ĺ201s.Gv.|3.)
számű határ ozatźpal visszavo nta.

Kij zter iilet- has zn dlat i kérel me k elbíráI ds a

202/f0t5. GII.09.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kcizterĺilet-használati hozzájárulást ad -
díj mentessé ggel - az a|źlbbi ügyben :

Közterület-hasznźiő,kére|mezo: Józsefvárosi Kłizösségi Hlá.zakNonpľofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

Közterület használat ideje: 20|5. március 15.

Köztertilet-hasznáIatcé|ja: egyéb ľendezvény (|848-49,-es Foľľadalom és
Szabadságharcra való megemlékezés)

Közteľület-haszná|at helye: Horváth Mihály tér
Közterület-haszná|atnagysága: 400 m,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. március 9.

A Gazdálkodási ÜevosztáIY táiékoztatása a|apián: a határozatot a Kft. képviselője 2015.
március 13-án szeméIvesen vette áłt.

Javaslat az MNPIII T3/2 Szomszédsági rendőr program keret<źben zajló képzésekre vonatkozó
s zerződés e k mó dos ítds ainak elfo g adds ár a

203120|5. (III.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) jóváhagyj a aT3/2 Szomszédsági rendőr program kommunikációs és szociális érzékenyíto képzés,
tréning keľetében a programban résztvevo rendőľök számára kétnapos pécsi szakmai út
lebonyolítását és felkéri a Jőzsefvźtrosi Váľosüzemeltetési Szolgálatot, hogy az ehhez szükséges
beszerzési eljárásokat legfeljebb bruttó 945,3 ezer forint összegben folýassa le.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 20 1 5. március 9.

2.) elfogadja a Conditors Bt-vel 2013. If. l7-én megköt<itt megbízási szerződés módosítását a
képzés kétnapos kihelyezése érdekben szükséges átütemezése tárgyában a megbízási díj
os szegének me glartása mel lett.

Felelos: polgármester
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Határido: 2015. március 9.

3.) elfogadja a Dr' Molnár Katalinnal f0|3.lf.l7-én megkötött megbízási szerződés módosítását a
képzés kétnapos kihelyezése éľdekben szükséges átĺ'itemezése tárgyában a megbízási dij
megÍartása mellett.

FeIelos: polgármester
Határidő: 2015. március 9.

4.) Ahatározatf-3. pontja alapján felkéri a polgármestert a szerzódés módosítások aláírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 5. március 3 l .

A Józsefvárosi Váľosiizemeltetési Szolgálat. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: Ä
progľamban ľésztvevő rendőrök számáľa a kétnapos pécsĺ szakmai út megszeľvezése,
lebonyolítása (ennek soľán a száIlás, étkezés beszeľzése, a ľésztvevőkszámára történő biztosítás)
megtiiľtént, a két megbízási szerződés módosítása a|áírásra keľü|t. A képzők a kétnapos
képzésen az oktatást megtaľtották.

A Budapest VIII.' Jóaef ktirílt 48. szdm alatti, 35229/0/A/18 helyrajzÍ szómi4 hatúrozatlan időre
szóIó bérleti joggal terltelt iizlethelyiség elidegenítése

204/2015. (III.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság ligy dont, hory nem járu| hozzá az ingatlan-
nyi|vántartásban a 35ff9l0/N18 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,
József köľrĺt 48. szám a|atti,72 m, alapterületrĺ üzlethelyiségre vonatkozó eladási ajánlathatározat|an
idejű bérleti jogviszonnyal rende|kező bérlo részére tĺjľténő megktildéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. március 9.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A béľlőt éľtesítették a határozatrćň. Äz ügy további
intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII., Jóaef kiirút 48. szám alatti, 35229/0/Á/20 helyrajzi szdmú, hatdrozatlan időre
szlíIó bérleti j oggal terhelt íizletluelyisěg elidegenítése

205/20t5. (uI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźĄáru| az ingatlan-nyi|váĺtartásban a
35f29/0/N20 helyrajzi számon nyilvántaľtoff, természetben a Budapest VIII., József kiirút 48. szám
a|atti, 32 m. alapterületrĺ üzlethelyiségľe vonatkozó eladási ajźn|at bérlő részére történő
megküldéséhez, a vételárnak, az elkészu|t forgalmi éľtékbecslés, valamint a3fl2013. (VII. 15.) számú
önkoľmányzati rendelet a|apján a foľgalmi érték 100 %o-ában, azaz |0.300.000,- Ft összegben történő
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügľezető igazgatőja
Határidő: 20| 5. március 1 6.
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A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szeľződés nem került a|áírásra. Az iigy
további intézkedést nem igényel.

orbĺźn '61 w. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Nagy Fuvaros u 6. szĺźm alatti iires
önkormdnyzati tulüj don íl helyis ég vonatkozds úb an

206/f{|15. Grr.09.) sz. Váľosgazdá|koĺlási és Pénzĺigyi Rizottság hat'áror,zt'a
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodís szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy:

l.) Itoudjárul a Budapest VIII., 35059ĺ0/N2 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Nagy Fuvaľos u. 6. szám a|atttalrźihatő, 47 mz alapterületĹĺ, üres, önkormányzati tulajdonű, utcai
bejáratű, foldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadésához határozat|an időre, 30 napos
felmondási határidő kikötésével az orbán'61 Kft. részére, szeszmentes vendéglátás (kifőzde)
cé|jźra,34.500,- F.t/hó + Áfa béľleti + közĺizemi és különszolgáltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonéban á|1ő nem lakás
cé|jélra szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI.20.) számú Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, val'amint a 77. $ (a) bekezdése alapjän közjegyző e|otĺ egyoldalú
köte l ezettsé gvá l l al á s i ny i|atkozat a|áir ásźlt v á||a|j a a leendő b érl ő.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. március l6.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 20-án a szerz(jdés megktitésľe keľült. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

Napirend 5.9. pontja: .... óvadék mérséklési kérelme a Budapest VIII. keriilet,
Tavaszmező u. 8. szdm alatti üres önkormdnyzati tulajdonú helyiségre

207/20|5. GII.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dont, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII., 35l7l l1lcl3 helyrajzi s'ľmon nyilvántaľtott, Budapest VIII.
kerület, Tavaszmező u. 8. szám alatt elhelyezkedő, 15 m, alaptertiletti, üres, önkormányzati
tulajdonú, udvari bejáratű, ftildszinti he|yiség tekintetében az óvadék egy havi <isszegre történő
mérsékléséhez ... . magánszemé|y részére.

2) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|1ára szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeiről sző|ő 35lf013. (VI. 20.) sz. Önk. ľendelet l8. $ (1) bekezdésében foglalt hatáľidőket e
hatáĺ ozat kézbes ítésétől ke ll számítani.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatőja
Hatźrido: 20|5' mttrcius 1 6.

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis l9-én a szeľződés megkiitésľe keľüIt. Az ügy
további intézkedést nem igényel.
Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Víg u 32. szám alatti üres, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds

c é I ú It e Iy i s é g ny ilv dn o s e gyfo r d uIó s p dly ózato n tij rté n ő b ér b e adds ĺÍr a

i;l
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208120|5. (III.09.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Víg u. 32. szám alatt elhelyezkedo 3494410lN5 hrsz-ú,
|25 m. alapterüIetíĺ, üľes önkormtnyĺ7a1i tulajdonú, udr,ari bejáratlĺ, ftjldszinti nem lakás célťr

helyiség bérbeadására nyilvános egyfordulós páÍyázat kiirásźlra a számitott bérleti dijon, azaz
86.933,- Ft/hó összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a
Képviselő-testĺilet 248lf0|3. (VI. 19.) számúhattrozatźtnak 8. pontja szerinti f5%o és 7f oÁ-os

bérleti díj kategóriába tartoző, illetve nyilvános inteľnet szolgáItatás (internet kávéző, cal| center,
stb.) tevékeny ség v égzésére vonatkozik.

2') aBizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pálytnat a Versenyeztetési szabályzatrőI sző|ő 41lf0i5. (II.

09') szźtmű a Budapest Józsefi'árosi Önkormányzat Képviselő-testtileténekhatározatában foglaltak
szerinti lebonyolításra.

3.) a pá|yázati fe|hívást a Versenyeztetési Szabźůyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatala
hiľdetőtábláján, a Lebonyolító tigyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a
Józsefuáros című helyi lapban, az tnkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az
onkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető költségmentes hirdetési feliileteken, egyéb
ľendelkęzés r e źi|ő internetes hirdetési portá|okon kell kcĺzzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźtridő: f0 I 5 . március 23 .

A Kisfa|u Kft. táiékoztatása alapián: apá"Jyázat 2015.06.03. és 06.25.kőzött kiírásľa keľtilt.

ravas lat g ép ko c s i- b edIIó b é r b e adds ára

20912015. (m.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozlta
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dont, hogy

I. hozzájáru| azFTC Wateľpolo Sportszolgáltató Kft-vel (képviselő: Varga Zso|t; szé|<hely: 1091

Budapest, Üll0ĺ ĺt |29.; adőszám: 14638134-I-43, cégegyzék száma:0l 09 9|3007) töľténő
határozat|an idejrí bérleti szerződés megkötéséhez a Budapest VIII., Bľódy Sándor u. 15. szám
a|aÍti 36623 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-beálló tekintetében' 30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

2. az 59ĺ2Oi 1. (xI.07.) számű onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjáĺ a bérleti szerződés
megk<itésének feltétele 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

3. az 59ĺ201i. (XI.07.) számű onkoľmányzatirende\et 15. $ (4)bekezdés a) pontja a|apjáne|tekint az
egyoldahi kötelezettség vállaló nyi|atkozatközjegyzói okiratba foglalásától, a béľleti dij mértékéľe
tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 l 5. március 9.
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|anián: A béľleti szerződés a|íírásra keľült. Az ügy további
intézkedést nem igénye|.

A Kisfulu w. 2014. évi egłszeríísített éves beszĺźmolójdnak és a könyvviagdlói jelentésének
elfogadása

21,0120|5. (I[.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság átruházoÍt határkörében eljáľva, mint a Kisfalu
Józsefváľos i Y agy ongazdálkodó Kft . egyszemélyes tulaj donosa úry dont, h ogy

l. a Kisfalu Kft 20l4. évi egyszerűsített éves besz,ámo|őját333.2|3e Ft összegű mérlegfó<isszegge|,
4..728e Ft ĺisszegű mérleg szerinti eredménnyel elfogadja, továbbá osztalék nem kerül kifizetésre,
a mérleg szerinti eredmény eredménýaľtalékba kerül,

2. elfogadja az éves beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentést.

Felelos: Kovács ottő igazgatő
Határidő: 20l5. március 9.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapiánz ahatározat végrehajtása ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat üres helyiségek és lakósok elidegenítésére

211ĺ2015. (III.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 0 tartózkodás szzvazatta|, oszi Eva nem vett részt a
szavazósban.\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII., Auróra u. 13. II. em. 13. szám a|atti,3501610lA/|5 be|yrajzí számű,25 mz
alaptertiletiĺ komfort nélkĺ'ili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket
2.500.000,- Ft osszegben elfogadja, egyűtta| felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.

2.) a Budapest VIII., Baross u. 102. I. em. |7. szám a|atti,3550-1l0lNI7 he|yrajzi szám,(l,25 m2

alapterülettĺ komfort nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket
2.500.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

3.) a Budapest VI[., Baľoss u. 1f2. fsz. 2. szám a|atti, 35405l0lNI he|yrajzi számű, 63 m2

alapterületrĺ komfortos lakást a bérbeadási állománybó| kivonja' a foľgalmi értéket 9.450.000,-
Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései
szerinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

4.) a Budapest VI[., Baľoss u. 124.II. em. 35. szám a|atti,354041011^/40 he|yrajzi számű,3| m2

alapterĺiletű komfort nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket
3.100.000,- Ft összegben elfogadja, egyűÍta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabáIyok
ľendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

5.) a Budapest VIII., Bókay J. u. 56. I. |4. szám a|atti, 3620310lB117 helryrajzi számű, 48 m2

alapteľületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja' a forgalmi értéket 7.200.000,-
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6.)

7.)

8.)

e.)

Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései
szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.

a Budapest VIII., Fecske u. l5. félemelet 4. szám a|atti,34987l0lV4 helryrajzi számu,36 m,
a|apterületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 5.400.000,-
Ft összegben elfogadja, egytÍta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rende|kezései
szerinti nyílt árverés lebonyo|ítására.

a Budapest VIII., Fecske u. 45. I. em. 8. szám a|atti, 34974l0lV9 he|yrajzi szám,ű, 30 m2
a|apteriiletű komfoľt nélkü|i lakást a bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi értéket
3.000.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerinti nyílt áľverés lebonyolítására.

a Budapest VIII., Füvészkert u. 4. fsz. 9' szám a|atti,36|14ĺ0lN|0 he|yrajzi számu, f6 m2
alaptertiletű felkomfortos lakást a bérbeadási állományból kivonją a forgalmi énéket
3.380.000,- Ft osszegben elfogadja, eg1ĺűtta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerinti nyí|t árverés lebonyolítására.

a Budapest VIII., Horváth Mihály tér 5 . fsz. 2. szám a|atti, 3554] l0lN2 he|yrajzi számű, 40 m2
alapterületű félkomfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket
5.200.000,- Ft összegben elfogadja, egytftta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerinti nví|t árverés lebonvolítására.

10.) a Budapest VI[.' Koszorú u. 2f. fsz. 13. szám a|attj, 35f89l0lAl|3 he|yrajzi számű,
4I m2 alapterülettĺ komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi értéket
6.150'000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok
ľendelkezései szeľinti nyílt árverés lebonyolítására.

il.) a Budapest VIII., Mátyás tér 13. II. em.7. szám a|atti,35|47l0lNf5 he|yrajzi számis,
f6 mz alapteľületĺĺ komfortos lakást a bérbeadási állománybóI kivonja, a foľgalmi értéket
3.900.000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szeľinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

I2.) a Budapest VIII., Rákóczi űt 5|. féIemelet I. szám a|atti,34641/0lN|2 he|yrajzi szźlmű, f5 m2
alapterületiĺ komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 3.750.000,-
Ft ĺĺsszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szeľinti nyílt árverés lebonyolítására.

13.) a Budapest VIII', Rákóczi iń 7|.III. em. 10. szám a|atti,3467fl0lN45 he|yrajzi szźtmű, 39 m2
alapterületű komfoľtos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 5.850.000,-
Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései
szerinti nyíIt árverés lebonyolításáľa.

14.) a Budapest VI[., Somogyi B.u. 16. fsz. 1. szám a|atti,36424l0lV5 he|yrajzi számű,39m2
alapterüIetű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 5.850.000,-
Ft összegben elfogadja, egytÍta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabä|yok ľendelkezései
szerinti nyílt áľverés lebonyolítására.

l5.) a Budapest VIII., Szigony u. 10. 1. em. 5, szźtm a|atti,35728l35lV5 he|yrajzi szttmű,50m2
alapterülettĺ összkomfortos lakást a bérbeadási áIlományból kivonja, a forgalmi éľtéket
7'500.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

16.) a Budapest VIII., Tömő u. |7. fsz. 1. szám a|atti,36208l0lV1 he|yrajzi szttmű,20m,
alapterülettĺ komfoľtos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi értéket 3.000.000,-
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Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései
szerinti nyílt áľverés lebonyolítására.

I7.) a Budapest VIII., Tömő u' 62. fsz. |3. szám alatti,36|06l0lN13 he|yrajzi számu, f8m2
alapterületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi éľtéket 4.200.000,-
Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései
szerinti nyíIt árverés lebonyolítására.

18.) a Budapest VIII., Magdolna u. f|. fsz. |5. szám alatti,35509l0lV9 he|yrajzi számű,f4m2
alapteľületű raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi éľtéket 1.090.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatá|yos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

19.) a Budapest VI[., Tavaszmező u. 8. szám a|atti,35I71/0lN| he|yrajzi szźtmű,80 m, alaptertilehĺ
raktárhelyiséget a bérbeadási áIlományból kivonją a forgalmi értéket 4.010.000,- Ft ĺisszegben
elfogadja' egýttal felkéľi a Kisfalu Kft{ a hatáIyos jogszabályok rendelkezései szerinti nyíIt
áľveľés lebonyolításáľa.

f0.) a Budapest VIII., Rákóczí i,t 69. szám alaÍti,346||10lA190 helyrajzi szźtm,ő,23 mf a|apteruletu
üzlethelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi éľtéket 1.470.000,- Ft összegben
elfogadja, egyútta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt
árverés lebonyolítására.

2I.) a Budapest VIII., Baross u. 8. szám a|atti,365]|/0lA/f he|yrajzi számu,4f m2 a|apteľÍiletű
raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 4.010.000,- Ft összegben
elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt
árverés lebonyolítására.

22.) a jelen határozat 1.)-l9.) pontjaiban foglalt lakások esetében, amennyiben második árverés
meghirdetésére azért keľül soľ, mert az elso árverésre senki nem regisztrá|t, az első árverésen
megjelölt kikiáltási ár 75 %o-źtnak, a harmadik árveréstől uryanezen indok fennállása esetén, az
első áľveľésen megjelölt kikiáltási ár 50 Yo-ának megfelelő összegen kell megjelölni kikiáltási
árat.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: f0 15' ápril'is 23.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: Äz árverés megľendezésľe került. A szerződések
megkiitése folyamatos.

A Budapest VIII.' József krt. 38. szdm alattiJöldszinti, 34883/0/Á/6 helyrajzi számú, ltatározatlan
időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljdra szolgáló helyiség vételdrdnak 10 %-kal történő

cs ö k k entés ére v o natko ai kérelem

212ĺ20t5. GII.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 igen' 11 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

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

a Városgazdálkodási és Pénzüg,łi Bizottság 94/2015. (I.09.) számú határozatdt új 3') ponttaĺ egészíti
ki:
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3.) amennyiben a Rehab Medica Kft. szeľződésben vdllalja, hogy az adásvételi szerződés
nlegkatésétőI számított l0 évig a megvásárolt ingatlanban egészségüg1łi szolgáltatás végzésére
irányuló tevékenységetfolytat, úg1l a 32/20I3. (ĺ/II. l5.) számú onkormányzati rendelet ]7. s Q) és
(4) bekezdései alapján hozzójóruĺ az I. pontban foglalt vételdr 10 %-kal történő csokkentéséhez,
valąmint a vételár kedvezmény biztosítékául bejegyzendő jeĺzálogjog második helyen történő
be.iegyzéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2015. március 16.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: ,Ą béľlőt éľtesítették a határozatrő|. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vétel.tr és eladdsi ajónlatjóvdltagydsa

213/20t5. GII.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi'igy Bizottság úgy dont, hogy

1.) az ingat|an-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Dankó u. ............... szám alatti' 30 m2 alapterti|efii,határozott idejű bérleti
joggal teľhelt lakásra fennálló elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad,

f .) hozzájáru| az ingat|an-nyi|vántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest vln., Dankó u. ............. szźlm alatti, 30 m2 alapterületű, komfort nélküli
komfortfokozatű |akásra vonatkozó eladási ajźnlat béľlő részéľe tciľténő megktildéséhez, a
vételárnak, az elkészült forgalmi éľtékbecslés, valamint a33lf013.(YII.15.) szátmű önkormányzati
rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján a forgalmi éľték 95 %,-ában, azaz 4.560.000,- Ft
összegben töľténő k<jzlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. március l 6.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: aziigyfé| hatáľidő-hosszabbítást kéľt.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladási ajlinlat jóvóhagyása 1WiV-Iakótelep)

214/201,5. GII.09.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 2 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) hozzájttru| az ingatlan-nyi|vántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott'
természetben a Budapest VIII., Salgótarjáni utca ... szám a|aÍti, 54 m2 a|apterületrĺ
lakásra hatttrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo bér|ő részére történő eladási aján|at
kiküldéséhez, a33/f013. (VII.15.) számű önkormányzati rendelet 27. $-ában, a Képviselő-testtilet
2|7/f014. (K.05.) számú d<jntésében meghatározottak szerint, a vízmu-, csatornamű
közműrendszer fehijítás költségeivel megegyeziő, a lakásra alapterület arányában eső 3.088.863 Ft
összegű éfték l00 %o-áva| megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

2.) hozzájáru| azingat|an-nyilvántartásban a ...,he|yrajzi számon nyilvántartoff, természetben
a Budapest VIII., Salgótarjáni utca szám a|atti, 54 m, alapteľĺiletű lakásra
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határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo béľlő részére történo eladási aján|at
kiktildéséhez, a33lf073. (Vil.15.) számű önkormányzati rendelet 27, $-ában, a Képviselő-testĺilet
f|7lf014. (Xr.05.) számű dontésében meghatározottak szeľint, a vizmu-, csatornamű
közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra alapteľület arányźtban eső 3.088.863,-
Ft osszegű éľték l00 %o-áva| megegyező osszegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

3.) hozzájáru| aZ ingat|an-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér ... .... szám alatti, 55 m, alapterületű lakásra
határozat|an idejti bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők részére töľténő eladási aján|at
kiküldéséhez, a33lf0|3. (VII.15.) számű önkormányzati rendelet f7. $-źtban, a Képviselő-testtilet
217120|4. (K.05.) számű döntésében meghatározottak szerint, a vízmu-, csatornamiĺ
közműrendszer fehijítás költségeivel megegyező, a lakásra alapterület arányában eső 3.088.863,-Ft
összegű érték 100 %o-źwa| megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

4.) hozzájźrú aZ ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér ... ..'... szám aIatti,54 m, alapterĺ'iletíĺ lakásra
hatźtrozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére torténő eladási aján|at
kikĹildéséhez, a33120|3. (VII.l5.) számű önkormányzati rendelet 27. $-źtban, a Képviselő-testtilet
217/2014. (K.05.) számű dtintésében meghatározottak szerint, a vízmu-, csatornamű
közműrendszer fehijítás költségeivel megegyező, a lakásra alapteľület arźtnyźtban eso 3.088.863,-Ft
összegű érték l00 %,-áva|megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételáľ közlése mellett.

5.) hozzájárlll az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyiIvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi téľ .... ... .... szám a|atÍi, 54 m. alapterületű lakásra
határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlő részére történő eladási aján|at
kikĺildéséhez, a33120|3. (VII.15.) szźtmű önkormányzati rende|et f7. $-ában, a Képviselő-testtilet
217lz014. (K.05.) számű döntésében meghatározottak szeľint, a vizmu-, csatornamű
közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra alapteľület arányában eső 3.088.863,-Ft
cisszegű érték l00 Yo-źpa|megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

6.) hozzźĘáru| az ingatlan-nyi|vántartźsban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Salgótarjáni utca szám a|attí, 54 m.
alapterületiĺ lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo bér|ő részére töľténő
eladási aján|at kiküldéséhez, a 33ĺf0I3. (VII.I5.) számű onkormányzati rendelet 27. $-źlban, a
Képviselő-testĺilet 2|1/f0|4. (XI.05.) számű döntésében meghatźrozottak szeľint, a vízmu-,
csatoľnamű közműrendszer fe|űjítás költségeivel megegyezo, a lakásľa alapterüIet arányában eső
3.088.863 Ft osszegű éľték l00 %o-áva|megegyező összegű, 3.088.863'- Ft véte|ár közlése mellett.

7.) hozzźýttu| az ingatlan-nyilvántaľtásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Salgótarjáni utca ... ..'. szám a|atti,52m, alapterületiĺ
lakásľa határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező béľlő részére történo eladási aján|at
kiküldéséhez, a33120|3. (Vil.15.) számű önkormányzati rendelet 27. $-ában, a Képviselő-testtilet
2I7/f0|4. (K.05.) számű dĺjntésében meghatározoÍtak szerint, a vízmu-, csatornamű
közműľendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásľa alapterület arányában eső 2.I|6.443,-
Ft összegű érték 100 %,-áva| megegyező összegű, f .||6.443 ,- Ft vételár közlése mellett.

8.) hozzt!áru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Salgótarjáni utca .. szám a|aÍti,55 m' alapterületrĺ
lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők részére történő eladási ajánlat
kiki'ildéséhez, a33120|3. (VII.15.) szźtmű önkormányzati rendelet 27. $-ában, a Képviselő-testi'ilet
2I1lf0|4. (K.05.) számű döntésében meghatározottak szerint, a vízmu-, csatoľnamű
közműľendszer felújítás koltségeivel megegyező, a lakásra alapterület atányában eső 3.088.863,-Ft
összegű érték 100 %o-áva| megegyezó tisszegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.
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9.) hozzájáru| aZ ingatlan-nyi|vántaľtásban a he|yrajzi számon nyilvántaltott,
természetben a Budapest VIII'' Tbiliszi tér ... ..... szám alatti,55 m. alapteľtiletű lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére toľténő eladási aján|at

kiki'ildéséhez, a 33lf013. (VII.1 5.) számű önkormányzati rendelet 27 . $-ában, a Képviselő-testtilęt
2|7ĺ20|4. (XI.05.) sztmű döntésében meghatározottak szerint, a vízmu-, csatornamíĺ
kĺjzműľendszeľ felújítás költségeivel megegyező, a|akásra alapterület arźtnyában eso 3.088.863'-Ft
összegĺĺ éľték 100 oÁ-źxal megegyezo összegű, 3.088.863'- Ft vételár közlése mellett.

10.) hozzájáru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér '.. .... szám a|aÍti,54 m, alapterületű lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|o részére történő eladási aján|at

kikĹi|déséhez, a33lf0|3. (V[.i5.) számú önkormányzati rendelet 27. $-ában, a Képviselő-testtilet
f17/f0I4. (XI.05.) számű dontésében meghatáľozottak szerint, a vízmu-, csatornamíĺ
közműrendszer fe|űjitás költségeivel megegyező, a lakásra alapterület arányában eső 3.088.863,-
Ft ĺisszegű érték 100 %o-áva| megegyező összegíi, 3.088.863'- Ft vételár közlése mellett.

l|.)hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a . ''.. he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér ..... .... '. szám a|atti, 54 m, alapterületű lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo bérlők részére torténő eladási aján|at

kiküldéséhez, a33ĺf0|3. (VII.i5.) számű önkormányzati rendelet 27. $-than, a Képviselő-testtilet
f|7/20I4. (K.05.) szźtmű döntésében meghatározottak szerint' a vízmu-, csatornamű
közmtĺrendszer felújítás koltségeivel megegyező, a lakásra alapterület artnyában eső 3.088.863 Ft
osszegiĺ éľték l00 Yo-áva| megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

If .) hozzájáru| az ingat|an-nyi|vántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Tbi|iszi tér ..... ., ,.. szźlm a|aÍti, 54 m, alapterĺiletiĺ lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlő részére történő eladási ajánlat
kiküldéséhez, a33120|3. (VII.15.) számű önkormányzati rendelet f7. $-ában, a Képviselő-testiilet
217l20I4. (K.05.) számú döntésében meghatározottak szeľint, a vizmu-, csatornamű
közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra alapterület arányźtban eső 3.088.863,-
Ft <ĺsszegtĺ érték 100 %o-áva|megegyezó összegű, 3.088.863'- Ft vételár k<jz|ése mellett.

13.) hozzájźlru| az ingatlan-nyilvántaľtásban he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII', Tbiliszi tér ..... . .. '. szám a|atti, 55 m, alapterületű lakásra
hatźĺrozat|an idejrĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező béľlő részére történó eladási ajánĺat
kiküldéséhez, a33120|3. (V[.15.) számű önkormányzati rendelet 27. $-ában, a Képviselő-testtilet
2|7/20|4. (K.05.) számú döntésében meghatározottak szeľint, a vizmu-, csatornamű
közmíĺrendszer felújítás költségeive| megegyező, a lakásra alapteľület arányttban eső 3.088.863,-
Ft összegű érték 100 %o-áva| megegyezó összegű, 3.088.863,- Ft vételár kĺjzlése mellett.

14.)hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a ..... he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér ... ... szám a|atti,54 m, alaptertiletű lakásľa
határozatlan idejiĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére t<jľténő eladási aján|at

kiküldéséhez, a33/20|3' (Vil.15.) számű önkormányzati rendelet 27. $-źhan, a Képviselő-testtilet
217/20|4. (K.05.) szźtmű döntésében meghatározottak szerint, a vízmu-, csatornamű
közműrendszer feIt$ítás költségeivel megegyező, a 1akásra alaptertilet arttnyában eső 3.088.863,-
Ft összegű érték l00 %o-txal' megegyező ĺisszegrĺ, 3.088.863'- Ft vételár közlése mellett.

15 ') hozzájźtru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a .. helryrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII', Tbiliszi tér ..... '.. szám a|atti, 54 m, alapteriiletíĺ lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|o részéľe toľténő eladási aján|at

kiktildéséhez, a33lf0|3. (VII.l5.) számű önkormányzati rendelet f7 ' $-ában, a Képviselő-testÍilet
2I7l20|4. (K.05.) számű dĺjntésében meghatźrozottak szerint, a vizmu-, csatornamű
közmtĺrendszer fe|űjitás koltségeivel megegyezo, a|akásra alaptertilet arányźtban eső 3.088.863,-
Ft összegű éľték 100 %o-áva|megegyező összegÍĺ, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.
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|6.) hozzźĘárul aZ ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér .. . . ... ... szám a|aÍti, 54 m' alapterületĺi lakásra
határozat|an idejű béľleti jogviszonnyal rendelkezo bérlő részére történő eladási aján|at
kikĺildéséhez, a3312073. (VII.15.) számű önkormányzati rendelet f7. $-tlban, a Képviselő-testtilet
21712014. (K.05.) számű döntésében meghatározoÍtak szerint, a vízmu-, csatornamű
közműrendszer fe|újítás költségeivel megegyező, a lakásra alapterület arányában eso 3.088.863,-
Ft osszegű éľték l00 %o-ával megegyező osszegiĺ, 3.088.863,- Ft vételár kĺizlése mellett.

17 ') hozzájáru| az ingatlan-nyilvántaltásban a .. helryrajzi számon nyilvántartott'
természetben a Budapest VIII., Szemafor utca .. szám a|atti,33 m' alapteľtiletű
lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo bérl'ő részére történo eladási ajźn|at
kiküldéséhez, a33lf0l3. (VII.15.) számis önkormányzati rendelet 27. $-ában, a Képviselő-testtilet
2|7120|4. (XI.05.) szźtmű döntésében meghatározottak szerint, a vizmu-, csatornamű
kozmtĺrendszeľ felújítás költségeivel megegyező, a lakásra alapterüIet arányában eső 1.887.638,-
Ft összegű érték 100 %o-áva| megegyező összegű, l.887.638,- Ft vételár kozlése mellett.

|8.) hozzź|áru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi tér .... ..... szám a|atti,54 m, alapterületű lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlo részérę történő eladási aján|at
kiktildéséhez, a33ĺf013. (VII.15.) számű onkormányzati rendelet f7. $-źtban, a Képviselo-testtilet
2|7120|4. (K.05') szźlmű döntésében meghatáľozottak szerint, a vizmíi-, csatornamű
közműľendszer fehijítás koltségeivel megegyezo, a lakásľa alapterü|et arányában eső 3.088.863,-
Ft összegĺĺ érték 100 %o-ávalmegegyező cisszegű,3.088.863,- Ftvételárközlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő:ZDl 5. március 1 6.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A szeľződések megkötése folyamatos.

A Mandakll-Gegee Bt. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, Bérkocsis u. 29. szdm alatti
üres, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIú helyiségre

215/20t5. (I[.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 11 nem, f tartózkodás szavazltta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy az alábbi hattlrozati javaslatot nem
fogadja el:

1.) hozzdjórul a Budapest VIII.' 34955/0/A/6 helyajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII. kerület,
Bérkocsis u. 29. szám alatt elhelyezkedő, 27 m, alapterüIetij, tires, önkormányzati tulajdorui, utcai
bejáratú, pinceszinti helyiség bérbeadasához gázszolgókatás nélkul hatdrozott időre, 2019.
december 31-ig,9 Mandakh-Gegee Bt. részére, varroda és raháľozás tevékenység céljára,
10.000'- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi és ktilanszolgóltatási díjak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogł az onkormdnyzat tulajdonában álló nem lakós
céIjóra szolgáIó heĺyiségek b,źrbeadásánakfeltételeirőI szóIó 35/20I3. (ĺ/I, 20.) szómú Budapest
Józsefvárosi onkormónyzati rendelet 14. s O bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megftzetését, va\amint a 17. s @ bekezdése alapján közjeg,lző előtt egyoldalú
ko t e l e z e tt s é gv áI l aI ás i ny il at ko z at al áír as át v óI I aĺj a a I e e nd ő b ér l ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0I5. március 16.
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A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: 2015. máľcius 13-án íľásban értesítették a kére|mezőt a
bizottsági dtintésről. Az ügy további intézkedést nem igényel.

A Budapest, VIII. kerület róuef krt. 30-32. szdm alatti üzlethelyiség ryegne.y,ezlsíĺ Íngatlanra
vonatkoaj elővásdrldsi jogról való lemondds ZART ULES

217120Ĺ5' (III.16.) sz. Városgazĺ|álkoĺ|ási és Pénziigyi Bizĺlttság határazata
(15 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzat,^a 34865lOlN7 hrsz-ú, természetben a t085 Budapest, József krt. 30-32. szám a|aĹt
ta|álhatő 15 m, alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan tekintetében, a 7.000.000 Ft vételáľ
ismeretében ...... eladó, továbbá ....... vevő között 2015. február lf-án kötött ingatlan
adásvételi szerződéséhez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 5. március16.

A GazdáIkodási ÜgYosztá|v táiékoztatása alapián: Ahatározat kézbesítése megtörtént aziigyÍé|
ľészére.

Tulajdonosi hozzájórulós a Budapest VIII. keriilet Vas utca és Gyulai PdI utca ki)zötti szakaszon l0
kV-o s k áb ellt áló zat re ko nstr ukciój óho z

233/2015. ([I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem, f tartőzkodźs szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulásźú adja - az
ELMU Há|őzati Kft. megbízása a|apján - a GTF Elektľomos Tervező Fővállalkozó Kft. által'
Budapest VIII. keľü|et Vas utca (hľsz.: 36495) - Kőfaragó utca (hrsz.: 36473) - Gyulai Pál utca (hľsz.:

36449) szakaszon tervezett l0 kV-os kábe|há|őzat rekonstrukciós munkákhoz, az a|ábbi feltételekkel
és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberuházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beľuházónak (építtetőnek) a k<izútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a
vonatkozó rendelet (I9/I994. (V.31.) KřryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺ.ilet Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztźůy ÉpítésĹiryi Irodájától
előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt a fennmaradő szakaszokon a viacolor burkolatok az eredetive| megegyező
minőségben töľténő helyľeállítasáľa' melyre a beruhźľ'ő és kivitelező közösen 5 év garanciźt
vźi|a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĹiltéről a közterület tulajdonosát íľásban
értesíteni,

e' jelen tulajdonosi hozzájáru|źts csak aZ engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés nąpjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f01 5. mźtrcius 1 6.
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A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzíjáru|ás kiadása
megttirtént.

Köztertilet-ItasznóIati kérelmek elbírdldsa

f34l2015. (III.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkođás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-használatihozzźĄttru|ástad-havi díjfizetéssel _aza|ábbi üryben:

Közteľület-haszná|ő,kére|mező: JieHeng
(1l02 Budapest, Kőrosi Csoma Sándoľ u.fI.3l|f.)

Kĺjzterület-használat ideje: f0|5. március l6. -f0|6. március 08.
Közterület-haszná|at cé|ja: reklámtábla
Közteľület-hasznä|at helye: Nép:zínházv f7 .

Közterület-h asznźúat nagysźtga: 1 m.
A kérelemben foglalt díjfizetés
ütemezés: havi

f . tudomásul veszi a Jie Heng kĺjzteľület-haszná'|atát f0|5. március 09tő1 f0|5. märcius 15-ig
(díjfizetés kötelezettsége mellett).

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. március 1 6'

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: a hatźrozatot 2015. máľcius 24-én
személyesen vette át az iigyÍé|.

23512015. (III.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkođás szłvazatta|)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati hozzájárulást ad -
egy összegben t<jrténő díjfizetéssel _ az a|ábbi tigyben:

Közterület-hasznáIő. kérelmező: Readv Medizintechnik Kft.
(1085 Budapest, Józsefkľt. 53.)

Közterület-használat ideje: 2075. március l8. - 20l6. március 14.

Kĺizterĺilet-hasznźiat cé|ja: reklámtábla
Közterület-hasznáIat helye: Rökk Szilárd u. 5.
Közterület-haszntt|atnagysźęa: l m2

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 5. máľcius 16.

A Gazdálkodási tigyosztály táiékoztatása alapián: a határozatot a Kft. képvise|ője 2015.
máľcius 27-énvette át személvesen

f36/2015. (Iu.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodáłs szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l. a közterület-haszná|ati kéľelmet - egy cisszegben történő díjfizetéssel _ nem fogadja eI az a|ábbi
ügyben:

Közterület-hasznáIó, kérelmező: Fecske Presszó Kft.
(I22I Budapest, Kőérberkiút 13.)

Kozterület hasznáIat ideje: 20]5. március 16. - 20I5. március 3].
KözterĹilethasmáIat céIja.. vendégIátó terasz
Kozteľület-használat helye: Baross u. ]0.
Közterület-használat nag1łsága: 50 nl2

f. nem veszi tudomásul a Fecske Presszó Kft. kĺjĺerület-használatát f0|5. március |-to| 20|5'
március l 5 -i g (díj fi zetés kötelezettsége mel lett).

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. március 16.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot 2015. máľcius f4-én postázták.

237/2015. (Iu.16.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy a 950/f0I4. (IX.01.) szźtmű határozat
fenntartása mellett a kiadott közterület-h aszná|ati hozzájáru|źs módosításáh oz az a|źtbbiak szerint nem
járu|hozzá:

Kozterület-hasznóIó, kéľelmező: Sami Info Trade Kft.
(I I06 Budapest, Gyakorló u. 4/1.)

KozterüIet hasznáIat ideje: 2015.február 06. - 2015. április 30.
Közterület-hasznáIat céIja: vendégldtó terasz
Kozterĺilet-haszndlat helye: Krúdy Gy. u. 4.

Kozteľület-hasmálat nagysága: 6 m,
KozterüIet-hasznáIat díja: díjmentes

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f015. március 16.

.Ą Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alaDián: ahatározatot 2015. március 24-én postázták.

23812015. (m.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(l3 igen' 0 nem, 2 tartćlzkodás szavazatta|)

l. A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ligy dönt, hogy köĺeľület-használatihozzájárulást ad
_ egy összegben tĺĺľténő díjfizetéssel _ az a|átbbi ügyben:
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Kozteri.ilet-haszná|ő. kérelmező: Gamertech Kft.
(1082 Budapest Corvin koz 4.)

Közterület használat ideje: 20|5. mźrcius 16 - 2015. decembeľ 31.
Kozteľület-haszná|at cé|ja: megállító tábla
Közterület-haszná|athelye: Corvin sétány
Közteľület-haszná|atnagysága: 1 m,

2. tudomásul veszi a Gameľtech Kft. kozteľiilet-használatát f015. március 15-én (díjfizetés
kĺjtelezettsége mellett).

FeleIos: polgármester
Határido: 20l5. március 16.

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása a|apián: a határozatot 2015. máľcius 20-án az
ügyfé|nek továbbították.

A Jóaefvĺźrosi Közi)sségi Hdzak NonproÍit lvt. 2015. évi iizleti terve

23912015. (III.16.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruhtnott hatáskörében e|járva, mint a Józsefuárosi
Közösségi Házak Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dont, hogy elfogadja ahatározat |.
mellékletét képezó, aJőzsefvárosi KozösségiHázakNonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét.

FeIeIos: polgármesteľ
Határidő: f0|5. márcjus l 6.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a döntés elfogadása további intézkedést nem

igényelt.

Javaslat a Rév$ Zrt. mííködésével kapcsolatos tulajdonosi diintések megllozataldra

f40l20l5. GII.I6.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés me|lékletét
képező, ,,Rév8 Józsefuárosi Rehabilitációs és Váľosfejlesztési Zrt. A|apszabá|ya a korábbi
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva'' elnevezésű dokumentumot és felhata|mazza az
onkormányzat képviselőjét, hogy Rév8 Zrt. közgyrílésén igen szavazattal támogassa Rév8 Zľt.
Alapszabályának módosítását, valamint a társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban á|1ő

továbbműködéséről sző|ő közgyu|ési határozat meghozata|át.

Felelős: polgármester
Határidő: Rév8 Zrt. soron kcivetk ező közgyu|ése

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A Rév8 Zrt. kőzgyíilésének soľon következő, 2015. május 29-
ei ülésének napiľendjén szeľepelt az a|apszabály módosítás elfogadása.

Javaslat Kisfalu Kft. míĺszaki ellenőri megbíxósára a Corvin Sétóny Program- II. iitem bontósi
mun k dlataiv al kap cs o lat b an



24t/f015. ([I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Corvin Sétány Program 125-ös és 119/B
tömböket érintő, II. ütem bontási munkák elvégzésére irányu|ó onkormányzati beruhźnás miĺszaki
ellenőreként megbizza a Kisfalu Kft-t, 445.444.- Ft + Afa díjazássa|, egyben fe|hata|maz'z'a a
polgáľmeste rt az e|őterjesztés mel|ékletét képező szerződés a|áírásátra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március l6.

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A Kĺsfalu Kft. szerződése aláíľásľa keľiilt, a műszaki e|Ienőri
feladatot szeľződés szerint ellátta.

Javaslat a Prdter utca 55. szdm alatti önkormónyzati épületben elvégzésre kerülőfelíljításí
m u n k dI at o kr a v o n at k o zó E gy iitt m íÍ k ö dé s i Me g állap o dds elfo g adds dr a

242lf015. ([I.1ó.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,, oszi Eva nem vett részt a
szavazásban.)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés mellékletét
képező, ,,Egytittműködési Megállapodás a 1082 Budapest, Práter utca 55. szźlm a|atri éptiletben
e|végzésre kerülő felújítási munkálatok tárgyában,, elnevezésű dokumentumot és felhata|mazza a
po I gármestert annak a|áir ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. március 27 .

A Rév8 Zrt. és a Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az Együttműkiidési Megállapodás aláíľásľa
keriilt. A felújításban éľintett lakások béľ|őinek a kikiiltöztetése ľészben megtörtént, a
kivitelezés fo|yamatban.

Javaslat ., Budapest VIII., Baross u .................... szĺźm alalti, ....... helyrajzi
szdmíl lakdsingatlanonfennólló vételórltdtralékdnak részletben történő engedéIyezésére

243/2015. GII.I6.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szwazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1.) hozzájttru| a Budapest VIII., Baross u. ... ..,.... szám a|atti, . .. hrsz-ú
ingat|anra vevővel kotött adásvételi szerződés a|apjétn a véte|źrhźtra|ék
részletekben töľténő megfizetéséhez a kĺjvetk ęzők szerint:

a.) Vevo a rész|etťlzetési megállapodás aláírásáig köteles megťlzetni: az adásvételi szeľződés
szerinti teljesítés mellett leját esedékességű hátralékot (az e|őterjesztés készítésének
időpontjában 287 .825,- Ft),

b.) a rész|etťlzetés időtaľtama: az adásvételi szerződésse| megegyező időtartamig, azaz 2027.
februáľ 10.

c.) havonta ťĺzetęndő ľészletek összege: 7 '37|,-Ft.

.'':
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d.) a részletťlzetési megállapodás hatályba lépésének feltétele: a részletfizetési megáI|apodás
közjegyzői okiratba foglalt egyoldalri kotelezettségvállaló nyi|atkozattaltörténő kiegészítése,
amelynek költsége a vevőt teľheli.

e.) a rész|etflzetési megállapodás megkĺjtésének és a közjegyzői okirat onkormányzat részérę
történő átadäsźnak legvégső időpontja:2015. április 30.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy amennyiben ... a jelen határozat szerinti részletfizetési
lllegállapodást ttęllt kÜ[i lrleg, űgy a|látra|ék belrajtása éľdekébelr szükséges jogi illtézkedéseket
tegye meg.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a rész|etťĺzetési megállapodás megkötésére, a kozjegyzői okirat áfvételére
és őľzésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0 | 5 . március 23 .

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: A ľészletfizetési megál|apodás a|áírásra keľiilt. A' ügy
további intézkedést nem ĺgénye|.

HÁRMAÍBAN w. és Batogh Mdrta egyéni vlúllalkozó kéľelme bérlőtttrsi jogviszony
megszüntetésére a Budapest VIII keriilet, Baross u l29. szdm alatti üľes, iinkormdnyzati tulajdonú

nem lakds céIĺl helyiség vonatkozdsában

244/2015. (III.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattł|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzźĄáru| a Budapest VIII. kerület,359f3ĺ0lAl7| he|yrĄzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.
kerület, Baross u. 1f9. szám a|aÍt elhelyezkedő, 34m. alapterületíĺ, cinkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratú, ťoldszinti helyiség tekintetében a bérlőtársijogviszony megszüntetéséhez és bérleti
szerződésének módosításához űgy, hogy az egyedüli bérlő a továbbiakban Balogh Márta egyéni
vźú|a|koző a béľleti szerződésben szereplő feltételek vtiltozat|anu| hagyása mellett'

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az tnkoľmányzat tulajdonźban á||ő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzatirende|et 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzo e|őtt egyoldahi
kötelezettségvállalásinyi|atkozata|áírásátvállaljaabérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határido: f01 5. március f3.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 10-én a szeľződés megkötésľe keľült. Az iigy
további intézkedést nem igényel.

magdnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Szentkirályi u 33-
35. szdm alatti üres, iinkormdnyzati tulajdoníl nem lakós célťl helyiségre

245ĺ2015. GII.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazĺttz|)

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy
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r.)

2.)

5.)

hozzź|áru| a Budapest VIII., 36583/0ĺN53 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest v[I.
keľület, Szentkiľályi u. 33-35. szám a|att elhelyezkedő, 13 m2 alapterĺiletrĺ, üres' önkormźnyzati
tulajdonú, udvari bejáraÍű, ťoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározott időre' 2019. december
31-ig, ...... magánszemé|y részére, gépkocsi táľolás cé|jára, f2.000,- Ft/hó + Áfa
béľleti + kozÍizemi és külonszolgáltatási díjak összegen.

a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hog1l az onkormányzat tulajdon ában á||ó nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről szóló 35lf0I3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelo
óvadék megfizetésétvźi|a|ja a leendő bérlő.

az onkoľmányzat tulajdonában ál|ó nem lakás cé|jtra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
fe|tételeirő| sző|ő 35lf0l3. (u. 20.) szám,ű Budapest Józsefuáros Önkormányzati rendelet 17. $
(5) c) pontja a|apján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
megtételétől.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 20| 5. március f3.

A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 8-án a szeľződés megkiitésľe keľült. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

MAKR?VILÁG KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, tjtlőÍ út 16/b. szám alatti iires
iinkormdnyzati tulajdonú helyiség vo natkoilźsdban

246ĺ2015. GII.16.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII.,36763lolN4f he|yrajzi számon nyilvántaľtott,3| m2^a|apterületrĺ és
a36763lN45 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,26 m2 alapterĺiletű helyiségből 7 m2 a|aptetületű, a
Budapest VIII., Üllői űt l6lb. szám a|atti, összesen 38mz a|apterĺiletíĺ, üres, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáratu, ftildszinti nem lakás célú irodahelyiség bérbeadásáhozhatározott időre
2019. december 3l. napjáig, a MAKRoVILÁG Kft. részére, utazási iľoda céljára,44.000,-FtIhő
+ Áfa bérleti +kozuzemi és kü|önszolgáltatási dijak összegen.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.) szźlmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet l4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megťrzetését, valamint a 17 . $ (4) bekezdése alapj źtn közjegyző e|őtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását vá'||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20|5. március 23.

A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. máľcius 30-án aszerződés megktitésľe keľült. Äziigy
további intézkedést nem igényel.

...... magdnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest WII. keľüIet, Vajdahunyad u 23.
szdm alatti iłres önkormdnyzati tulajdoníl pinceszinti tóroló-rekesz vonatkozdsdban

21.L



247/2015. (III.16.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . hozzdjdrul a Budapest VTII., Vajdahunyad u. 23. szám a|aÍti,3566910lAl19 hrsz-il, összesen
1 1 l m2 alapterületíÍ pinceszinti raktárhelyiségen beltil elhelyezked ő 23. sorszámú, 4 m2

alapteľületű tároló-rekesz bérbeadásźthozhatározat|an idore. 30 napos felmondási idő kikötésével.

ilil;;;k;ffi'.ĺilí:ll. ,:ł#",u" 
cé|jára I.28|,- Ft/hó + Afa béľleti + kozuzemi és

f . a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álIó nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) számil
Budapest Józsefuáľosi Önkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetésétvá||a|ja a leendő bérlő.

3. az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jĺna szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeiről sző|ő 35ĺ2013. (VI. fO') számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 17. $
(5) c) pontja a|apján eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kotelezettségvá||a|ő nyi|atkozat
megtételétol.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0| 5 . március f3.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: 2015. máľcius 20-án a szeľződés megkiitésľe keľĺilt. Az ĺigy
további intézkedést nem igényel.

Javaslat gép kocsi- bedlló bérbeadĺźs úľa

248/2015. (III.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|\

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. engedélyezi .. részére határozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., orczy tft 3I' szám a|atti,35987 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsi-beá||őra,30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

2' Az 59lf0l1. (xI.07') szźlmu onkormányzati ľendelet 13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti
szerződés megkötésének feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék
megfizetése.

3' Az 59/f011. (XI.07.) szźlm,ű Önkormányzatirende|et 15. s (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint
az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti díj
mértékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. március 23.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: A béľleti szeľződés a|áírásra keľült 2015. március 30.
napján. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Baross u l09. szám alatti, 35812 helyrajzi szdmú tdrsashóz alapító
o kiratdnak mó do sítlźs ór a
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249/201'5. (III.16.) sz. városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 4 tartćlzkodás szavazatta|)

A Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy fe|kéri Kisfalu Kft-t a
he|yrajzi szám a|aÍt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.' Baross u. ... . szám
alatti lakássa| kapcsolatban, a Budapest VIII., Baľoss u. 109. szám a|atti, 358|f he|yrajzi számis
társasház a|apítő okirat módosításával kapcso|atos intézkedések megtételére.

Felelős: Kisfa|u Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határido: 20l5. máľcius 23.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: A táľsasház alapító okiľata módosításával kapcsolatosan a
közgyíĺIés összehívását kezdemén y ezték.

Javaslat a Budapest VIII., Rúkóczi út 55. sutm alatti, 34639/0/A/1 és 34639/0/A/8 hrsz-íł üres
helyiségek együttes értékesítésére kiírt pályázat eredményének megdllapítĺÍsdra

250/2015. GII.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIII., Rákóczi ilt 55. szám a|atti,3463910ĺN| he|yrajzi számű, |9I m2 alapterĺiletrĺ
egyéb helyiség és 3463910lA18 he|yrajzi szźlmu, l18 m2 alapterületű üzlethelyiség együttes
értékes ítésére kiílt pá|y ázatot éľvényesnek és eredményesn ek nyi lván ítj a.

f.) a jelen határozat l.) pontja szerinti pá,|yázat nyertesének a VIOLIN-MUSIC Kft-t (székhelye:
1038 Budapest, Hegyláb u' 9.B TT/4.; cégjegyzékszäm:01-09-98|945: adőszám: |4567|5.7-2-41:
képviseli: Benkőné Sárvári Zsuzsanna) nyilvánída. Elfogadja az aján|atban megjelölt
38.300.000'- Ft vételáľat, továbbá avéte|ár részletekben t<jrténo megfizetésétaza|ábbiakszerint:

a.) az adásvéte|i szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetendő a véte|tr 20 %o-a, amelybe
b e l eszám ít a mźr b eťl zetett aj án|ati b i ĺo s íték,

b.) a fennmaradó vételárrészmegťlzetésének időtartama: 5 év, havonta egyenlő részletekben,

c.) a kamat mértéke: az adásvéte|i szerzodés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat.

Az adásvételi szerződés további kikötései:

d.) a vevo a pá|yázat eredményének megállapításáról szóló étesítés kézhezvéte|étő| számított 15
munkanapon belĺil köteles adásvételi szerződést kötni' ellenkező esetben elveszti abęfizetett
aj án|ati b i zto s ítékot.

e') a fennmaľadó vételárrész (30.640.000,- Ft) és járulékai erejéig az ingat|an-nyilvántaľtásba
je|zźiogog, annak biztosíttsära elidegenítési és terhelési tilalom első helyen kerül
bejegyzésre.

f.) EIadó az ingat|anokat a Maryar Álla- és a Budapest Fővárosi onkoľmányzat e|ővásár|ási
jogának gyakorlásáról szóló nemleges vá|asz kézhezvéte|ét követő 5 napon beltil előre
egyeztetett időpontban adja Vevő biľtokába, aki ezęn időpontban köteles az ingat|anokat
átvenni.
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Felelos: Kisfalu Kft' ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: apáńyázatban meghatźrozoĹt határido, azértesítéskézhez-ĺéte|ét követő 15 munkanap

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szerződés aláíľásra keľüIt. Az iigy továbbĺ
intézkedést nem igényel.

Nagyecsed Vtűros onkormdnyzatĺźnak engedélyezési kérelme ...... adós végrehajtósí
joggal terhelt ingatlandnak megvdsúrldsa tekintetében

251'/20|5. ([I.16.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyĺ BÍzottság határozata
(ĺ2 igen,0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|, Jakabfy Tamás nenx vett ľészt a
szavazásban.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) hozzájáľuĺ, hogy a nagyecsedi hrsz-ú, ,,kivett \akőhtlz, udvar'' ęInevezésű f305m2
alapteriiletű - a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzat javára361.f61 Ft és járulékai osszegű
végrehajtási joggal terhelt _ ingatlanból Nagyecsed Város onkormányzata I83 m2 alaptertiletű
részre adásvételi szerződést kössön a tulajdonosokkal, továbbá el.fogadja a Budapest Józsefuárosi
tnkormányzatot megilletóf .3f0,- Ft vételár összegét aza|ábbi feltételekkel:

a) a Budapest Józsefuárosi tnkormányzat javára bejegyzett végrehajtási jog u nagyecsedi
. hľsz-ú, ,,kivett |akőház, udvar'' elnevezésű ingatlan fennmaľadó hányadára torténő

fenntartása,
b) továbbá a 2'3f0,- Ft vételárnak az e|járő végrehajtó bankszámlájára torténő megfizetése, és

ennek tényének |eigazolása.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy Nagyecsed Város onkormányzata részére, az adásvételi ügylet
megvalósításához sztikséges nyilatkozatot a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefiláľosi
onkormányzat képviseletében adja ki.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f015. márcjus 23.

A Iűsfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. máľcius 19-én írásban éľtesítették a kéľelmezőt a
Bizottság döntéséľől, valamint a nyilatkozat is kiadásľa keľült. Az iigy további intézkedést nem
igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet' AWIúí utca, Delej utca, Sárkdny utca, Tisztes utcafelújítdshoz
kap cs o ló dó p ótmun k a kifizetésére

252/f0l5. (I[.t6.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozzta
(10 igen' 3 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. tudomásul veszi a műszaki ellenőr á|ta| igazo|t. Építési naplóban foglaltak szerinti a Stone Dekor
Kft. által a VIII. kerület Alfrldi utca és Sárkány utca, valamint a Delej utca (Golgota utca - Vajda
Péter utca közötti szakasz) és a Tisztes utca (osztály utca _ Tĺjrĺjkbecse utca kozotti szakasz)
útfelúj ítáSi munkálatok során kivitelezett pótmunka elvégzését.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. március 16.
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2. jőváhagyja az |. pontban foglalt pótmunka e|végzéséről szőlő, a Stone Dekor Kft. által kiállított'
nettő (3.456.400 Ft+Áfa, ame|yből levonásra kerül a helyesbítő szám|aösszege 236.000 Ft+Áfa)
3.220.400 Ft+Afa, valamint nettó 815.990, Ft+Afa összegíi pótmunka szám|áinakkifizetését.

Felelos: poIgármester
Határidő: 20| 5. március 23.

A PénzÍigYi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat2. pontjában foglaltak alapján a Stone
Dekoľ Kft. áItal kiáIlított' 4.089.908'-Ft iisszegű, valamint az 1.036.307,-Ft összegű pótmunka
számláinak átutalása 20l5. máľcius 20-án megtiirtént.

A Budapest, VIII. keriilet Déri Miksű utcű 18. szdm alatti tdrsasház pinceszintjén levő
raktdrltelyiség megnevezésíĺ ingatlanra vonatkozó elővdsdrlási jogróI való lemondds

zÁnr ÜĺÉs

254lf0|5. ([I.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzligyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat,^a 35O34/0lAl44 hrsz-ú, természetben a 1084 Budapest, Déri Miksa utca 18. szám a|att
található 36 m. alaptertĺlettĺ- raktárhelyiség megnevezésű ingatlan tekintetében, az 1'500.000 Ft Vételár
ismeľetében, Fehéľkereszt Allatvédo Liga Al|atotthon Alapítvány e|adó, továbbá
vevő között kötendő ingatlan adásvéte|i szerződéséhez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelos: poIgármester
Határidő: 20 | 5. március 23'

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozat kézbesítése megtiirtént az iigyfé|
ľészéľe.

Tulajdonosi houdjdrulds a Budapest VIII. kerület Gdzldng utcdban tervezett 10 kV-osfi)ldkdbel
rekonstrukcióleoz

255/2015. (In.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Yár,osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja _ az
ELMU Hźiőzati Kft. megbízźsa a|apjźln - a GTF Elektromos Tervező Fővá|la|koző Kft.. á|ta|,

Budapest VIII. kerület Gtz|áng utcai (hrsz.: 34708) járda szakaszon tervezett 10 kV-os ft'ldkábel
rekonstrukciós munkákhoz, aZ alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulźsta
vonatkozó rendelet (|9/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keri'ilet Polgármesteľi Hivatal Hatósági IJgyosnály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Gźz|áng utcai - II. János Pźi pápa tér és a 20|59 jeliĺ trafoállomás
közötti - járdaszakaszon a bontási helyek rétegrendjének helyreál|ítását követően teljes
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széIességben új aszfaltbuľkolat megfelelő minoségben tĺjľténő kiépítéséľe, melyľe aberuháző
és kivitelezó közösen 5 év garanciátvál|a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészĺiltérő| aközterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e' jelen tu|ajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásával, a döntés nap|ától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2015. máľcius 23.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alaDián: a tulajdonosihozzájárulás kiadásra keľült az
ügyfél részére.

Közteriilet-hasznĺÍIati kérelmek elbíróIúsa

25612015. ([I.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 ĺgen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatl hozzájárulást ad _
díjmentességgel - az a|źtbbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kéľelmezo: BFTK Nonpľofit Kft.
( l 052 Budapest, Városhźz u, 9 -I | .)

Közterület-használat ideje: 2015. április 09. - 2015. áprl|is27.
Közterület-haszná|at cél'ja: installáció, szórólaposztás
Közterület-haszntiat helye: Szabó Eľvin téľ
Közterület-haszntůatnagysága: 9 m2 (installáció)

f fo (szőrő|aposztás)

Felelős: polgármester
Határido: f015. március 23.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a Kft. képviselője 2015. ápľĺtis
07 -én szem élyesen áłfu ette.

25712015. GII.23.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénztigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterület-haszná|atihozzt$áru|ást ad _ egy összegben torténő díjfizetéssel - az a|źtbbi tigyben:

Közterülęt-hasznźĺ|ó, kérelmezo: Iceteam Design Kft.
(8182 Berhida,Jtľ;min u. 10.)

Közteľtilet-hasznźiat ideje: f0|5. mttrcius f4', 2075, mźrcius26.,
f015. március f7 ., f015. március 28.,
f0|5.március 3l., 2015. április 01.,
2015. ápri|is 02., 2015. április 03.,
201 5 ' ápľilis 04., f0|5 . źtpri|is 07 .,

2015. ápľilis 08., 2015. április 10.'
2015. április l l., 2015. április l5.,
f0|5. ápri|is 77., 20l5. április 18.,
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Köĺeľĺilet-haszná|at cé|ja: szóró|aposztás
. Közterĺilet-hasznźiat helye: József krt. és Márkus Emí|ia u. közott (36406 fusz.)

" 

.''oun
t

i 2. tudomásul veszi azIceteamDesign Kft. koaerĺi|et-haszná|atátf0|5. március 2|-én (díjfizetés

i kötelezettsége mellett).

i pelelos: polgármester
i Határidő: f0|5. március 23.

i..

l A GazdáIkodási Ugvosztály táiékoztatása alapián: ahatározatot2015. ápri|is 13-án postázták.
I

25812015. (III.23.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l5 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad _
egy cisszegben történő díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Kozterület-haszná|ő. kérelmező: Pennv Maľket Kft.

Közterület használat ideie:

(235l Alsónémedi, Eszaki Vállalkozó Terület, Pf .|f .)
f0|5' március 23., 20l5. márciusfí.
20|5. március 27 ., f0|5. március 28.
2015. március 30., 2015' ápľilis 02.
2015. ápľilis 03., 2015. április 04.
20l5. április 06., 2015. április 09.
20l5. április 10., 2015. április 11.
2015. április 13.' 2015. április l6.
2015. április 17., 2015. április 18.
f0|5. ápri|is20., 20|5. ápril'is23.
20|5. ápri|is24., f0|5. ápri|is25.
szórólaposztás
Vajda Péter u.Közterĺi l et-h aszná|at c é|j a:

Közteľület-h aszná|at helye :

Felelős: polgármester
Határidő: f07 5. március f3.

A Gazdátkodási Ügvosztálv táiékoztatásá alapián: ahatńrozatot 2015. április 13-án postázták.

259l20t5. Gn.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|,1

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közerület-használatihozzźtjárulást ad -
egy cisszegben tĺirténő díjfizetéssel _ az a|ábbi ügyben:

Közterület-hasznä|ő,kérelmező: S és C Vendéglátó Kft.
(1088 Budapest, Krudy Gy. u. 7.)

Közterület használat ideje: 20|5. március 23. - 2015. október 31.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznáIat helye: Krúdy Gy. u. 7.
Közterület-haszná|atnagysága: 3x2 m,

Felelős: polgármester

2L7



Határidő: 20|5. március f3.

,Ą Gazdálkodási tieyosztálv táiékoztatása alanián: ahatározatot 2015. április 06-án postázták.

260/f015. GII.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy köĺerĹilet-használati hozzájárulást ad -
egy összegben történo díjfizetéssel - az a|ábbi ĺigyben:

Közerĺilet-hasznźió. kérelmező: Baross Kft.
(1161 Budapest, József u. |5f.)

Közterület használat ideje: 20|5. március 23. - f0|6. március 23.
Kozterĺilet-haszná|at cé|ja: megá\|ítő tálbl'a

Köztertilet-haszná|at helye: Festetics u. 2.
Közterĺilet-haszná|atnagysága: l m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 23.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a hatírozatot a Kft. képviselője 2015. ápľilis
08-án személyesen átvette.

Javaslat az MNPIII G2/I JCsGyK Álldskeresési Klub és Tréning programelemmel kapcsolatos
s zerződés mó dosítds óna k elfo g adds dr a

261ĺ2015. (III.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' ĺ nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Tanakodó Kft-vel 2014.09.04-én, a ,,Budapest-Józsefváros, Magdolna Neg,,ed
Program III,,. megvalósításóhoz kapcsolódóan ,,JCsGyK Alláskeresési technikók tréning,,
szolgáltatás megszervezése és biztosítása feladatok elĺátására kotott Szerződés', tárgyźtban
megkötött megbízási szerződés módosítását az túutemezés és a részľvevők szttmának módosítĺása
tárgyában a megbizási díj összegének megtartása mellett, és felkéľi a polgármestert a szerződés
módosítás a|áirásźra.

Felelős: polgármester
Határido: f015. március 23.

f ,) elismeri amegbízźsi szerződés szerinti már |ezaj|ott 1. kurzus teljesítését a szerződésben foglalt
te|jes dijazás mellett.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201 5. március 23 .

A Polgáľmesteľi Kabinet. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A Tanakodó Kft-vel a
szeľződés 1. sz. módosítása 2015. ápľilis 2-i dátummal megtöľtént, amely elismeľi a megbÍzási
szeľződés szeľintio már lezajlott 1. kuľzus teljesítését a szeľződésben foglalt teljes díjazás mellett.

Lakás elidegenítésével kapcs olatos vételdr és eladásí aj ánlat jóv áhagydsa
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262ĺ2015. (III.23.) sZ. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,s

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzź$tlrul az ingatlan-nyi|vźntartásban a
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII., Bérkocsis u.

....... száma|atri,43 m'alapterületű lakásra határozat|an idejű bérletijogviszonnyal rendelkező
hér|ő részérę toľténő ęlacĺási ajánlat kiki'i|cléséhez, a33|20|3.(VII. 15.) számí önkoľmányzati rendelet
19. $ (1) bekezdésében, a komfoľtos lakás éItékesítésére meghatározottak szerint' az e|készíj|t forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50%,-áva| megegyező clsszegű, 3.600.000,- Ft vételár
közlése mellett.

Fele|ős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. március 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: Az adásvéte|i szerződés aláíľásra keľült. Az ĺigy további
intézkedést nem igényel.

Gyaľmati Jóuef egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Béľkocsis u 25/B. szám
a I att i ĺir e s ii n k o r md ny zati t u I aj do n ú h ely is é g v o n at kozás db an

263/20t5. (ilI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Úrry dönt, hogy

1.) nem járu|hozzá a Budapest VIII., 34931l0lAl3 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,
Bérkocsis u.25lB. sztlm a|att elhelyezkedó,35 m2 alapterületű, üres, cinkoľmányzati tulajdonú,
utcai füldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásához, Gyarmati József egyéni vállalkoző részére,
a bérbevételi kérelmében ajánlott 30.000,- Ft/hó + Afa béľleti dijon.

2.) hozzójdrul a Budapest VIII., 34931l0lV3 he|yĄzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.,
Bérkocsis u. f1lB. szám a|aÍt elhelyezkedő, 35 m, alapterületiĺ, üres, onkormányzati tulajdonú,
utcai füldszinti nem lakás célri helyiség béľbeadásáhozhatározatlan időre,30 napos felmonrlisi
idő kikotésével, Gyarmati Jőzsef egyéni vál'|alkoző részére, iroda céljaľa,43.267,- Ft/hó + Afa
bérleti * közüzemi és különszolgáltatási díjak osszegen.

3.) hozzĺźjdrul ahe|yiségbérlő által, saját költségén toľténő felújításához Abér|ő a bérleti jogviszony
fennállása alatt és azt követően sem követelheti a felújításainak megtérítését a béľbeadótól,
semmilyen jogcímen.

4.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás
cé|1ára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35120|3. (vI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bľuttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
köte l ezettsé gvál l al ás i ny i|atko zat a|áir ását v á|Ia|j a a leendő béľl ő.

Felelős: Kisfalu Kft.. ugyvezető igazgatőja
Határidő: 20I 5. március 3 0.

A Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: 2015. máľcius 24.én írásban éľtesítették a kéľelmezőt a
Bizottság dtintéséľőI. A rendeletben foglalt hatáľidőn belĺil nem keľĺilt soľ a szeľződés
megkötéséľe. Az ügy további intézkedést nem igényel.
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Javaslgt a Budapest VIII. keriilet, Lujza u 22. szdm alatti épüIet részleges bontdsa miatt történő
kiktiltöztetések okónfelújítdsra keriilő lakások lakllatóvlź tételi összki)ltségének elfogaddsdróI

f64/2015. (III.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodźs szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) a Budapest VIII. kerület, Lujza u.22. szám alatti éptilet részleges bontása miatt történő
kiköltoztetések okán elhelyezésre kijelölt és csęrelakásként elfogadott lakások a Budapest
VIII. kerület, Magdolna u.6.la.II.l3.,Szerdahelyi u. |2.fszt.2.,Lujza u. 15. fé|em. 7., Dankó
u. 17.III.|25., Kisfaludy u. 10.-12. fszt. l0. szám,Ú lakások esetében a felújítási, lakhatóvá
tételi osszköltségeit az áraján|atok ellenorzését kĺjvetően összesen 73.386.4|6'- Ft összegben
jőváhagyja, az a|ábbi rész|etezés szerint:

KÜ|önbözet:

L Magdolna u.6la.ll./3. 2713 05Ĺ 1.463 891 1.249 15S

2 Szerda helvi u. 72. Fszt./2. 31.42L24 f 8L9 4sC 322 674

3 Luiza u t5.fé|em./7' 2 s80 75C 2 865 392 f84 642
4 Dankó u. L7. |||./25. 3 268 9r1 3 135 032 1-33 885

5 Kisfaludv u. IO-If . Fszt. 10. 2 415 00C 3 102 651 687 651
Osszesen: 1,41,19 841 13 386 41( 733 4f5

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. március 23.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a jelen határozat szerinti megrendelésekkel kapcsolatos intézkedések
megtételére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: f0I5. mátrcius 23.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A lakások lakhatóvá tétele és bińokba adása megttiľtént. A
lakások biľtokvétele befejeződött 2015. 04. 08-án.

ED-RICH Bt. ĺtj, hatórozatlan idejíÍ béľIeti jogviszony létesí,tésére vonatkozó kérelme a Budapest
VIII. kerület, Szerdahelyi u I8. szdm alatti iłres, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIíl

heIyisiźgre

26512015. (III.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. Szerdahelyi u. 18. szám a|atti,35|36ĺ0/N| he|yrajzi számú, 10

m, alapterĺiletű, utcai bejttratű, ťoldszinti helyiség bérbeadásához szeszárusítással'

2.) hozzájárula Budapest VIII., Szerdahelyi utca 18. száma|attí,35I36l0/N| he|yrajzi számú, 10 m2

alapterĺ'iletű, utcai bejáratu, ťoldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikotéséve| aZ ED-RICH Bt. részére kereskedelmi tevékenység, iz|et
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(vegyeskereskedés szeszźrusitás nélkĹil) cé|jára, 10.666,- Ft/hó + Áfa bérleti * kozüzemi és
külonszolgáltatási dfi ak összegen.

3.) a bérleti szerződés megkötésének fe|tétele' hogy az onkormányzattu\ajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgá.ló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi Önkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7. $ (4) bekezdése alapj án kozjegyzó előtt eryoldalú
kof ęl ezętf ségvá l l a l á s i nyi latkozat a|áir źsát v á||a|j a a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20|5. március 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. április 15-én a szeľződés megkiitésľe kerüIt. Ä, iiw
további intézkedést nem igénye|.

Javaslat a Corvin Sétány Program geodéziai szolgóItatások tdrgydban kiírt beszerzési eljdrtűs
er e d mé ny é n e k me g úIlap ít ds dr a

267l20t5. ([I.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Jőzsefvtlros, Corvin Sétány Program geodéziai
szolgáltatás,, tárgy,(l,kozbeszerzéSi éľtékhatárt el nem érobeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a) a Bácsi Mérnokiroda Kft. (székhely: 1118 Budapest, Villányi út 55-56.) az Andanko Stúdió
Kft. (székhely: 1l8l Budapest' Nyerges u. l9.), azFTY Zrt. (széIłhe|y: 1092 Budapest, Knézich
u. 1f.), a Városľendezési Kkt' (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13.) ajánlattevők aján|ata
érvényes, ajánlattevők alkalmasak a szerződés teljesítésére és nem állnak kiztrő okhatá|ya a|att.

b) a Geotronic Bt. (székhely: l1l5 Budapest, Fejér Lipót u. f\/a.) aján|attevő aján|ata
érvénýelen, tekintettel aľra, hogy ahiźtnypőt|ási kötelezettségének nem tett eleget.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. március 30'

2. abeszerzésieljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. március 30.

3' abeszerzési eljárás nyeľtese a Városrendezési,Házhelykialakítási Tervezési Kkt. (1013 Budapest,
Attila út 13. 4/8.), amely az összességében legelőnyösebb érvényes aján|atot adta, aján|ata az
ajánlatkéľő rendelkezésére álló fedezeten belül van, alkalmas a szerzłódés teljesítésére és nem áll
kizárő ok hatálya alatt. ElfogadoÍt aján|ata:

SzolsáItatás díj
(nettó Ft)

Telekmesosztás s0.000

TeIekesyesítés 25.000
Telekhatár rendezés 25.000
Epület megsztintetés 30.000
Művelés i ág v á|toztatás 30.000
Telekhatár pont kitiĺzés, dokumentálás 15.000
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. március 30.

4. a határozat 3. pontja a|apján felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képezo
vál l alkozás i szerző dés a|áír tsár a.

Felelós: polgármester
Határidő: 20l5. március 30.

A Rév8 Zrt. táiékoztatása a|apián: A Városľendezési, Házhelykialakítási Teľvezési Kkt-vel a
vállalkozási szeľződés megkiitésľe keľüIt.

Tulajdonosi hoadjdrulds a Budapest, VIII. kerijlet Tolnai Lajos utcdban tervezett kisnyomósú
gdzvezeték építéséhez

26812015. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A,,Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja - a
F0GAZ Földgázelosztási Kft. megbízása a|apjźln - az NłF Mérnökiroda Kft. által, Budapest VI[.
Tolnai Lajos utca teljes szakaszán (hrsz': 34798 és 34954), a Népszínház utca (hľsz.: 3477512), a
Bérkocsis utca (hrsz.: 3486414), a Déri Miksa utca (hrsz.: 34981 és 3494I), a Jőzsef utca (hrsz.:

351'50lf) érintésével tervezett kisnyomású gázvezeték építési munkához, az a|ábbi feltételekkel éS

kikötésekkel:

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

b. a beruházónak (építtetonek) a kozútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźlru|ást. a
vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Fováros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszokteljes rétegľendjében, megfelelo
minőségben történő helyreállíüísának e|végzésére, melyre aberuházó és kivitelező közosęn 5

év garanciát vállal. Az aszfa|t burkolat helyreállítása a nyomvonalon olyan mértékben
történjen, hogy

. a Tolnai Lajos utcában aziftpźůyát a kiemelt szegélyek kĺjzött teljes szélességben újra kell
burkolni,

. a Bérkocsis utcai és Déri Miksa utcai bekotéseknél a munkaároktól a Tolnai Laios utcai
torkolat egybefiiggően, teljes szélességben új burkolatot kapjon,

. a javitások biztosítsátk aztitest csapadékvíz elvezetését,

d. a megsztintetett gázltezetéket el kell távolítani,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| a közterület kezelőjét és

tulaj donosát írásban értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a dĺĺntés napjától szźlmitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2015. március 30.

A Gazdálkodási Ügyosztá|y táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáru|ás kiadása
megttirtént.

A rózsefvárosi Közösségi Hdzak NonproJit Kft-vel ktjtött közszolgáltatdsi szerződés módosítdsa és a
2015. évi üzleti terv módosítdsa

26912015. (III.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,s

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság átrlhźzott hatáskorében eljáľva, mint a Józsefuárosi
Kozösségi HázakNonprofit Kft. egyszeméIyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahaÍározat 1' mellékletétképező, a Józsefuárosi Közösségi Hźnak Nonpľofit Kft. 2015.
évi módosított ĺ'izleti tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: f01 5' március 3 0.

2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képezo, közszolgáltatási szerződés f. mellékletének
módosítását.

FeIe|ős: po|gármester
Határidő: f0|5. mźtrcius 30.

A GazdáIkodási ÜevosztáIv táiékoztatása a|apián: a döntés további ĺntézkedést nem igényelt.

A Jóuefvárosi Kiizösségi Hdzak Nonprojit Kft. 2014. évi mérlegbeszdmolója

270/20t5. (uI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,)

A Yátosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság átruhźnoÍt hatáskörében eljárva, mint a Józsefuáľosi
Kcizösségi HázakNonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úry dont, hogy

l. elfogadja az e|őterjesztés 1. mellékletét képezo, a Jőzsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
20|4. évi egyszerűsített éves beszámoló mér|egét, mely szerint az eszkozok és források egyezo
főosszege | |17 760 e Ft, a mérleg szeľinti eredmény 0 e Ft, melyből a tárgyévi közhasznú
eredmény -2 590 e Ft, a tárgyévi vállalkozási eľedmény f 590 eFt.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 | 5. március 3 0.

f . elfogadja az e|őterjesnés 2. mellékletét képező, a Jőzsefvźtrosi K<jzösségiHazak Nonproťlt Kft.
2014. évi egyszeľűsített éves beszámoló eredménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, a
Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft. által jőváhagyott fiiggetlen könyvvizsgálói jelentés
a|apján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 30.
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3. elfogadja az e|őterjesztés 3. mel|ék|etétképezó, a Jőzsefvźlrosi Közosségi Házak Nonprofit Kft.
kĺjzhasznúsági j eIentését.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015. március 30.

4. elfogadja az eloteľjesztés 6. mellékletét képező, f0I4. évre vonatkozó szakmai és pénzĺigyi
beszámolót.

Felelos: polgármester
Határido: 20l5. március 30.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alanián: a diintés további intézkedést nem igénye|t.

A róHír Jóaefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ NonproJit Kft. 20l4. évi
mérlegbeszdmolója

271120Í5. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság hĺtározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság átruházott hatáskörében e|jttrva, mint a JóHír Józsefuárosi
Média, Rendezvény és Galéľia Központ Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dont, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képezó, a JóHíľ Józsefuáľosi Média' Rendezvény és
Galéria Központ Nonproťĺt Kft.2014. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét, me|y szerinÍ" az
eszközök és foľrások egyező főösszege 32.f04 e Ft, a méľleg szerinti eredmény f'469 e Ft,
melyből atárgyévikozhasznű eľedmény l.165 e Ft,atárgyévi váIlalkozási eredmény l.304 e Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 30.

f' elfogadja az előterjesztés f. mellékletét képező, a JóHíľ Józsefuárosi Média, Rendezvény és
Ga|éria Központ Nonprofit Kft.2014. évi egyszeľiĺsített éves beszámoló eredménykimutatását'
valamint kiegészítő mellékletét, a Kasnyik és Társa Számviteli Szo|gá|tatő Kft. által jővtthagyott
független könyvvizsgálói jelentés a|apjźn.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 I 5. március 3 0.

3. elfogadja az előterjesztés 3' mellékletét képező, a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és
Galéľia Központ Nonpľofit Kft. közhasznúsági jelentését.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|5. március 30.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: a döntés további intézkedést nem igényelt.

Kö zter üIet- h as znóIati kér elme k e lbír dlós a

272ĺ20t5. (III.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

,l
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy k<ĺzterület-használati hozzájárulást ad -
díjmentességgel _ az a|ábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő,kére|mezó.. TársasházKőfaragó u. 10.

(1084 Budapest, Or u. 8.)

Köaerület-használat ideje: 20|5.mźtrcius 30. -2015. július 3t.
Közterület-haszntiat cé|ja: építési munkateľli|et
Közterĺilet-használat helye: Kőfaragó u ĺ 0
KĺizterüIet-haszná|at nagysága: 60 m,

Felelos: poIgármester
Határidő: 20|5. mźrcius 30.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása a|apián: ahatározatot 2015. ápľitis 08-án postázták.

273|2015" GII.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľĺilet-használati hozzájárulást ad -
díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező: Renovit Építőipaľi Kft.
(1102 Budapest, Hölgy u. 15.)

Kozterület-haszná|atideje: 20|5' ápri|is 07. - 2015. júIius l0.
Közterület-hasznźńat cé|ja: építési munkaterület
Közterĺi|et-haszná|at helye: Kisfaludy u. 9.

Kisfaludy u. 11.
Kisfaludy^u. 13.

Közterület-hasznźńat nagysága: |39,50 m"

azza|,hogy.a kieso parkolási díj ÁFA taltalmát (2015. április 07. _ 20|5.július 10.) _226.481,-Ft--ot

a Renovit Epítőipaľi Kft. köteles megfizetni a Józsefuáľosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat Sbeľbank
Magyaľország Zrt. á|ta| vezetett 14l00309-92112249-03000007 számű szám|ájára (f015.04. 0l-jétől
a parkolás üzęmeltetési feladat el|źtő aKisfalu Kft.).

Felelős: polgármester
HaÍálridó: 20 1 5. március 30.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: a batározatot a Kft. képviselője személyesen
átvette.

: )74l20t5. GII.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság határozata
.i (|2 igen.. 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
,'

. a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy k<ĺzteri'ilet-használatihozzáĺjźtrĺlást ad _

i díjmentességge| _ az alábbi ügyben:

. Közteľület-haszntiő,kére|mezó: Ahomlokzat Kft.
( 1 1 86 Budapest, KozdĺÍ|ő tft 24.)

: Közterület használat ideje: 2015. április 01. - 20i5. április 17.

. Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
11özterület-haszná|at helye: Bókay J. u. 53.
Közterĺilet-hasznźůatnagysága: 3I m.

2f5



Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. máľcius 30.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: ahatározatot a Kft. ľészéľe postázták.

f75/201,5. (III.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteri'ilet-használati hozzájárulást ad -
díjmentességgęl _ az a|źhbi ügyben:

Közteľület-haszná|ő,kére|mezo: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet - és
Társadalomtudományi Kar
(2087 Piliscsaba, Egyetem u. l.)

Közterület-használat ideje: 20|5. március 30.
KĺjzterĹilet-hasznźůat cé|ja: építési munkaterĺilet
Ktizterület-haszntúat helye: Mikszáth Kálmán tér l.
Közteľület-haszná|atnagysága: 20 m2

Felelos: polgármester
Határidó: f0|5. mźlrcius 30.

Á. Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: ahatźrozatot azBgyetem ľészéľe postáztátk.

276120|5. ([I.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteri'ilet-használati hozzájárulást ad _
díjmentességgel - az a|ábbi ĺigyben:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Fenstherm-West Kft.
(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7 .)

Közterület-használat ideje: f0|5. mfucius 30. _f0|5. május 25.
Köztertilet-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület
Közterület-haszná|at helye: Szllzu.2.
Közterület-haszná|atnagysága: 20 m2

Felelős: polgármester
Határidő: f015. március 30.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozttot a Kft. képviselője 2015. ápľilis
03-án személyesen á'fu ette.

277l20t5. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzétjárulást ad -
díjmentességgel - az a|ábbi i'igyben:
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KözterüIet-haszná|ő, kére|mezo: Fenstherm-West Kft.

Közterĺilet-h aszná|at ideje :
K ozterü l et- h aszná| at c élj a:

Közteľi'ilet-h asznźiat he|ye :

Kĺjzteľĺilet-h asznźiat nagysága:

(1081 Budapest, Kun u. 4. fsz.7 .)

f015. március 30. _20|5. máius 25.
építési munkater[ilet
Kis Stáció u. 9.
4l mz

azza|,hogy a kieső parkolási díj ÁFA furÍalrmźľ- (2O|5. március 30. _ 20|5. május f5.) _ 42.8|7,- Ft_ot
a Fenstherm-West Kft. kote|es megťlzetni a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat Sberbank
Magyaľoľszág Zrt. á|ta| vęzeteÍÍ 14l00309-9f1|f249-03000007 számú szźm|źĄára (f0I5.04. 01.jétől
a parko|ás üzemeltetési fe|adat e||átő a Kisfalu Kft.).

Felelős: polgármester
Határidő: f015. mźrcius 30.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a Kft. képviselője 2015. ápľilis
03-án személyesen átvette.

278/20t5. (nI30.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozzta
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazĺtla|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használatihozzájárulást ad _
díjmentességgel _ az a|ttbbi üryben:

Közterület-h aszná|ő,kérelmező: Fenstherm-West Kft.
( 1 08 1 Budapest, Kun u. 4. fsz. 7 .)

Kozterület-használat ideje: 2015. március 30. _f0|5. május 25.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
Kĺjzterület-használat helye: Tolnai Lajos u. 7-9.
Közterĺilet-hasznźiatnagysága: 44 m,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. március 30.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: a határozatot a I(ft. képviselője 2015. április
03-án személyesen átvette.

279/2015. GII.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. a Blues&Gastro 20|2. Kft. (székhely: 1082 Budapest, Krudy u. 6.) kérelméľe, a 2013. évi
kĺjzterület-haszná|ati dijtartozás kiegyenlítésére részletfizetési megállapodás kötését jőváhagyja,
az a|ábbi feltételekkel :

a) 24havi egyenlő összegrĺ rész|etfizetés)azaz havi bruttó I00 574,-Ft,
b) rész|etťlzetés kezdete:f0|5. ápľilis hó,
c) részletek fizetési határideje: minden hó 10. napja.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. márcjus 30.
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2. közterület-haszná|atihozzźtjáru|ást ad - havi đíjfizetéssel _ az a|źhbi ügyben:

Kozterület-hasznźiő,kéręlmezo.. lues&Gastro 2012.Kft.
(1082 Budapest, Krridy u. 6.)

Közterület-használat ideje: 2015. április 0|._20|6, március 31.
Közteľület-haszná|at célja: vendéglátó terasz
Kĺjzterület-haszná|at helye: Krúdy Gy. u. 6.
Közterület-haszntůatnagysága: 70 m,
A kérelemben foglalt díjkedvezmény: |0 %

FeleIos: polgármester
Hatáľidő: 2015. március 30.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat kézbesítése iránt intézkedtek. A
Kft. ľészéľől a Íizetési elmaradás rendezése folvamatban van.

28012015. GII.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Shamiko Kft' (székhe|y: 1092 Budapest, Ráday u. 3l.) kérelmére, a kĺjzterület-használati
díjtartozás kiegyenlítésére részletfizetési megállapodás kötését jóváhagyja, aza|ábbi feltételekkel:

a) 24 havi egyenlő összegű rész|etfizętés) azaz havi bruttó ff\ 54|,- Ft,
b) rész|etfizetés kezdete:2015. május hó,
c) ľészletek fizetési hatrárideje: minden hó 10. napja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. mttrcius 30.

2' kozterĺ'ilet-hasznéiatihozzájárulźtst ad - havi dijťlzetéssel _ az alábbi ügyben:

Közterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Shamiko Kft.
(l092 Budapest, Ráday u. 31.)

Kĺjzteľület-használat ideje: 2015. május 01._f0|6. április 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-haszná|at helve: Krúdv Gv. u. 2-3.

Köztertilet-h asznźńatnuo,u,u. Y:YT^,,#,
6fm2+15m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|5. március 30.

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: a Kft. részérő| a koľábbi tartozásának
ľendezése folyamatban van.

28|/20|5. (tII.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



l. aZ SKS P-Coľn Kft. (székhely: 2083 Solymár, Mészégető u. 19.) kérelmére, a közterĺ'ilet-
haszná|ati díjtartozás kiegyenlítésére részletfizetési megállapodás kotéSét jővtlhagyja, az a|źtbbi
feltételekkel:

a) 24havi egyenlo összegű részletťlzetés,azaz havi bruttó 23 909,-Ft,
b) rész|etťlzętés kezdete:20115. ápľilis hó,
c) részletek fizetési hatáľideje: minden hó 10. napja.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. március 3 0.

f . kozterĺilet-haszntiati hozzájáru|ást ad - havi díjfizetéssel _ az a|äbbi ügyben:

Közterti|et-haszná|ő, kérelmező: SKS P-Corn Kft.
(2083 Solymár,Mészégető u. l9.)

Közterület-használat ideje: 2015. május 0|._f0|6. március 31.
Kozterĺilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterĺ'ilet-haszná|at helye: Mikszáth Ká|mántér f .

Közteľület-hasznä|atnagysága.. 34,3f m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. máľcius 30.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: ahatározatkézbesítése iľánt intézkedtek.

282/2015. GII.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(|f igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használatihozzźĄátulást ad _
hav i díjťlzetéssel - az a|ěbbi ügyben :

Kozterü|et-haszná,|ő,kére|mező: SKS Caffe Kft.
(2083 Solymár,Mészégető u. l9.)

Közterület-használat ideje: 2015. május 0|. -20|6. április 30.
Közteľület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Mikszáth Ká|mántér f .

Közterület-haszná|atnagysága: 149,76 m2

l0 m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. március 30.

Ä Gazdátkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat kézbesítése iránt intézkedtek.

283ĺ20|5. GrB0.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcĺzterület-használati hozzáĺjátulást ad -
havi dijfizetéssel - az a|ttbbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kérelmezó: Lumen Laboľ Kft.
(1088 Budapest, Mikszáth tér f ,)

Közterület-használat ideje: 20l5. június 01. _20|6. május 3l.

229



Kozterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntůathelye: Mikszáth Íér2-3.
Közterület-h asznźt|at nagysága: 40 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. máľcius 30.

A GazdáIkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. június l-jén a kft.
képvĺselője személyesen átv etĺe.

28412015. ([I.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaertilet-használati hozzájárulást ad -
egyösszegben történő díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-hasznźiő, kére|mező: onish Kft.
(106l Budapest, Andrássy út 45.)

Közterĺ'ilet-használat ideje: 2015' április 0i. - 2015. szeptember 30.
Kozterület-hasznźĺ|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺjzterület-haszntiat helye: Kálvin térAv1úzeum utcaZ'
Kĺjzterület-hasznźt|atnagysága: 18 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. mźrcius 30.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat kézbesítése iľánt intézkedtek.

285/20t5. (Iu.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal\

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 986120|4. (IX.15.) számil
Yárosgazdźllkodási és Pénztigyi Bizottság źL|ta|hozotthatźtrozatot az a|źbbiak szerint módosítja:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Szuper Jelen Kft.
(1085 Budapest, Blaha Lujzatér |-2.)

Közterĺ'ilet-h aszná|at ideje: 20l 5. ápĺilis 0| . _ 2017 . októbeľ 3 1 .

Kĺjzterület-haszntr|at nagysága: 22,05 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2075. mfucius 30.
A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: a Kft. részérő| a koľábbi tzrtozásának
ľendezése folyamatban van.

286120|5. (III.30.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory a közterĺilet-haszná|athoznem járu|hozzźt
az a|źtbbi üryben:

Közterü let-h asznźĺ|ő, kér e|mezo :
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Közterület-használat idej e:

Kö zteľ ü l et- használat cé|j a:

Kö zterti l et-haszná| at h e lye :

Közterü let-hasznźi at n arysága:

Felelos: polgármester
Határidő: f0|5. március 30.

20|5. źtpri|is 0l. - 2016. április 01.
vendéglátó terasz
Teleki Lászlő tér 5.

76 m?

A Gazdálkodási Uevosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot 2015. május 05-én postázták ki.

287/f0t5. (III.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľület-használati hozzájźrulást ad _
egyösszegben torténő díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-hasznźiő, kérelmező: Bonum TV KH.NP. Kft.
(1 086 Budapest, Baross utca 1f7 . 5ll.)

Közteriilet-használat ideje: 201 5. április 01 . - 201 5. október 01 .

Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Horánszky u. 20'
Közteľület-haszná|atnagysága: f7 m'

Felelős: poIgármesteľ
Határidó: 20 1 5. március 3 0.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: ahatározat kézbesítéséľől intézkedtek.

288l20t5. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használati hozzź!étrulást ad _
egyösszegben tĺjrténő díjfizetéssel - az a|ábbi ügyben:

Közterület-használó, kéľelmező: Fecske Presszó. Kft.
(t 086 Budapest, Baross utca 1f7 . 5/1.)

Közterület-használat ideje: 2015. május 01. - 2018. április 30.
Ktjztertilet-hasznźilat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Baľoss u. l0.
Közterület-haszná|atnagysága: 70 m2

Felelős: polgármesteľ
Hatźlriđő: 20 | 5 . mźtrcius 3 0.

A Gazdálkodási Üwosztáty táiékoztatása alapián: a Kft. részérő| a korábbi fizetési hátľaték
ľendezése folyamatban van.

289/20|5. (Iu.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hog a183/2015. (III.02.) száműhattrozatotaz
a| ábbiak szeńnt módosítj a:
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Koĺerĺilet-hasznźúő, kérelmező: Nyolcpipa Bt.

KöztertiIet-használat idej e:

K ö zteľĹi l et- h aszná|at c é|j a:

Közteľii l et-h aszná|at helye :

Kö aeľti l et-h aszn źi at nagy sága:

(1061 Budapest, Jókai téľ 8.)
2015. március 02. _ 2016. március 01.
Virágládák, Szemetes
Leonardo Da Vinci u. 23.
)m-

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20|5. márcjus 30.

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: a Bt. értesítése megttirtént.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdľ és eladdsi ajdnlatjóvóhagyása (5 db)

290/20|5. ([I.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántartásban a ..... helyrajzi számon^nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Baross u. .. szám alatti, 4fm' alapteľtiletiĺ,
komfortos lakásra hatärozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ő részére történő
eladási aján|at kiküldéséhez, a3312013. (V[. 15.) számú önkormányzati ľendelet 20. $ és 21. $
a|apján az e|készu|t forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi éľték |00 o/o-źwa| megegyezo
összegű' 8.060.000,- Ft vételár közlése mellett'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20t5. április 6.

f.) hozzájźlru| az ingatlan-nyilvántartásban a .... he|yrajzi számon 
^nyilvántartott,

természetben a Budapest VIII., József krt. .. ..... szám a|atti, 62m, alaptertiletti'
komfortos lakásra hatźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő tészére töľténő
eladási ajźn|at kiküldéséhez, a 33120|3. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatiározottak szerint, az e|készu|t forgalmi
éľtékbecslésben megállapított forgalmi éfték 50 %,-áva| megegyezó cisszegű, 6.995.000,- Ft
v éte|źlt kozlése mel lett.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határido: 2015. április 6.

3.) hozzájźru| az ingat|an-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. .... szám a|atti,3f m, a|apteľiiletű,
félkomfoľtos lakásra határozat|an idejĺĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére töľténő
eladási aján|at kiküldéséhez, a 33lf0|3. (VII. |5') számű önkormányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a félkomfortos lakás éľtékesítésére meghatározottak szerint, az e|készult forgalmi
éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték f5%o-áva| megegyező összegtí, l.l52.500,- Ft
vételar közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015' április 6.

4.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a .'.... he|yrajzi számon nyilvántartoťt,
teľmészetben a Budapest VIII., Salgótarjáni utca szám a|atti, 55 m2
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alapterületiÍ, komfortos |akásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők részére
történő eladási aján|at kiküldéSéhez, a33lf0|3. (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet 27. $

a|apján, a Képviselő-testÍi|et f17/f014. (XI.05.) szźlmű döntésében meghatározottak szeľint, a
vízmíi-, csatornamű közműrendszer fe|űjítás költségeivel megegyező, a |akásra alapterület
arányában eső 3.088.863,- Ft összegrÍ érték l00 %o-éwal megegyező osszegű, 3.088.863,- Ft
vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ü5rvezető igazgatőja
Hatáľido: 2015. április 6.

5.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántartásban a .'.. he|yrajzi számon ^nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József utca .. sz,źtm a|atti,48m, alapteľĺiletű,
komfortos |akásra határozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal rendelkezo bér|ők részére töľténő
eladási ajttn|at kiküldéséhez, a 33lf0l3. (VII. l5.) számú cinkormányzati rendelet 19' $ (l)
bekezdésében, a komfortos lakás énékesítésére meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-ź.ľal, megegyezo összegű, 4.450.000'- Ft
v éte|ár kozlése me| | ett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 6.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási ajánlatok kiküldésére és az adásvételi
szerződések megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezető igazgatója
Határidó: 20 1 5. május l.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az eladási ajánlatok kiküldése a bérlők ľészéľe
megtiiľtént.

A Budapest VIII.' Jóaef köľílt 47. saźm alatti, 36697/0/A/13 helyrajzi szdmíl, hatdrozott időre szóIó
bérleti joggal terhelt iroda helyiség elidegenítés e

291/2015. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) az ingat|an-nyilvántartásban a 36697l0lNI3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VI[., József körut 47. I. emelet 1|. szám a|atti, 33 m, alapterĺi|etu, hatźrozott idejű
bérleti jogga| terhelt nem lakás célú helyiségľe fennálló elidegenitést kizáró feltétel alól
fe|mentést ad,

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. április 6.

2.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a 36697/0ĺN13 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József körút 47 'I. eme|et 11' szám a|atti,33 m' alapteľiilettĺ, iroda
helyiségľe vonatkozó eladási aján|at bér|ő részére történő megküldéséhez, a véte|ámak, az
elkészült forgalmi éľtékbecslés, valamint a 3fl20I3.(VII.l5.) számű önkormányzati rendelet
a|apján a forgalmi érték l00 oÁ-źtban, azaz 8.560.000,- Ft osszegben történő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezeto igazgatőja
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Határido: 2015. ápľilis 6.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aján|at kiküldésére és az adásvételi szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. május l.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az eladási aján|at kikiildése a béľlő részéľe megtörtént.

Javaslat gépkocsi-beálló bérbeaddsdra (3 db)

292/20|5. GII.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úry dönt, hogy

l. engedélyezi ..... részére határozatlan idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., József u. 47 . szám a|atti, 3 5 1 59 hrsz-ú lakóéptilet udvarán kialakított gépkocsi-be á||őra, 30
napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: f075. március 30.

f. az onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló 5912011. (XI'07.) számú Önkormányzati ľendelet
13. $ (2) bekezdése a|apján a béľleti szerződéshatźůyba lépésének feltétele 3 havi bľuttó béľleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: f0|5. źtpri|is 7 .

3. az onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és
dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0|1. (xI.07.) számű onkormányzati ľendelet
15. s (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat
közjegyzói okiratba foglalásától, a bérleti dfi méľtékére tekintettel'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0 1 5 . mźrcius 3 0.

Á Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A'határozatrő| az éľtesítés kiküIdése megtöľtént.

29312015. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedéIvezi ..... részére hatźtrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bródy Sándor u. 15. szám a|atIi, 36623 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsĹ
beźi|őra,30 napos felmondási idővęl 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett'

Felelős: Kisfalu Kft. igyvezető igazgatőja
Hatźridő: 207 5. mźtrcius 3 0.
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f. az onkoľmányzat tulajdonában ál|ó ĺires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek béľbeadásának feltételeiľől szóló 59ĺf0|l. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti szerződéshatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelo összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. ápriIis 7.

3. az onkormányzat tu|ajdonában á|ló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf01l. (XI.07.) szźmts onkormányzatirende|ęt
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat
kozjegyzől okiľatba foglalásátó|, a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. i'ig1vezető igazgatőja
Határidő: 20l5. máľcius 30.

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

294ĺ2015. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, l tartćlzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') engedélyezi .... részére hattrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., Bródy Sándor u. 15. szám a|aÍti, 36623 hľsz-ú lakóépület udvaľán kialakított gépkocsi-
beá||óra,30 napos felmondási idővel 6.4]6,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Fe|elos: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20l5. március 30.

2.) az onkormányzat tulajdonában áIló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
do|ogbérletek bérbeadásának feltételeiľőI szóló 59lfo11. (XI.07.) számű Önkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése alapján a bérleti szerzodéshatályba lépésének feltétele 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő osszegű óvadék megf,lzetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. április 7.

3.) az onkormányzat tu|ajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beáIlók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20I1. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet
15. s (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺig1ľezető igazgatőja
Határidő: 2015. máľcius 30.

Á Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: A béľ|eti szeľződés aláíľásľa kerüIt. Az ůigy további
intézkedést nem igényel.

Kaszanitzlĺy Anna egłéni vdllalkozli béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u I0.
szdm alatti iires, önkormónyzati tulajdoníl nem lakds céIíl helyiségre
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295/20Is. ([I.30.) sz. váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Y ár o s gazdál kodás i és Pénzi'igyi BizoÍtság úgy dönt, h o gy

1.) hozzá1áru| a Budapest VIII. keľület,34913l0ĺAl|9 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.
kerület, Némęt u. 10. szám alatt elhelyezkedó,64 m, alapterületíi' üres, cinkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratú, ťoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre 30 napos felmondási idővel
Kaszanitzky Anna egyéni váIlalkozó részére, mtĺhely tevékenység cé|jára,36.866,- Fťhó + Áfa
bérleti + kĺjziizemi és küIĺin szolgáltatási díjak összegen.

Felelos: Kisfalu Kft. ĺigyvezeÍo igazgatőja
Határido: f015. március 30.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti bérleti szerződés megkĺitéséľe, amelynek feltétele, hogy
az tnkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźra szo|gáló helyiségek bérbeadásának
feltételeirol sző|ő 35lf013. (VI.20.) számű Budapest Józsefoárosi tnkormányzati ľendelet l4. $
(f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése a|apján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírásźú. vá||aLja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatoja
Határidő: 20l5. május 31.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alanián: 2015. ápri|is ff-én a szerződés megkötésľe kerüIt. Az ĺigy
további intézkedést nem igényel.

magdnszeméIy, valamint ..........,...... magánszemély bérbevételi kéľelme a
Budapest VIII., II ldnos PdI pópa tér 17. szdm alatti iires i)nkormónyzaÍi tulajdonú helyiség

vonatkozlźsĺźban

296l20t5. (III.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int' hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest vIil., 34,157l0ĺN48 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.,
II. János Pá| pźlpa t& |7. szźtm a|att elhelyezkedó, 33 m. alaptertilettĺ, üres, onkormányzati
tulajdonú, utcai ťoldszinti nem lakás célú helyiség, .. magánszemély részére történő
bérbęadásához.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. március 30.

2.) nem járul hozzd a Budapest vII.,34757/0lN48be|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.,
II. János Pál pápa tér |7. szám a|att elhelyezkedó,33m, alapterületű, üres' önkormányzati
*]::::n 

:::i:":::::::: :"ä-*ffi'äł:'J#.?tekintetében 
a bérbeszámítás engedélyezésébez

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015' március 30.
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] 3.) hozzájáruĺ a Budapest vIil.,34751lolN48 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII., II.

' Járos Pál pápatér 77. szám alatt elhe|yezkedo,33 m, alapterüIetű, üres, onkoľmányzati tulajdonli,
1 utcai fö|dszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához határozoťt idoľe, 2019. december 3l.
i napjáig, magánszemé|y részére, ügyvédi iroda céljára, 30.933,-
l ľ.t/hő + Afa bérleti + közĺizemi és kĺ'ilön szolgáltatási díjak összegen.
:

i Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
j Határidő:2015. március 30.

i

i 4.) hozzájárul a Budapest vI|I.,34757l0lV48 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII., II.
i János Pál pápatér |7. szám alatt elhelyezkedő,33 m' alapterületű, tires, önkormtnyzatitulajdonú,
. utcai foldszinti nem lakás cé|ú helyiség felrijításához.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
: Hatźridő:2015. március 30.

i 5.) a béľlő a bérleti jogviszony időtartama a|att bérbeszámítással nem élhet a megállapodásban vállalt
felrijítások tekintetében, továbbá az á|ta|a eszközölt beruházások ellenétékét az onkormányzattő|
semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követoen sem.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 201 5. máľcius 30.

6.) felkéľi a Kisfa|u Kft-t a határozat szeľinti bérleti szerződés megkĺitéséľe, amelynek feltétele, hogy
az onkormänyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
fe|tételeiről sző|ő 35lf013. (VI.20.) számű Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzati rende|et l4. $
(2)bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú ktitelezettségvá||a|ási nyilatkozat a|áirásźń
vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20l5. május 3 1.

A Kisfalu Kft. táiékoztaúĺsa alapián: 2015. ápľilis 7-én íľásban értesítették a kéľelmezőket a
Bizottság diintéséľő|, a szeľződés t a|áirásra előkészítették.

valamint ...... bérbevételi kérelme a Budapest Wn. kerüIet, Karócsony
Sóndor u 14. szdm alatti iires önkormányzati tulajdonú helyiségre

297/20|5. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, 3544610lAl|6 he|yrajzi számon ĺyilvántartott,
Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 14' szźlm a|att elhelyezkedő, |5 m, alapterületrĺ,
üres, önkormányzaÍi tulajdonú, udvari bejáratű, ťoldszinti helyiség bérbeadásáhoZ ......
magánszemé|y részére.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezeto igazgatőja
Határidő: 2075. március 30.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. keľĹilet,35446/0lA/|6he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.
kertilet, Karácsony Sándor u. 1,4. szám a|att elhelyezkedő, |5 m, alapterülettĺ, üľes,
önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratú, ftjldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre,
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30 napos felmondási idovel magánszemé|y részére, gépkocsi tárolás tevékenység
cé|jára, 10.3 l 5,- Ft/hó + Áfa bérleti + közllzemi és kiilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. máľcius 30.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy
az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbęądásának
feltételeirol sző|ő 35lf013. (VI.20.) számű Budapest Józsefoárosi onkormányzati rendelet 14. $
(f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése a|apjánkozjegyző elott egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásátvá||a|jaa
leendo bérlő.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. május 3 1.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 20ĺ5. ápri|is 8-án a kéľelmezőket írásban éľtesítették a
Bizottság döntéséľől.

AGAOGLU Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baross u 107. szĺźm alatti iires
ö nkormdnyzati t ulajdo nú helyis ég vonatkozĺÍsdban

f98l2015. (III.30.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a Budapest VIII., 3581l helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Baross u.
I07. szám alatti, 50 m. alapterületű utcai bejáratű ťoldszinti és kizárólag abból megkoze|íthető 4|
m2 pinceszinti, összesen 9| m2 alaptertiletíĺ nem lakás célú helyiség bérbeadásához hatźrozat|an
időre, 30 napos felmondási határidővelaz AGAOGLU Kft. részére, hús-, hentesáru keľeskedelem
(szeszesital árusítás nélkĺil) tevékenység cé|jára, 40.I45,- Ft/hó + Afa bérleti + közuzemi és ktilön
szoIgá'|tatási d íj ak <issze gen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0|5. mfucius 30.

2') felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szeľinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele,
hogy az onkormányzat tulajdontlban á'|Iő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző\ő 35/f013. (VI.20.) számú Budapest Józsefuárosi tnkormányzati rendelet 14. $
(f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése a|Ąán kozjegyző elott egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vállalja a
béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 20-án a szerződés megktitésre keľiilt. Az ügy
további intézkedést nem igényel.

A PATRONUS Rendełvényszervező Kft. béľbevételi és béľbeszdmítási kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Baross u. 122. szdm alatti iires, önkormónyzati tulajdoníl nem lakds célú helyiségľe

238



299/20|5. (III.30.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság rigy dönt, hory

l.) hozzójárul a Budapest VIII', 35405l0/N68 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., Baross u' L22. szźlm a|aÍÍ. ta|á|hatő,79m7 a|apteľtiletű, üres, önkormányzati
tulajdonri, utcai bejáratú ťoldszinti helyiség bérbeadásához határozat|an időre 30 napos
felmondási idővel, a PATRONUS Rendezvényszervezo Kft. részére tárolás, raktározás és saját
forga|mazású büfétermékek előkészítése céljára,74.533,- Ft/hó + Afa bérleti -| közĺizemi és külön
szo|gźitatási díj ak összegen.

Fele|os: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatója
Határidő: 2015. március 30.

f.) hozzájárul továbbá a PATRONUS Rendezvényszervező Kft-vel történő bérbeszámítási
megállapodás megkötéséhez a bérbeadóra tartoző felújítási munkák (fix rács gyźtrtása,

felszerelése; nyitható ľács gyáľtása felszerelése' zárbetét bęszeľe|ése kulcsokkal, az elektromos
há|ózat felújítása) költségének bérleti dliba |f hónap alatt töľténő bérbeszźtmíÍáshoz bruttó
39|.770,- Ft (308.480,- Ft + 83.290,- Ft Afa) összegben. Aze|számolás feltétele, hogy abér|ő a
felújítási munkákat e|végezze, és a benyújtott számlák a|apjźn a Kisfalu Kft. onkormźnyzati
Házkezelő lrodája |eigazolja a teljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2015. március 30.

3.) hozzájórul továbbá ahatározat2. pontja szerinti felújítási munkálatok e|végzéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. mźtrcius 30.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti béľleti szerzódés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy
az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźra szo|gźůő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szó|ő 35lf013. (VI.20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $
(2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 17' $ (a)

bekezdése a|apján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírźsźń vá||a|ja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 20l5' május 3 1.

5.) felkéri a Kisfalu Kft{ a határozat szerinti bérbeszámítási megállapodás megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2015. április 30.

A Kisfalu I(ft. táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 29-én a szerz(jdés megktitésľe keľült. Az iigy
további intézkedést nem igényel.

LALIBEN KÍĹ bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Üuat a 54-56. szdm alatti iires,
önkormányzati tulajdonú nem lakds céltł helyiségekre

300/2015. (III.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(0 igen' 12 nem, 0 tartózkodás szlvazztta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

I.) nem járul hozzá a Budapest VIII., 36339/0/A/3 és a 36339/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII., ÚIbi út 54-56. szám alatt taĺáIható, 4] m2 + 49 nl2, összesen 90 m2 alapterület,íÍ,
míĺszakilag egńenyitott, üres, önkormónyzati tulajdonu, utcai bejárani foldszinti nem lakás céIú
üzlethelyiségek bérbeadásához, a Laliben Kft. részére, az áItala ajánlott 120'000,- Fĺ/hó + Ą1a
béľIeti díjon.

2.) hozzájárul a Budapest VIII., 36339/0/A/3 és a 36339/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest ĺ/III., ĺnĺat * 54-56. szám alatt található, 4] m2 + 49 m2, osszesen 90 m2

alapterüIetii, miiszakilag egłbenyitott, üľes, onkormónyzati tulajdorui, utcai bejáratú foldszinti
nem lakás célú ĺ;zlethelyiségek bérbeadasához hatórozatlan időre 30 napos felmondással, a
Laliben Kft. rész,źľe, vendéglátói tevékenység (szeszesital árusítással) céljára, ]66.500,- Ft/hó +

Afa bérleti + kozüzemi és kijlön szolgáltatási díjak osszegen, azzal, hogl a tórsaságnak a bérleti
szerződés megkötéséig a tevékenység végzéséhez szülrséges TEAOR körökkel rendelkeznie kell.

3.) a bérleti szerződés megkotésének feltétele, hogł az onkoľmányzat tulajdonában áIIó nem lakós
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásónakfeltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I. 20') szómú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati ľendelet 14. g (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése aĺapján kazjeglző előtt egyoldalú
kö t e l e z e tt s é gv ál l al ás i ny i l atko z at al áír ás át v ál l alj a a l e e ndő b ér l ő,

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. március 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. ápľi|is 3-án írásban értesítették a kére|mezÍit a
Bizottság diintéséľől. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Magdolna Negyed Program III. Progľamalappal kapcsolatos dtjntés elfogaddsdra

30tĺ2015. ([I.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a vPB I066/f014, (IX.29') számú
hatátrozatában a Programalap negyedik pá|yázati fordulója keretében megjelent ptilyázati felhívásokľa
érkezo péiyźnatok e|bítá|ásźra kijelölt bírálóbizottság tagok névsorát módosítja, és Kaiseľ József
helyett Zentai oszkált jelöli tagnak.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5' március 30.

A Polgáľmesteľi Kabinet" valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: Az e|bíráiásľa kijelölt
bíráiőbizottsági tagok névsoľa módosításľa került.

A Budapest, VIII. keriilet, Rókóczi út 57. Íszt. 3. szdm alatti ingatlanra,vonatkozlí elővdsdrlási jogról
való lemondds ZÁRT ULES

303120|5. (tv.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváľos VIII. keľtilet Józsefváľosi
onkormányzat, a3463Jl0lAl84 hrsz.' természetben a l08l Budapest, Rákóczi i]t 57. fszt.3. szám a|att
ta|á|hatő 707 m' alapterületű, üzlethelyiség megnevezésu ingat|an Vz tu|ajdonrészének tekintetében és a
l0.000.000,-Ft-os, azaz tízmillió forintos véte|ár ismeretében ... eladó és ....
vevő közĺjtt 2015. február |3-án létrejott adásvételi szerzodéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem
kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. április l3.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A' határozat kézbesítése megtörtént az íigyfé|
ľészéľe.

A Budapest VIII. keriilet Szentkirdlyi utca l5. saźm alatti ingatlanra vonatkozli elővdsdrldsi jogról
való lemondlźs zÁnr Üĺns

304/f0l5. (IV.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság határozata
(15 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat a3653510lĘ15 hľsz., természetben a 1088 Budapest, Szentkirályi utca l5. l. emelet 3.
szám a|att található |If m. alapterületíĺ ingat|an Vo részénęk tekintetében és a 6.500.000 Ft-os vételáľ
ismeretében a Budapesti 7|. sz. Ügyvédi Iľoda eladó és a Gouldmann '99 Kft. vevő közott létrejött
adásvételi aján|atközléséhezkapcsolódó elővásáľIásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 13.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A'határozat kézbesítése megttirtént az iigyfél
részére.

Tulajdonosi hoadjdrulds a Budapest VIII. keriilet Mária utcdban tervezett ki)zvillźgítdsi hálózat
rekonstrukcióhoz

323/f015. Gv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzáj źlru|ásźfi adja - a
Budapesti Dísz- és Köni|ágitási Kft. megbízása a|apján _ Kulcsáľ Feľenc tervezo á|ta|, a Budapest
VIII. kerĺilet Mária utcai (hrsz.: 3677f) járdaszakaszon tervezett köni|ágítási lámpákat ellátó
kźtbe|há|őzat ľekonstrukciós munkákhc.4 az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhé.z;őt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a k<izútkeze|ői és munkakęzdési (burkolatbontási) hozzájźtru|ást a
vonatkozó rendelet (19ĺ1994. (V.3l.) KFIVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteľi Hivata| Hatósági Ügyosztály Építéstigyi
Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kĺjtelezi a kivitelezőt a Mária utcai járdaszakaszon _ a bontási helyek ľétegľendjének
helyreáIlítását követően _ teljes szélességben új aszfaltburkolat megfelelő minőségben t<jrténő

kiépítésére, melyľe aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvźL|Ia|,

241,



d. aZ engedé|yes köteles a munkák (he|yreállítás) elkészĺiltérő| a köĺerület tulajdonosát írásban
értesíteni'

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásáva|, a döntés napjától számított 1 évig éľvényes.

Felelos: poIgármester
Határidő: 2015. április 13'

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosihozzá,!árulás kiadásľa keľült az
ůigyfél ľészére.

Tulajdonosi hoaójdrulós Budapest VIII. keriilet Szigony utcában B+R kerékpártdroló létesítéséhez

3f4l20I5. Gv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozzta
(l4 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja VIA
FUTURA Kft. részére, a BKK Zrt. megbízásából, az M3 metró Klinikák megálló épület közeli,
Budapest VIII. kerület Szigony utcai (hľs.z: 36180) járdaszakaszratervezett. Tl típusú kerékpártároló
létesítéséhez, az a|ábbi feltéte lekke l és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruhźz;őt (építtetot) nem mentesiti az építéshez szĺikséges
eryéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházónak (építtetőnek) a közútkeze|oí és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági |Jgyosńá|y Építésĺ'igyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a telepítésnél a burkolatok állapotának megőrzésére, káľosodás esetén
annak helyreállítására, melyre aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciźúvá||a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (he|yreźi|ítás) elkészültéről a közterĺ'ilet tulajdonosát íľásban
értesíteni,

e' jelen tulajdonosi hozzájźtru|ás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaltásával, a döntés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. április l3.

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájára|áls kiadása
megtörtént.

Kiizter íilet- has zn álati kére lme k e lbírálds a

325/20t5. Gv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt' hogy köĺeľület-használatihozzźýárulást ad -
díjmentességgel - az a|ábbi ügyben:
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Koztertilet-haszná|ő, kérelmező: Dunamelléki Refoľmátus Egyházkeľület
(1092 Budapest, Ráday u. 28.)

Közterület-hasznáIat ideje: 2015. április 13. -f015. október 30'
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
Kĺjzterület-haszná|at helye: Horánszky u. 26.
Közterület-haszná|atnagysága: l05 m,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. április 13.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a batározatrő| az Egyházkeľületet
értesítették.

326lf015. (tv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIatihozzájárulást ad _
egy összegben történő díjfizetéssel _ az a|ábbi ügĺben:

Közterĺi|et-haszná|ó, kérelmező: Zele Bau Kft.
(3550 Kál' Fő út felső l.)

Közterület használat ideje: 201 5 ' április |3 . - f0|5 . június 1 5.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
Kozterület-haszná|at helye: Yígu. f '

Közterület-használatnagysága: 28 m"

Fele|ős: polgáľmester
Határidó: 20 1 5. április l 3.

A Gazdálkodásĺ Ügyosztály táiékoztatása a|aDián: a kéľelmező 2015. ápľilis 14-én lemondott a
kiizteľület-használati hozzáj á rulásľól.

327/f015. Gv.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
egy osszegben torténó díjfizetéssel -aza|ábbi ügyben:

Kĺjzterület-haszná|ő, kérelmező: Taste Hungary Kft.
(l0l5 Budapest, Batthyány u. 13.)

Kozterület használat ideje: 2015. ápľilis 13. -2016' április 13'
Közterület-haszná|at cé|ja: reklámtábla
Közterület-haszná|at helye: Bródy S. u. 9.

Kcjzterĺ'ilet-használat nagysága: I m.

Felelős: polgármester
Hatźlridő: 2015. április 13.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot 2015. ápľi|is |6-ánvettékáú.

328120|5. Gv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
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(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . közterület-h aszná|ati hozzájáru|ást ad az alábbi ügyben :

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Wieneľ Gastronomie Kft.
(l024 Budapest, Margit kľt. 7l.)

Kozerület-haszná|atiđeje: 2015. április 13. _20|5. október 3l.
Közterület-haszná1atcé|ja: vendéglátó terasz
Köaerĺilet-hasznźĺ|at helye: Corvin sétány 2lB'
KöaerĹilet-hasznä|at narysága: 56 m'
Díjfizetés módja: havi

2. tudomásul veszi a Wiener Gastronomie Kft. köĺeríilet-haszná|atátf0|5. április 1-jétől április 13-ig
(díjfizetés kötelezettsége mellett).

Felelős: poIgármester
Határidő: 20i5. április 13.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot a Kft. ľészéľe megkĺildték.

329ĺ2015. Gv.13.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájźlrulást ad -
egy összegben tĺjľténő díjfizetéssel - aza|ábbi ügyben:

Közterület-haszntůő, kérelmező: Wiener Gastronomie Kft.
(l024 Budapest, Maľgit kľt' 7l.)

Közteriilet-használat ideje: 2015. november 0l. -f016. április 01.
Közteľület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Corvin sétány 2lB.
Közterület-haszná|atnagysága: 10 m,

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 2015' április i3.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása a|apián: ahatározata Kft. részéľe megkiildték.

330/2015. (rv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szłvazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hory

1. közterület-hasznáiati hozzájáru|ást ad azalábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kéľelmęző: Kovács Nelli
(1082 Budapest, Corvin kozf.)

Közterület-használat ideje: 20l5' április |3. _f0I5. októbeľ 31.
Közterület-hasznáiat cé|ja: vendéglátó terasz
Koztertĺlet-haszná|at helye: Corvin kozŻ'
Közterület-haszná|atnagysága: 50 m2
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Díjfizetés módja: havi

2. tudomásul veszi Kovács Nelli közterület-haszná|atát2015. ápr||is 1-jétől április 13-ig (díjfizetés
kötelezettsége mel lett).

FeIelős: polgánrresteľ
Határidő: 2015. április 13.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot 2015. május 2l-én küldtéke| az
ügyfélnek.

331120|5. (fV.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság rigy dönt, hogy köaerület-használati hozzájtlrulást ad -

egy összegben torténő díjflzetéssel - az a|ábbi tigyben:

Kĺjztertilet-haszná|ő, kérelmező: Kovács Nelli
(l082 Budapest, Coľvin közf .)

Kozterü|et használat ideje: 20l5. november 0l. _f0I6' március 31.
Kĺjzterület-haszntilat cé|ja: vendéglátó terasz
Koztertilet-haszná|athelye: Corvin köz2.
Közterület-h asznźt|atnagysága: 20 m2

FeIelős: polgármester
Határldő: 201 5. április 1 3.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot 2015. május 21-én kĺildték e| az
iigyfélnek.

33f/f01s. (IV.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy
1 . kozterĺi l e t-hasznźůati hozzáj ttru|ást ad az a lább i ü gyben :

Közteľtilet-hasznźiő, kérelmező: Vuk és Tás Kft.
(2|f0Dunakeszi, Kölcsey u. 10.)

Közterület használat ideje: 2015. április 13. -2015. októbeľ 31.

Közterület-haszntiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Corvin koz 4.
Köztertilet-haszná|atnagsĺsága: 60 m2

Díjfizetés módja: havi

2. tudomásul veszi a Vuk és Tás Kft' köĺertilet-használatát 2015. április l-jétől április 13-ig
(díjfi zetés kĺltelezettsége mellett).

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. ápľilis 13.

A Gazdálkodási Üeyosztá|v táiékoztatása alapián: a hatźrozat a I(ft. részére továbbításľa
került.



333/20t5. (tV.13.) sz. váľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavzzatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
ery összegben töľténő díjfizetéssel - aza|źtbbi ügyben:

Kozterület-haszná|ő, kérelmezo: Vuk és Tás Kft.
(flfD Budapest, Kölcsey u. 10.)

K<jzterület használat ideje: 2015. november 0l. -20|6. március 31.
Köztertilet-haszná|atcéIja: vendéglátó terasz
Közteľĺ'ilet-haszná|athelye: Coľvin koz4.
Közteľtilet-haszná|atnagysága: 20 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április l3.

,Ą Gazdálkodási ÜeYosztáIy táiékoztatása alapián: a határozat a Kft. részére továbbításľa
keľült.

334/20|5. Gv.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. köĺerület-hasznźůati hozzájárulást ad az alábbi ügyben:

Kĺjzteľiilet-haszná|ő, kérelmező: Mlinar H Kft.
(2045 Törökbálint, Tópark u. 9.)

Közterület-haszná|atideje: 2015. ápľilis Í3. -20|5. november 30.
Közterület-haszĺźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźúat helye: Corvin sétány 1/A-B.
Közterĺ'ilet-haszntiat nagysága: 51 m.
Díjfizetés módja: havi

2. tudomásul veszi a Mlinar H Kft. közterĺilet-haszná|attú' 2075. március l-jétől április 13-ig
(dij fi zetés kötelezettsége mellett).

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. április 13.

A Gazdálkodási ÜeYosztá|y táiékoztatása alapián: a határozat a Kft. ľészéľe továbbításra
kerĺilt.

335/2015. Gv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . közterü l e t-haszná|ati hozzź| ár úást ad az alább i ĺigyb en :
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Kozterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Art Movie Catering Kft.
( l 195 Budapest, Zrínyi u. f9.)

Köztertilet-használat ideje: 2015. április |3. _ f0|6. április 0l.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntilathelye: Corvin koz7.
Koaeľi'ilet-h aszná|at nagysága: 25 m2

Dijfizetés módja: havi

2. tudomásulveszi az Art Movie Cateľing Kft. közterii|et-haszná|attlt2015. március 1-jétől ápľilis 13-
ig (díj fi zetés kĺjte lezettsége mel lett).

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. április 13.

A GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása a|apián: ahatírozatot a l(ft. képviselője személyesen
áfuette.

336ĺ2015. (fV.13.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. közterĺilet-haszná|atihozzájáru|ást ad - egy összegben töľténő dijfizetéssel - aza|ábbi tigyben:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Cserpes-Sajtműhely Kft.
(9330 Kapuvár, Ipartelepi u. 14.)

Köaerület-használat ideje: 20l5. ápľilis |3._20|5. szeptember 30.
Közteriilet-haszná|at céIja: vendéglátó terasz
Köaerület-haszná|at helye: Corvin koz3'
Köztertilet-hasznátlatnagysága: 65 m2

2. tudomásul veszi a Cserpes-Sajtműhely Kft. kozteriilet-használattlt2015. március 15-tő| április l3-
ig (díj fizetés kötelezettsége mellett).

Felelos: polgármester
Határido: 2015. ápľilis 13.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: ahatározatot a kft. ľészéľe megkiildték.

33712015. Gv.13.) sz. VáľosgazđáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hogy közterület-használatihozzájźtrulást ad -
egy összegben töńénő díjfizetéssel - aza|ábbi üryben:

Közterület-használő, kérelmező: Seven and More Kft.
(1082 Budapest, Corvin sétlány 1.A.)

Közterület-haszná|at ideje: 20 1 5. április 13 . _ 2015 ' novembeľ 01 .

KĺjzterüIet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszná|at helye: Futó utca 34-36. (Corvin sétány 2.A.)
Közteľület-haszná|at nagysága: 40 m.
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Határido: 20l5. április 13.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: Ahatározatot a Kft. részéľe 2015. május 04-
én postázták.

A Corvin Eszak K!t. kérelme gépjttrmíĺ-elhelyezési kötelezettség bérleti szerződésset történő
te Ij es ít é s ér e v o nat kozó an

338ĺ2015. Gv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata,
(14 igen' 0 nem, Í tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úry dont' hory

1 . a 20I lf)| 5' (m.09.) szám,(l határozatát visszavonj a.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2015. április l3.

2. hozztýáru| a Corvin Észak Kft. kérelméhez,hogy a Budapest, VIII. ker. Futó u. 3I-33. szám
(hrsz.: 3634914) alatti irodaház épitéséhez kapcsolódő 24 db gépjármű-elhelyezési kötelezettségét
f0 évte megkĺĺtött bérleti szerződéssel teljesítse, azza| a feltétellel, hogy a bérleti szeľződésben
megjelöIt parkolókon jől |áthatő módon kerüljön felttintetésre, hogy azok a Corvin Észak Kft.
kizárő|agoshasznźiatában vannak, amelyek azirodaház ügyfelei számára is rendelkezésre állnak.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. április l3.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása meetörtént: A határozatrő| az ügyféI tájékoztatása
megtöľtént.

Az Egésaégiigłi Nyilvdntartdsi és Képzési Központ kérelme kizórólagos vórakoruíhelyek kijeli)lésére
és díjmentességére

339120|5. Gv.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 2 tartőzkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az F-gészségiigyi Nyilvántartási és
Képzési K<izpont részére történő, f db kizárő|agos várakozőhe|y (a Budapest VIII. kerület Horánszky
u. f4. szźtm alatti épület homlokzata előtt) kijelölésével nem ért egyet.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. április l3.

A Gazdálkodási ÜwosztáIv táiékoztatása atapián: A' határozltrő| az ügyfél és a BKK
táj ékoztatás a m e gtti rté n t.

A Budapest VIII.' Jóaef körút 48. suźm alatti, 35229/0/A/20 helyrajzi szĺźmíl, hatdrozatlan időľe
s zó Ió b é rleti j o g g aI t er h e lt iizlet h ely is é g e lide g e níté s e

340l20t5. Gv.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|,
vöros Tamas nem vett részt a szavazásban)
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A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem járul hozzá az ingatlan-
ny||vántartásban a 35f29/0lA/20^he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,
József körút 48. szám a|atti,32 m, alapterületű üzlethelyiségre vonatkozó eladási ajtn\athatározat|an
idejű bérleti jogviszonnyal rende|kező bérlőtáľsak részére történő megküldéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 20.

A Kisfa|u l(ft. táiékoztatása alapián: A béľlőt értesítették a határozatrći. Äz ügy további
intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlatjóvdhagydsa (2 db)

34tlf015. (IV.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|,
Vöros Taruás nem vett részt a szavazósban,1

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy

i.)

A. hozzájáru| az ingat|an-nyilvántartásban a he|yrajzi számon 
^nyilvántartott,

természetben a Budapest VIII., József utca ... sztlm a|atti, 25m, a|apterülettĺ,
féIkomfoľtos lakásľa hatźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére töľténő
eladási aján|at kiküldéséhez, a 33lf0|3. (VII' l5.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (l)
bekezdésében, a felkomfortos lakás értékesítésére meghatározottak szeľint, az e|késziL|t foľgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 25%o-áva| megegyező összegű, l.065.000,- Ft
v ételźtr közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. április 20.

B. felkéľi a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aján|at kiktildésére, valamint az adásvéte|i
szerző dés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 l 5. június 30.

2.)

A. az ingatlan-nyi|vántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest VI[., orcą' út .... szám a|atti, 3| m, alapterülettĺ, hattrozott idejű bérleti
joggal terhelt lakásra fennálló elidegenítéstkizáró feltétel alól felmentést ad'

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. április 13.

B. hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi szá^mon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., orcry út '.. .. '.... szám a|atti, 31 m' alapterülettĺ lakásra
vonatkozó eladási aján|at bérlők részére történő megküldéséhez, a vételárnak, az e|készij|t
foľgalmi énékbecslés, valamint a33120|3. (VII. 15.) számű önkormányzati rendelet 19. $ (3)
bekezdés c) pontja a|apjźtn a forgalmi éÍték95 %o-źtban, azaz4.645.500,- Ft összegben t<jľténő
közlése mellett.
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Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 20.

C. felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aián|at kiktildésére és az adásvételi szeľződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2015. június 30'

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az eladási ajánlatokat kiküldték a bér|ők ľészéľe.

H',izKEZELcĺ as npnetiizemeltető l{ft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u 86.
szám alatti üres, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célíl helyiségre

34fl20Í5. (w.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|,
Vöros Tamás nenx vett részt a szavazásban\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzájórul a Budapest VIII., 35521ĺfĺN75 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,
Baross u. 86. szám (bejárat a Szuz utca felől) alatt elhe|yezkedő, 4f m" alapterülettĺ, üres,
önkormányzati tulajdonú' ,utcai foldszinti' helyiség bérbeadásához határozotĺ időre, 2019.
december 31. napjáig, a HAZKEZELO és Eptiletüzemeltető Kft. részére, iroda céIjára, 32.667,-
Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi és ki.ilön szo|gá|tatásidíjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. ápľilis 13'

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szeľinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy
az onkormźĺnyzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő35120|3. (u. fO') számű BudapestJózsefuárosi onkormányzatirende|et 14. $
(f)bekezdése alapján 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző elott egyoldalú ktjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását
vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidó: 20 1 5. április 20.

Á Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 16-án íľásban értesítették a kére|mezót a
Bizottság döntéséľől. A ľendeletben foglalt hatáľidőn belĺil a szerződés nem keľĺilt megkötésľe.
Äz iigy további intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Rákóczi tit 75. szdm alatti iłres, önkormdnyzati tulajdoníl nem
lakds cělíl helyiség nyilvános egyfordulós pálydzaton ttjrténő bérbeadósóra

34312015. Gv.13.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|,
Vorös Tamós nenxyett részt a szovazásban)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúry dönt, hogy
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1.) fe|kéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi űt 75. szám alatt elhelyezkedő,3460110lN3
hrsz-ú, 149 m2 alapterĺiletű, utcai bejáratú földszinti és 46 mf alapterületű, pinceszinti részekbő|
álló, összesen l95 m, alapterĺiletíi, üres onkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség
bérbeadására irányuló nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására, a számítotÍ. bérleti dijon, azaz
15|.467,- Ftihó osszegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a
Képviselő-testület 248lf013. (VI. 19.) száműhatźltozatának 8. pontja szerinti f5%o-os bérleti díi
kategóriába tartoző, illetve nyilvános intemet szo|gáltatźs (internet kźxéző, cal| center, stb.)
tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelos: Kisfalu Kft. ügrvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. április l3.

2.) a Bizottság felkéri a Kisfa|u Kft-t a pźiyázat a Versenyeztetési szabályzatrő| sző|ő 4712015. (II.
09.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak szerinti lebonyo|ításra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20l5. július 31.

3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabźiyzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábltýán, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szolgáIó helyiségében, a Józsefuáros címiĺ helyi lapban, az onkoľm ányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító számźra elérhető
koltségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álIó internetes hirdetési portálokon kell
közzétennj.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő:fDl 5' j linius 3 0.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Apá|yázat 2015. május l3-ánkiíľásľa keľiilt,apá|yázatok
benyújtásának és bontásának hatáľideje 2015. május f7.

A Budapest VIII.' József krt. 26. szám alaaifi)Idszintí, 34862/0/A/6 helyrajzi szúmú, határozott időre
szóIó bérleti joggal terhelt iłzlethelyiség elidegenítése

34412015. (Iv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 3 nem, f tartőzkođás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1) az ingatlan-nyilvántaľtásban a 348621011'/6 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII., József krt' f6' szám a|atti ťoldszinti, 59 m" a|apterĺilettĺ, határozott idejű béľleti
joggal terhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad.

Felelős: Kisfalu Kft. ugyvezetó igazgatója
Határidő: 20 1 5. április 13.

2) hozzájźlru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a 3486fl0lN6 he|yrajzi számon ^nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József krt' 26' szám a|aÍti ftildszinti, 59 m, a|apteri'iletű
üzlethelyiségre vonatkoző eladási aján|atbérlő részére történő megküldéséhez, avéte|ámak, az
elkészĺilt forgalmi éftékbecslés' valamint a3flf0|3. (VII. 15.) számű önkormányzati rendelet 17.

$ (l) bekezdése alapján a forgalmi érték l00 oÁ-ában, azaz |9.250.000,- Ft cisszegben töľténő
kozlése melIett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
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Határido: 2015. ápľilis 20.

3) felkéľi a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aján|at kiküldésére és az adásvéte|i szerzodés
megkotésére.

Felelos: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az eladási aján|atot kiküldték a béľlők ľészére.

A Budapest VIil.' József krt. 48. szóm alatti, 35229/0/Á/20 helyrajzi szómíl helyiségre vonatkozó
205/201s. (ilI.09.) szúmú ltatĺtrozat visszavonĺí:sa, és a Budapest VIII., Jóuef kiiríłt. 48. szdm alatti,

35229/0/A/19 helyrajzi szdmú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terltelt iizlethelyiség
elidegenítése

34512015. (fV.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozlta
(10 igen' 0 nem, 5 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) az ingat|an-nyilvántartásban a 352f9l0/N20 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII', József körrit 48. szám a|atti, 3f m, alapterületű ĺizlethelyiség elidegenítésére
vonatkozó f0 5 l f0 | 5 . (nI. 09. ) számű határ ozatáú' v i s szavonj a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határido: 20 1 5. április l3.

2.) hozzájźtru| az ingatlan-nyilvántartásban a 35ff9l0/NI9 he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., József korút 48. szám a|atti, 37 m, a|apterülettĺ üzlethelyiségĺe
vonatkozó eladási ajánlatbérlő részére töľténő megkĺildéséhez, avéte|ámak, az e|készült forgalmi
értékbecslés, valamint a32lf0|3. (VII. l5.) szźtmű önkormányzati rendelet a|apján a foľgalmi
éľték l00 Yo-źtban. azaz I l.910.000.- Ft osszesben torténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. ápľilis 20.

3.) felkéľiaKisfaluKft-tahatározat szerinti eladási aján|atkiküldéséľe ésazadásvéte|iszerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezeto igazgatőja
Határidő: 20 l5. június 30.

Á Kisfalu l(ft. táiékoztatása alapián: Az eladási ajánlatot kikiildték a bérlők részére.

Zenubia Keleti Élelmiszer Kft., valamint a Cz és Cz Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
kerüIet, Baross u l25. suźm alatti üres, önkormónyzati tulajdoníl nem lakds célú helyiségre

346/20t5. Gv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatla|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy
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1.) nem járul hozzá a Budapest VIII., 35918l0lN2 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.'
Baross u. I25. szám a|att elhe|yezkedő,20 m, alapterülettĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
ťoldszinti helyiség béľbeadásához aZenubia Keleti Elelmiszer Kft. részére.

Felelos: Kisfa|u Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. április 13.

f.) hozzájárul a Budapest VI[.' 359l8l0lAl2helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII., Baross
u. |25. szám alatt e|helyezkedo, 20m" a|apteľtiletiĺ, üres, cinkormányzati tulajdonú, utcai
ťoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározatlan idóre' 30 napos felmondási határidő kjkötésével, a
Cz és Cz Kft. részéľe, telefon és tartozék uzlet, szewiz cé|jára, 19.333,- Ft/hó + Afa bérleti +
közuzemi és külön szolgáItatási díjak cisszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20l5. április 13.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a határozat 2. pontja szerinti bérleti szeľződés megkotésére, amelynek
feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiro| szó|ó 35lf013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormźnyzati
rendelet 14. s (2) bekezdése a|apjźtn 3 havi bruttó bérleti díjnakmegfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 77. $ (a) bekezdése a|apján kozjegyzo e|őtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási
nyi l atkozat a|áir ásźú v á||a|ja a I e end o bérl ő.

Felelős: Kisfa|u Kft. ĺ'igyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Mindkét kéľelmező 2015. ápľilis 16-án éľtesítésľe keľĺi|t.

GL Building Coľporation Kft., valamint Kaszanitzky Anna egyéni vdllalkoaí bérbevételi kérelme a
Budapest VIII. Bródy Súndor u 36. saźm alatti iires önkormdnyzati tulajdonił helyiségek

vonatkozlźsóban

347/f015. Gv.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és PénzÍigyi Bizottság hatírozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) nem járul hozzá a Budapest vII., 36492/0/Nf^he|yrajzi sámon nyilvántartott, a Budapest VIII.'
Bródy Sándor u. 36. szám a|attta|á|hatő,95 m. alapterületíĺ, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához a GL Building Coľporation Kft.
részére.

] Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
; Határido:ZOl5. április 13.
'l

i,j 2,) nem jáľul hozzá a Budapest vlil, 36492ĺ0ĺN3^he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,

'i Bródy Sándor u. 36' szám a|attta|źihatő' 41m, a|apterületű, ĺires, ĺlnkormźnyzati tulajdonri' utcai
j bejárattl, ťoldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásźthoz a GL Building Corporation Kft.

részére,

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. április 13.
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3.) nem járul hozzá a Budapest v|il., 3649210lN3^he|yrajzi számon nyi|vántartott' a Budapest VIII.,
Bródy Sándor u.36. szám alatttaláihatő,47 m, alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozKaszanitzky Anna egyéni vál|alkozó
részére'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. április 13.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Mindkét kéľe|mező 2015. ápľilis 16-án éľtesítésľe keľiilt.
Á.z iigy további ügyĺntézést nem igényel.

Javaslat az Ezüstfenyő Gondozóltdzfelĺljítúsához kapcsolódó páIyázat benyíljtdsára

34812015. (fV.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

l. kifejezi azon szándékát, hogy a Jőzsefvárosi tnkormányzat a nemzetgazdasági miniszter - a
beltiryminiszterre| és az emberi eľőforrások miniszterével egyetértésben _ á|talr meghirdetett
Szociális szakosított e|látást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati
intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására kiirt pá|yźLzaton részt kíván venni a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Időskorriak Atmeneti otthona -
Ezi'istfenyo Gondozőház felújítása céljábó| a c) pá|yázati alcél _ hatźrozat|an idejiĺ bejegyzéssel
rendelkező, cinkormányzati tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztése
vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. április 13.

2. ahatározat |. pontja szerinti pá|yźzathoz kapcsolódó adat|ap f0I5. ápri|is 15. napjáig töľténő
elektronikus feltoltéséhez hozzáiźru|.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. április 15.

3' felkéri a polgármesteľt' hogy a Képviselő-testi'ilet f0I5. ápri|is 16' napján tartandó ülésére
készítsen előterjesztést ahatźtrozat l. pontja szerinti pályázat benyújtására vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20 l 5. április 1 6.

Á Városfeilesztési és Főépítészi Ügvosztály táiékoztatása alapián: Az Eziistfenyő Gondozőház
felrĺjításához kapcsolódő pá|yázat elektľonikus rĺton benyújtására keľüIt 2015. ápľilis 15-én. A
Képviselő-testiilet a 90/2015. (N.16.) számű határozatában elfogadta a pályázatot, mely alapján
az papír a|apon is benyrĺj tás ra keľiilt.

ravaslat a JYM-400forgalmi rendsaźmú gépjúrmíí ingyenes hasznáIatba vételének megszüntetésére

349/2015. Gv.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hory

254



l. a Jőzsefvárosi Polgáľmesteľi Hivatal a JYM-400 forgalmi rendszámú gépjármíĺ ingyenes
haszná| atźt m e gs zĺi ntet i .

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. április l3.

f. ahatźrozat l. pontja szerinti gépjárművet a Kisfalu Kft. részére ingyenes haszná|atba adja és
felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőját, hogy gondoskodjon a gépjármv źLĺĺéte|éről és a
fo r ga l m i en gedé | yb en a v á|tozás áw ezetésér ó|.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20l5. április 13.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alapián: A gépjáľmű átadásra keľült a Kisfalu Kft. részéľe.

Javaslat peren kíviili egyeuég megkötésére

35tl20t5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénztigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúry dönt' hogy

1.) a Horoszcoop Kft. fe|peres 2.) pontban nevesített egyezségi aján|atźÍ elfogadja éshozzájáru| a
Főváľosi Törvényszék előtt 28.G.4I.7|6lf0|4. számon folyamatban lévő peľben peľen kívüli
egyezség megkötéSéheZ, aper így torténő megszüntetéséhez azza|, hogy a per megszüntetéséhez -
a másik fél elállása esetén - perkoltség igény nélktil hozzátjáru|. Az Önkormányzatnak
perköItségigénye nincsen, ha perköltséget a másik fél sem éľvényesít.

f.) az onkormányzat az egyezség során legfeljebb bruttó 23.000.000 Ft-os összeget ťlzet a
Horoszcoop Kft. felpeľes részére 20|5. májlls 8' napjáig. A felek minden további igénytikľő|
kĺjlcsönösen lemondanak.

3.) a2.) pontban meghatározott egyezség fedezete a 1|706-02 címen a peres iigyek e|óirányzatén
rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester
Határidő: f0| 5. ápri|is f0

4') felkéri a Jőzsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy
vizsgźůja meg jogi szakétőkkel' hogy a cég koľábbi ügyvezetoi ellen milyen jogi eljáľásokat tud
indítani ezen összeg behajtására vonatkozóan és egyúttal tegye meg a szükséges jogi
intézkedéseket.

Felelős: Józsefuáros Közbiztonsźtgáért ésKöztisztastryáért Nonprofit Kft' ügyvezetője
Határidő: 20l5. május 30.

A Jegyzői Kabĺnet táiékoztatása alapián: az egyezség teljesedésbe ment, a felek kérték a
bÍľóságtóI a peľ megszĺintetését.

A Budapest VIII. keriilet Nap utca ....... szdm alatti ingallanrg vonatkozli elővlźsórlúsí jogról való
lemondds ZART ULES
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352/f0I5. (Iv.20.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
tnkormányzat a . ..hrsz., természetben a Budapest VI[. kęrület Nap utca ..... szám a|aÍt
található 51 m2 alapterületű lakásingatlan vonatkozásában és a 14.500.000,-Ft-os vételáľ ismeretében
elővásárlási jogáva| nem kíván élni.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. április 20.

A GazdáIkodásĺ Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A.határozat kézbesÍtése megttirtént az ügyfél
részére.

A Budapest, VIII. keriilet, Rdkóczi ťlt ............. szdm alatti ingatlanra vonatkozó elővásdrldsi
jogról való lemondás ZART ULES

353/20t5. (Iv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
onkormányzat,^a .. ..' he|yrajzi számű, tęrmészetben a 1081 Budapest, ..., szám a|att
ta|źihatő 79 m. alapterületű lakás megnevezésű ingatlan vonatkozásában a l5.400.000,-Ft-os vételár
ismeretében . és ... .... eladó és aPATENT Stúdió Kft. vevő között 2015. januáľ 13-án
létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 20.

A GazdáIkodási tigyosztálv táiékoztatása a|apián: Ahatározat kézbesítése megtöľtént az iigyfé|
ľészéľe.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil bérletijogviszony cserelakdssal történő
megvóItdsĺźra ZART ULES

354120|5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a Budapest Szigony utca ... ... szźtm alatti ĺ szoba, komfoľtos' bérleti szerződés szerint 38
m' ia lakás helyszíni felmérése szerint 4| m2) alapteľületíĺ lakás tekintetében ..... bérlővel
fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg, másik
cserelakás biaosításával Bp. VIII. Kisfuvaros utca .... szám a|atti I szoba, komfortos, 43,2
m2 alapterületű lakást - lakás Kisfalu Kft. általi felújítását követően _ hatźrozat|an időre bérbe
adja ... . részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezetó igazgatőja
Határidő: 20 i 5. április 20'

2. elfogadja az előterjesĺés mellékletét képező, ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
önkormányzati cserelakás felajánlása mellett töľténő megszüntetéséről'' címÍĺ dokumentumot és
f e|hatalmazza a p o l gárme stert a me gál l ap o d á s a|áít źs ár a.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. ápľilis 20.

3. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az 7. pontban elfogadott megállapodás l. szźtmű mellékletében
rögzített, Kisfuvaros utca .. ...... szám alatti, onkormányzati tulajdonri lakás felújítását
végezze e|, amelynek összege nem haladhatja meg a bruttó l.500.000,-Ft-ot, és intézkedjen a
Szigony utca .. ....... szám a|atti bérlő átköltöĺetéséľől a felťljított cserelakásba.

Felelos: Kisfa|u Kft. ü5rvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. május 3l.

4. hogy a f. pont szeľinti felújítás és a költöztetés költségének fedezete az tnkormányzat
költségvetésében a l1603 címen rendelkezésľę ál|.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 20l5. ápľilis 20.

.Ą Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A megállapodás aláíľásľa keľült, a Kisfalu KJÍt. az elfogadott
cseľe|akás felújítását megkezdte. A fe|újítás befejezése után keľĺil soľ az új béľleti szeľződés
megktitéséľe.

Javaslat az MNPIII T1/1 programon beIüI szolgdltatds beszerzéséltez kapcsolódó, a közbeszerzési
értékhatdrt el nem érő beszerzési eljdrds eredményének megdllapítósdra

355lf015. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a IYSZ,,TIlI Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, paľkok takarítása)''
lebonyolítĺásához kapcsolódó szolgáltatás beszerzésetárgyil,közbeszerzéSi éľtékhatáľt el nem érő
b eszerzés i e|jźlr ást eredményesnek nyi |ván ítj a.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 201 4. ápti|is f0.

2. a ,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás beszerzése'' bírálati szempont alapján a beszerzési
eljáľás nyertese: oroNr 2008 Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1l84 Budapest, Lakatos u. 61-
63., cégtregyzékszáma: 0I09900f56, adőszám: |4355884-2-43) érvényes aján|atot tevo,
elfogadott aján\ati áranettő 27.800,- Fť 1db 4 m,-es konténer.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f01 5. ápri|is 20.

3. a hatźrozat f . pontja a|apján felkéri a polgáľmestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerzĺídés
a|źńrásátra'

Felelős: polgármester
Határidő: a szerződés a|áirtsának határideje f015. źtpri|is 23.

A Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szoleálat táiékoztatása alapián: Az okont 2008
Kłiľnyezetvédelmi Kft. éľtesítése megtöľtént.

ravaslat az MNPIII T1/2 programon beliil ĺÍrubeszerzéséItez kapcsolódó' a közbeszerzési értékhatórt
el nem érő beszerzési eljórds eredményének megáIlapí.tlÍsdra
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356/20Í5. Gv.20.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a JYSZ,,T1/1 Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takaritása),,, valamint a
,,TIlf Helyi környezettudatosság elősegítés (zöld udvarok kialakítása)'' lebonyolításához
kapcsolódó eszközök (növények) beszerzése (źtrubeszerzés) tárgyú' közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzési eljáľást eredményesnek nyilvánítja.

Felelos: polgármester
Határido: f0I5. ápri|is f0.

2. a ,,lega|acsonyabb osszegű nettó ellenszo|gá1tatás,, bírtůati szempont alapján a bęszęrzési eljárás
nyeľtese: Garden Depot Kft. (székhe|y: f310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. [0l88/79.hrsz.] |-3.,
adőszám: |3653|03-f-l3, cégjegyzékszám: 13 09 106519), mint érvényes ajánlatot tevő,
elfogadott aján|ati fuaneÍtő 3.058.01 l,- Ft.

Felelős: polgármester
Határido: f0|5. ápri|is 20.

3. ahatározat 2. pontja alapjźn felkéri a polgáľmestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés
a|áirásźtra.

Felelos: polgármester
Határidő: a szerződés a|áírásánakhatárideje 2015. ápri|is 23,

A Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szoleálat táiékoztatása alapián: A Gaľden Depot Kft.
éľtesítése megtöľtént, a szerzíídés aláíľásľa keriilt. A' szerződéshez kapcsolódó táľsadalmi akciók
lebonyolítása időközben megkezdődłitt.

"Szolgdltatási 
szerződés emelt színtíí méľniikinformatikai támogatásra, tdrgyú, kijzbeszerzési

éľtékhatdrt eI nem érő beszerzési eljórds eredményének megdllapítdsa

357120|5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizoffság hztározata
(11 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Szo|gáltatási szerződés emelt szintiĺ mérnökinformatikai támogatásrď, targyil,
kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: jegyző
Határidő: 2015 . ápri|is f0.

2. a beszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tevő a NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft.
(székhely: l138 Budapest, Váci út 168.; cégjegyzékszám:01-09-56298|) és a legalacsonyabb
ĺisszegű ellenszolgáltatás bírálati elv alapján a Kft. a nyertes ajánlattevő. Elfogadott aján|ati
ára:

Szo|gá|tatás havi díj a :

nettó Ft + Afa/hő: bruttó Ft/hó 349.250 Ft/hő
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Felelős: jegyzó
Hatáľido: 2015. ápľilis 20.

3 . a határozat 2. pontja a|apján felkéľi a jegyzőt a szerzódés aláírására.

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. április 30.

A Jeeyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A szolgáltatási szeľződés a Felek ktiztitt 2015. május
14-én a|áírásľa keľiilt. A Szolgáltatő a szerzÍidésben foglaltaknak megfelelően 2015. május 15-én
kezdte meg tevékenységét.

Javaslat ,,Józsefvárosi Egésuégügyi Szolgólat komplexfejlesztése'' címíí, KMOP-4.3.2/A-13-2013-
000l azonosító szdmú projekthez kapcsolódó beszeľzések eredményének megdllapítĺÍsóra

358/2015. (Iv.20.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 5 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Jőzsefváľosi Egészségi.igyi Szolgálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2lA-|3-f0|3-000l)
projekt keretében ,,Bútoľok beszerzése,, tárgyil, közbeszerzési étékhatáľt el nem érő beszetzési
eljárásban:

a.) a Game f Gazdasági, PénzĹigyi Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Domb utca
27 ') aján|aÍtevő aján|ata éľvényes, alkalmas a szerzódés teljesítésére és nem éilkizátő ok hatálya
a|aÍĹ.

b.) a West Quality Kft. (1085 Budapest, Máľia u.f2.) ajánlattevő aján|ata érvényes, alkalmas a
szerzódés te|jesítésére és nem á1|kizźrő okhatźiya a|att,

c. ) a l efolyt atott beszer zési e lj árás eredményes.

d.) a beszerzési eljárás nyertese a West Quality Kft. (1085 Budapest, llilária u. 22., adőszám:
If045455-2-4f), ame|y a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmaző ajźn|atot adta,
aján|ata az aján|atkérő rendelkezésére álló fedezeten belül van, alkalmas a szerzódés teljesítéséľe
és nem á||kizźró okhatźůyaalatt. Elfogadott ajánlati ára nettó 5 234 535,- Ft + Áfa.

e.) ahatźrozat d.) pontja a|apján felkéľi a polgármestert a szerződés a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 20.

2. a ,,Jőzsefváľosi Egészségĺigyi Szolgálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2lA-13-f0|3-0001)
projekt keretében ,,Informatikai eszközök beszerzése'' tárg1ĺű, kozbeszerzési éľtékhatárt el nem
ér ő beszerzés i e lj árásban :

a.) a Kiki Computer Kft. (|zfl Budapest, Kiránduló u. 8/b) aján|attevő ajźn|ata érvényes,
alkalmas a szeruődés teljesítésére és nem ti|kizárő ok hatálya alatt.

b.) a Módusz office-Holding Infoľmatikai és Ügyvite|l Zrt. (1087 Budapest, Könyves Ká|mán
kÍt. 76.) aján|attevó ajtn|ata érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem á|1 kizárő ok
hatźiya a|att,

c. ) a l efo lyt atott beszerzési elj árás eredményes.

d.) a beszeľzési eljárás nyeľtese a Kiki Computeľ Kft. (|ff| Budapest, Kiránduló u. 8/b, adószám:
1282|655-2-43), ame|y a legalacsonyabb összegű ellenszo|gá|tatást tarta|maző aján|atot adta,
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aján|ata az ajánlatkéro rendelkezésére álló fedezeten belül van, alkalmas a szerződés teljesítésére
és nem á||kizárő ok hatálya alatt. Elfogadott ajánlati ára nettó 3 995 000 Ft + Afa.

e.) ahatźtrozat d.) pontja a|apján felkéri a polgármestertaszęrződés aláíľására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 201 5. ápr1|is f0.

3. a ,,J.3zsefváľosi Egészségügyi Szcllgálat kollrplex fejlesztése'' (KMOP-.1.3'2lA-13-f013-000l) és
a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III''' (KMOP-ĺ.I.IĺB-|f-k-zOl2-0001)
projektek keľetében ,,Konywizsgá|ő beszerzése,, tárgyú, közbeszerzési énékhatźÍt e| nęm éro
beszerzési elj árásban :

a.) a Kalamáris Kft. (2040 Budaors, Akácfa koz 9.) ajánlattevő aján|ata érvényes, alkalmas a
szerzőđés teljesítéséľe és nem á||kizźrő ok hatálya alatt.

b.) a Heidrich & Fockter Audit Kft. (|212 Budapest, Temesváľi u. 63') aján|attevő aján|ata
érvénýelen, nem alkalmas a szerzódés teljesítéséľe' nem źi|kizárő ok hatáIya alatt.

d.) az M.E.G.G. Kft. (2040 Budaöľs, Szabađság irt240.) ajánlattevő aján|ata érvénýelen, nem
alka|mas aszerződés teljesítésére, nem áll kizárő ok hatálya alatt.

e.) a TEL Consulting Kft. (i028 Budapest, orgona u' 8.) ajánlattevó aján|ata érvénýelen, nem
alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizárő ok hatálya alatt.

f. ) a l efolytat o11 beszerzési elj árás eredményes.

g.) a beszerzési e|jártts nyertese a Kalamáris Kft. (f040 Budaörs, Akácfa koz 9., adószám:
I0645406-f-13), amely a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tarta|maző ajźn|atot adta,
aján|ataazaján|atkérő rendelkezésére álló fedezeten beltilvan, alkalmas aszerzodés teljesítésére
és nem źůl.kizárő ok hatálya alatt. Elfogadott ajánlati ára nettó 6 |6f 204 Ft + Afa.

h.) ahatározat g.) pontja a|Ąán felkéri a polgármestert a szqződés a|tirására'

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. ápri|is f0.

A Poleáľmesteľi Kabinet. valamint a Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A határozat 1. pontja
szeľint a West Qua|ity Kft-ve| a szerződés a|áíráłsa 2015. május 6-án megtöľtént. A'határozzt 2.
pontja szeľint a Kiki Computeľ Kft-vel a szerzÍidés aláíľása 2015. április 22-i dátummal
megtöľtént. A'határozat 3. pontja szerint a Kalamáľis Kft-vel aszerzÍíđés z|áírása 2015. május
6-i dátummal megttiľtént.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII. keriilet Rozgonyi utcóban tervezett 10 kV-os fi)ldkdbel
rekonstrukciólloz

359/201s. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - az
ELMU Há|őzati Kft. megbízźna a|apjźtn - a GTF Elektromos Tęrvező Fővállalkozó Kft. által,
Budapest VIII. kerület Rozgonyi utcai (hrsz.: 36026) járdaszakaszon tervęzett 10 kV-os ft'ldkábel
rekonstrukciós munkákhc.4 az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szĺikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,
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b. a beruházónak (építtetőnek) a közritkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źst a
vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellék|etek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. felhagyott, bontott kábel a foldben nem maľadhat'

d. kötelezi a kivitelezőt a Rozgonyi utcai _ Orcry út és a f08f1 jeltĺ trafoállomás közötti -
járdaszakaszon a bontási helyek rétegrendjének helyreállítását követően, a járda teljes
szélességében új aszfaltburkolat megfelelő minőségben töľténő kiépítésére, melyre a beruháző
és kivitelező kozosen 5 év garanciátvá||al,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| a közteriilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tu|ajdonosi hozzźýtru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

FeIelős: polgármester
Határidő: f015. ápri|is 20.

A GazdáIkodási Ügvosztá|y táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáru|áls kiadása
megttiľtént.

TulajdonosÍ hoadjárulds a Budapest VIII. keriilet Dugonics, Rdlvdria, IIlés és Tömő utcókban
tervezett közvildgítási ltdlózat rekonstrukcilí hoz

360/f015. (Iv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzigyi Bizottság úry dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ a
Budapesti Dísz- és Köni|źĺgítási Kft. megbízása a|apjźn _ az Impu|zív Kft. á|ta|, a Budapest VIII.
kerület

o Diószegi Sámuel utca (hľsz.: 36772)
o Dugonics utca (hrsz.: 36054)
. Kźivfuia utca (hrsz.: 36077)
. Illés utca (hrsz.: 35866)
. Tömő utca (hrsz.: 36|62/f)

terĹiletén tervezett légvezetékes közvilágítási áramkör rekonstrukciőjához, a kozépvezetós háiőzat
kiép ítés i munkákhoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. je|en tulajdonosi hozzájárulás a beruhź,zőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a beľuházónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄáru|źst a
vonatkozó rendelet (19l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építésĺigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. a beruházó (építtető) köteles felhívni a ťoldkábel bontási terĺiletén érintett közmtÍvek keze|őit,
hogy vizsgá|ják meg htiőzatukat és a szükséges felújításokat végezzék e| a járdaszakasz
helyreállítás át mege|őzően.
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d. kĺjtelezi a kivite|ezőt a bontással érintett járdaszakaszokon _ a bontási helyek rétegrendjének
helyľeáIlítását kĺivetően - teljes szélességben, új aszfaltburkolat megfelelő minoségben történő
kiépítésére, melyre aberuháző és kivitelező közosen 5 év garanciátvźL||a|,

e. az engeďé|yes köteles a munkák (he|yreállítás) elkészültérő| a közterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. .jelen tulajdonosi hozzáiáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátő| számitott l évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határido: f0| 5. ápri|is 20.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosi hozzájárutáls kiadása
megtłirtént.

KözterüIet-haszndlati kérelmek elbírálása

361l20t5. (Iv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hory

1. kozteľület-haszná|atihozzájáru|źst ad - egyösszegben torténő díjfizetéssel _ az a|tlbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Piktorfesték Kft.
(1135 Budapest, Tatai ift If .)

Közterület-használat ideje: 2015. február 0f . _f0|6. február 02.
Köĺerület-haszná|at cé|ja: reklámtábla
Közterület-hasmá|at helye: Illés u. - Dugonics u. sarok
KözterĹilet-használatnagysága: l m,

2. tudomásul veszi a Piktorfesték Kft. kĺjaerĺilet-haszná|atát2015. február 0l. napjától 20l5. április
19. napjáig azza|, hogy a Piktorfesték Kft. köteles az időszaka eső közterület-használati díjat
megfizetni.

Felelős: polgármester
Határidó: f0|5 . ápri|is f0.

A Gazdálkodási tievosztály táiékoztatása alapián: a határozatot a l(ft. részére 2015. ápri|is 27-
én posĹázták.

362|20|5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használatihozzájárulást ad _
egyösszegben történő díjťrzetéssel _ az a|ábbiak szerint:
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