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Budapest Józsefvá ľosi Onkormá nyzat
Képviselő-testü lete számár a

Tisztelt Képvĺselő-testiilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Képviselo-testtilet af0|5. május l. és 2015. október 31. közötti időszakban a Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének és Szeľveinek Szeľvezeti és

Működési Szabá|yzatálról szóló 3612014. (xI. 06.) önkormźnyzati rendeletében szabá|yońa a
Yfuosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizoltság, valamint az Embeľi Eľőfonás Bizottság által ryakorolt
átruházoÍthatáskoroket.

A Polgármesteri Hivata| szervezeti egységei és intézményei, gazdasági társaságai előkészítették a
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatésukat. Erľe a|apoz-,,a készültek el a jelen előterjesztés
mellékletét képező beszámolók, amelyek tételesen tzrta|mazzttk az összes, éľintett időszakban sztiletett
bizottsági döntést, és azok végľehajtását.

A határozati javaslat a|apjźtn a Képviselő-testtilet elfogadja a Yźtrosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság átruházott hatásköľben hozott dĺjntéseiről szóló,
tételes és rész|etes beszámolót az érintett időszak tekintetében.

,G:f,t'

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĺileti ülés időpontja:2016. február 4. sz. napirend

Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. május 1. - 2015. októbeľ 3ĺ'. köziitt
átruhźnott hatásktiľben hozott dtintéseĺnek véerehaitásáľóI

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszeru szavazattĺibbség
szükséses

ElorÉszÍro SZERVEZETI pcysÉc: JĺcyzolKABtNET SzpľvpzÉsI És KÉpvIspl-oI IRoo.ł.ĺ5.4Á.-\
./'KÉszÍrprrp: BooNÁR GasRlpI-I-A.. DperNÉ Lonnĺcz MÁnre

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁ$ łJvo.-;

JoGI KoNTRoLL: V).l,''Ą.

BETEzuEsZTÉsRg eLre.Lľĺłs :

D,łNeoa-RrMÁN EDINA
JEGYZO

ALJEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság vé|eményezi x

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi x

Határ ozati jav as|at a bizottság szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestáľsv a|ásźt.
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il. A beterjesztés indoka

A határozaÍok nagy száma miatt szükséges az érintett féléves idotartam tekintetében a beszámoló
előterjesztése, valamint a beszámoló elfogadása a Tisztelt Képviselő-testiilet hatáskörébe taľtozlk.

III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

Tekintettel arra, hogy a bizottságok a Képviselő-testti|et átruházott hatáskörében járnak e|, ezért a
hatáskĺjľ forrását - mint az önkormányzati hatáskĺjľĺjk fő címzĄét - az e||enőrzött és tdrvényes
ĺinkormányzati működés biztosítása érdekében indokolt és szükséges tájékoztatni a meghozott
bizottsági dĺjntésekről, azokjellegérőI és végrehajtásárő|. Ahatározat elfogadásának nincs pénnigyi
vonzata.

rv. Jogszabályikörnyezet

A Magyarországhe|yi ĺinkormányzatairól sző|ő f01l. évi CLXXXIX. törvény 41. $ (4) bekezdése
szerint ,,A képviselő-testület e törvényben meghatározott kivételekkel hatásköreit a
polgármesterre, a bizottságára, a részönkoľmányzat testliletére, a jegyzőre, a társulásáľa ruházhatja át.,,

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mrĺködési Szabályairól szóló 3612014' (XI. 06.)
önkormányzati rendelet (SZMSZ) 31. $ (2) bekezdése szerint ,,Az átrlházott hataskörök gyakorlásáról
azań gyakorló polgáľmester,bizottság,jegyző sziikség szerint, de legalább évente egyszer köteles a
Képviselő-testtiletnek beszámolni''.

Kéremaza|źtbbihatározati javaslatelfogadását.

ľIatározatijavaslat

A Képviselő-testi'ilet úgy dönt, hogy az előterjesztés |. számű mellékletét képezó Yárosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság, valamint az előterjesztés 2. számű mellékletét képező Embeľi Erőfonás
Bizotĺság f0I5. mź|us 1. - 2015. október 3l. között, áttuházott hatáskorben hozott döntéseinek
v é gr ehajtás áró l szó l ó be s zámo l ókat e l fo gadj a.

Felelős: polgármester
lJatźridó: f0| 6. fębruár 4.

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői lroda

Budapest, f0|6. januźtr 25.

d"rL

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

Dr. Kocsis Máté
polgármeste, 
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l , sz.,,lúĺćĺd.Ł
Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil elővdsárlttsi jogróI való lemonddsra zÁnr tjĺns

409/2015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
Önkormányzat,a. hrsz-ú, természetben a 1083 Budapest, Tömó u. '.......... száma|attta|źihatő
44 mz alapterÍi|etű ingatlan tekintetében, a 10.500.000 Ft-os vételár ismeretében az e|óterjesztés

mellók|ctót |<épező ingatlan adásvételi szerzodéshez kapcsolódó előr.ásárlási jogár,al nem kírlán élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

A Gazdálkodási tigYosztály" valamĺnt a Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: az e|ővásárlási jogról
töľténő |emondásľól a kérelmező tájékoztatása megtörtént, a 409/2015. (v.04.) sz.hatźrozatot az
iigyfé| 2015. május 4-én szeméIyesen átvette.

Javaslat ,,Vútlatkozdsi szerződés tervezési, útépí,tési és iskolaépiilet ldbazat víuzigetelési munkdlatok
e Iv ég zé s é r e,, t dr gy ú kö zb es zerzés i e lj árds me gindít d s dr a

410l20t5. (v.04.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés tervezési' útépítési és

iskolaépület |ábazat vizszigete|ési munkálatok elvégzésére,, tárgyűkozbeszerzési eljárásban úgy dönt,

hogy

1. a kcjzbeszerzésekrő| sző|ő 20|1. évi CV[I' torvényben foglalt nemzeti eljaľásrend szerinti nyílt
kozbeszerzési elj árást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' május 4.

f . e|fogadja az e|oterjesztés 2. szttmű mellékletét képező aján|attéte|i felhívást és dokumentációt.

i\ Felelős: polgármester

i\ Hatáľidő: 2015. május 4.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatĺsa alapián: az ű)sz-Ker Kľt. intézkedett a kőzbeszerzési e|jáľást
ind ító felhívás Kőzbeszerzési É rtesítőben tti rténő megi e|entetéséľől.

Javaslat a ,,Budapest VIII keriilet róaefvdľosi onkormónyzat tulajdonát képező lakó- és íizemi
épíiletek, lakások és egłébfunkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, iires telkek glorsszolgólati (24

órds), közvetlen balesetveszély és hibaelhúrítdsa, karbantartdsa, valamint hdziorvosi rendelők
gyorsszolgdlati (24 órds), közvetlen éIetveszély és hibaelhdrítdsifeladatainak ésfelújítdsi

fe l adat ain a k e II dt ds a'' tdr gy íl kö zb es zer zés i elj dr ds me g in dít ds dr a

4|112015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen, 2 nem, 2 taľtőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest VIII. keľtilet Józsefiláľosi tnkormányzat
tu|ajdonát képező lakó- és uzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok,

ĺiľes telkek gyorsszolgá|ati (24 órás), közvetlen balesetveszély és hibaelhaľítása, karbantartása,

valamint háziorvosi ľendelők gyorsszolgá|ati (24 órás), közvetlen életveszély és hibaelhárítási
feladatainak és felújítási feladatainak e||átása,, tárgyúkőzbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy



1. a közbeszerzésekrő| sző|ő f011' évi CVIII. törvényben foglalt nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t
közbeszerzési e|járást fo|ytat |e.

Felelos: polgármester
Határido: 2015. május 4.

2. eltbgadja az e|őÍerjesztés f . szám,ű mellékletét képező kózbęszerzési dokumentációt.

FeleIős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

A Jegvzőĺ Kabĺnet táiékoztatĺsa alapián: az ű)sz-Ker Kft. intézkedett a kőzbeszerzési eljáľást
indító felhívás Kőzb eszerzési E rtesítőben tti ľténő me gi elentetéséľől.

ravaslat a ,,Vdllalkozdsi szerződés keretében ,,Budapest lóaefváros Magdolna Negyed Program
III'' keretében önkormónyzati lakóépiiletek és lakdsokfelújítdsa a KMOP-í.1.I/B-I2-k-2012-0001

projekthez kapcsolódóan,, tóľgyú közbeszerzési eljárds megindításdra

412/2015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nemo f tartőzkođás szavazatta|)

A Yárosgazdźtlkodási és Pénzijgyi Bizottság a ,,Yá||a|kozási szerződés keľetében ,,Budapest
Józsefuáľos Magdolna Negyed Program III,' keretében önkormányzati lakóépületek és lakások
felújítása a KMoP-5.1 .|lB-|2-k-2012-0001 projekthez kapcsolódóan" tźLrwűközbęszerzési eljárásban
úgy dont, hogy

l. a közbeszerzésebő| sző|ő f\|l. évi CVIII. törvényben foglalt nemzęti eljárásľend szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást folýat le.

Felelős: polgármester
Határido: 20|5. május 4.

2. e|fogadjaaze|őterjesztés2. számű mellékletét képező aján|attéte|i felhívást és dokumentáciőt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' május 4.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatísa alapián: az Ész.Ker l(ft. intézkedett a ktizbeszeľzési eljáľást
i ndító felhívás Közbeszerzési E ľtesítő ben tö rtén ő megi elentetéséľől.

Javaslat a ,,Didkmunka egyéni mentoráldsa'' tórgyíl, kijzbeszerzési értékhatárt eI nem éľő beszerzési
elj úr ds er edmény éne k meg óIlapítds óra

413/f0|s. (v.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Diákmunka egyéni mentoľálása,, tárgyu, kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési
eljárásban a Kapocs Ifiúsági onsegíto Szo|gáIat, Alapíwány (székhely: l146 Budapest, Zichy
Mihály utca14., telephely: 1084 Budapest, Mátyás tér l4.) aján|attevi5 aján|ata érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatttrido: 20 1 5. május 4.



f. a ,,Diákmunka egyérri mentoľálása,, tárgyú, kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési
e|járást eredményesnek nyilvánítja.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 2015. május 4.

3. abatározat l.-2. pontja és a ,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatźs,, bírá|ati szempont a|apján
a beszerzési e|járás n)/eĺtese a Kapocs Ifiúsági Önsegíto Szolgálat, Alapítvány (székhely: 1146
Budapest, Zichy Mihály utca 74., telephely: 1084 Budapest, Mátyás tér |4.) ajźtn|ati ár
3.250.000,- Ft (alanyi adómentes).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

4. ahatározat 3. pontja alapján felkéri a polgáľmesteľt a megbízási szeruődés aláíľására.

Felelős: polgármester
Határidő: a szerzodés a|áirźsának haŁárideje 2015. május 7.

A Józsefváľos Ktizösségeiért Nonnrofit Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés a|áłírásra keľü|t, a
partneľľel a pľogľammegvalósítás és a kapcsolattaľtás folyamatos.

Tulajdonosi hoadjdrulás MTK stűdion építési engedélyezési tervét aláÍdmasztó közlekedési tervek
alapján a ktizteriileti kivitelezéshez

4|4/2015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźt adja a
Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. részére, az MTK Stadion átépltés engedélyezési tervéhez
kapcsolódó, a

. Salgótaťáni utca (hrsz.: 3885216)
o Törökbecse utca (hrsz.: 38856)
. Sport utca (hrsz.: 3885215)

kĺjzterületeket érintő kozlekedési tervek a|apján a közterületi kivitelezéshez, az alábbi feltételekkel és

kikötésekke|:

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

b. a beruhĺĺzónak (építtetőnek) a k<jzterüIeti munkákhoz közútkezelői és munkakezdési
(burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KrryM rendelet)
szerinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváľos VIII. keľület Polgármesteri Hivatal
Hatósági TJgyosztźůy Építésügyi lľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maľadéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett tltpźiya és járdaszakaszok előírásoknak megfelelő
rétegrendben történő helyreállítására és a terv szerinti burkolatok kia|akítására, melyre a
beruháző és kivitelező közosen 5 év garanciátvá||a|,

d. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott l évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 l 5. május 4.

A Gazdálkodási Üevosztátv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájáľulás a kéľelmezőnek
kiküldésľe keľült 2015. május 8-án.



Kij zter ii let- Il as zn dlat i kér elme k eI bírálós a

415/2015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
dí j mentességge| - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznźĺIó, kérelmezo: Somogyi Béla u. !7. szám alatti Társasház
(l085 Budapest Somogyi Béla u. l7.)

Kozteľület-haszná|atideje: 2015. május 10. - 2015. június 20.
Közterület-haszná|atcé|ja: homlokzat fehijítás
Köztertilet-haszná|at helye: Somogyi Béla u. 17.
Kozterület-haszná|atnagysága: 50 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása a|apián: a határozat 20t5. jrńnius 9. napján keľült
kézbesítésre.

416/20|5. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺĺzterület-használatihozzájárulást ad -
díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közterület-haszntńő, kérelmező: Szily Kálmán Műszaki Szakktizépiskola
(1084 Budapest, Tolnai L. u. 4-10.)

Közterület-használat ideje: 2015. május l8. - 2015. június 18.
Koĺeľtilet-hasznźůat cé|ja: megá||itő tźlb|a
Kcizterület-haszná|at helye: Nép:zínház u. l.
Közteľület-haszná|atnagysźlga.. 1 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május 4.

A Gazdá|kodási tigYosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. május 18. napján keľült
kézbesítésľe.

417l20|s. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |latározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterÍilet-használati hozzt!źlrulást ad _
egyösszegben tĺjľténő díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint azza|,hogy a Corvin Sétányon található 100
m. alapterĺiletű szökőkutat a kérelmezó |ęfedi annak védelme éľdekében:



Közteľiilet-haszna|ő, kére|mező: Concorde Events Kft.
(12l3 Budapest, Pálma utca 4.)

Koaerü|et-használat ideje: 2015. május |4._f015. május 17.

Közterĺ'ilet-haszná|at cé|ja: rendemény (Sorfesaivál)
Közterület-haszntúat helye: Corvin Sétány (Futó u.- Nagýemplom u.)
Közteľĺilet-hasznźiat nagysága: 274 m,

FeIeIos: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. május 14. napján
átadásra keľüIt az iigyfé| ľészéľe.

4|8120|5. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használatihozzźĄárulást ad _
díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közteri.ilet-hasznél|ő,kérelmező: Kész Álomotthon Kft.
(1237 Budapest, Borona u. 14.)

Közterület-haszná|atideje: 2015. május 11. - 2015. jrinius 30.
Kozteriilet-haszná|at cé|ja: homlokzat-eľkély felújítás
Közterĺilet-h aszná|at helye: Gutenberg téľ 3 ./Rökk Szilárd u. l .

Közterület-haszná|atnagysága: 50 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a hatźrozatot 2015. május 20. napján
átadásľa keľiilt az iigyÍé| ľészéľe.

41912015. (v.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzáĄárulást ad _
díj mentes séggel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-használő, kérelmező: Népszínház u.22. szám a|atti Táľsasház
( l 08 1 Budapest, Népszínház u. 22.)

Közteľtilet-használat ideje: 2015. május 04._20|5. október 31.

Köztertilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
Köztertilet-hasznä|at helye: NépFzinházu.2f .

Kozterület-haszná|atnagysźąa: 6 m"

Fele|ős: polgármester
Hatáľidő: f0|5. mźĄus 4.

A Gazdátkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. május 29. napján
átadásľa keľĺilt az ügyfél ľészéľe.



420/2015. (v.04.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság űgy dönt' hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
díjmentességgel - az a|źhbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Opeľo FM Kft.
(1139 Budapest, Váci út 99.)

Kĺjzterület-használat ideje: 2015. május 04._f015. május 16.
Kĺjzterület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület
Közterület-haszná|at helye: Salgótarjáni iÍ |f-14.
Kozterület-haszná|atnagysága: 95f m,

FeIelos: polgármester
Határidő: 20l5. május 4.

A Gazdálkodási ÜwosztáIy táiékoztatása alapián: a határozat 2015. május 10. napján keľiilt
kézbesítésľe.

42tl20t5. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodäs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájźmlást ad -
díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterĺilet-haszná|ő, kéľelmező: Józsefváľosi Ktizösségi HázakNonpľofit Kft.
(1085 Budapest, Józsefkrt. 70.)

Kozterület-használat ideje: 2015. május 08.
Közterület-haszná|at cé|ja: ľendezvény (Rendőrnap)
Közterület-haszná|at helye: Rezső tér
KözterÍilet-haszná|atnagysága.. f000 m2

Felelős: polgáľmester
Hatźtridő: 20 1 5. május 4.

A Gazdátkodási ÜgYosztálv táiékoztatása a|apián: a határozat 2015. május 29. napján keľüIt
kézbesítésľe.

A Józsefváľos Ktiztĺsséeeiéľt Nonpľofit Zrt. táiékoztatása alapián:
Feladatok a kiizterĺilet-haszná|ati hozzájárulás beadása, szakmai pľogramok egyeztetése a
VIII. keľületi Rendőľkapitánnyal és a Hĺvatal közbiztonsági ľefeľensével, helyszínbejáľások'
plakát megterveztetéseo nyomtatása, kiszóľása, keľüIeti iskolák és óvodák kiszervezése a
pľogľamľa, ľendezvény iigyelet és aktív ľészvételo technika ľendelése, gyeľmekfoglalkozások
megszeľvezéseo közteľü|et takarítása, keriileti sajtó meghívása' újságban való megielentetés.
Szakmai háútér:. A VIII kerületi Rendőľkapitányság a bíĺnmegelőzés éľdekében közvetlenebb
kapcsolatot a|akít kĺ a józsefváľosi iskolákkal, óvodákkal, ennek megfelelően a|a|<itották át a
körzeti megbízotti ľendszerto valamint intenzívebbé teszik az iskolaľendőľ pľogramot.
2015. évben keľiĺlt soľ előszöľ az onkorm ányzattal ktizös Rendőľnap megszeľvezéséľe.
Megvalósítás: a Rezső téľen a keľĺileti Rendőrkapitányság és az onkormányzat ľendezett közös
Rendőľnapot Józsefuáľosban. A keľÍileti óvodásokat, iskolásokat, a ki|átogató családokat - több
mint ezer gyeľmeket _ váitozatos, izgalmas pľogľamok pl. kľesz-teszt, ľendőľautók és motorok
kĺállítása' rendőrlovas-o kut;rás-o kommandós-bemutató,tűzo|tődarus autó, ĺigyességi keľékpáros
verseny várta, a gyoľsak a tľafÍipaxos futást is kipľóbálhatták.



422lf0l5. (v.04.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatírozata
(14 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szĺvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy ktizterület-használati hozzájźtulást ad -
éves díjfizetési Ĺitemezéssel - az alábbiak szerint:

Közteri'ilet-haszná|ő,kérelmező: LvC GOLD Játékkaszinó ÜzemeltetőKft.
(l05l Budapest, Vigadó u.2.)

Kozterü|et-használatideje: 2015. május 31.-20f4. december3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: utcabútor elhelyezése, reklámtevékenység
Közteľtilet-haszná|at helye: Corvin Sétány (36f95 hrsz')
Köztertilet-haszná|atnagysága: f4 m,
Díjfizetés ütemezése: éves

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: a határozat 2015. július 17. napján keľült
kézbesítésľe.

42312015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzź!źrulást ad _
egyösszegben tĺjrténő díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteľtilet-hasznźl|ő, kéľe|mező: Lvc GOLD Játékkaszinó tizemeltetőKÍt.
(1051 Budapest, Vigadó u.2.)

Kozterület-használat ideje: 2015. május 05. - 20l5. május 31.
Kozterület-haszntiat cé|ja: építési munkaterület
Közterület-haszná|at helye: Corvin Sétány (36f95 hrsz.)
Közterület-haszná|atnagysága: 24 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: a határozat 20t5. jú|ius 17. napján keľült
kézbesítésľe.

A rózsefvórosi Közösségi Hózak NonproÍit w. kérelme koncentrdlt rakodó kijelöIésére

42412015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolja a Budapesti Kĺjzlekedési Központnak a Budapest VIII. keľ. Nap u. 1. szám
előtt l0 méteres koncentrált rakodóhely kijelölését, hétkĺiznaponként 8:00 órától 14:00 őráigtartő
időkorlát meIIett-

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. május 4.



2. a koncentrált rakodóhely és az ahhoz kapcsolódó forgalmi rend módosításával
összefüggő osszes költség a kére|met benyújtó Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t
terheli.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2015. május 4.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: a határozat f015. május 6-án továbbításra
keľült az ügyfélnek és a BI(K-nak intézkedésre.

A Józsefváľos Kiizösségeiért Nonprofit Zľt. táiékoztatása alapián: a ľakodóhely kialakítása
megttiľtént.

ravaslat oz Úi Teleki téri Piac J2 jelíĺ, 20 m2 alapteriiletíÍ piaci iizlethelyiség bérleti jogának
megszeľzése céljóbóI kiírt pólyázat eredměnyének megállapításdra és ĺij pdlydzat kiírásdľa

42512015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szzvazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a" Ú; ľeleki téri Piac Jf je|ti, 20 m2 alapterületií piaci iizlethelyiség bérleti jogának megszerzése
céljából kiirt pźL|yźLzatot érvényesnek, de eľedménýelennek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. mźĄus 4.

f. felkéri a Jőzsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálatot az Uj Teleki téri Piac J2 jelu, f0 mf
alapterületű piaci üz|ethelyiség bérleti jogánakmegszerzése céljából t$bő|i pá|ytaatkiírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. mźĄus 4.

3. elfogadja ahatározat mellékletét képező kibővített tarta|mű páilyázati felhívást.

Felelős: poIgármesteľ
Hatfuido:2015. május 4.

4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hatttrozat 3. pontja szerinti pźiyázati felhívás
helyben szokásos módon torténő kiftiggesztéséről, valamint a honlapon toľténő megjelentetéséről.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A J2 jelű üzlethelyiségre az
alábbi időpontokban keľiilt soľ a páIyázati kiírásľa:
2015. febľuár 9. - sikeľtelen
2015. máľcius 23. - sikeľtelen
2015. május 25. - sikeľtelen

Javaslat az MNPIII T4/I Közteriileti drtalomcsökkentő szolgóItatdsok projekttel kapcsolatos
s zerződés mó do sítlźs ónak elfogadós ór a

42612015. (v.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

,ął

(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy elfogadja a Fiatalokat, Egészséget,
Családot Segítő Közhasznú Egyesülette| f0| 5 . 04 ' 07 -én, a ,,Budapest-Józsefuáros' Magdolna Negyed
Program III.'' megva|ósításához kapcsolóđóan ,,T4l7 Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások''
pľojekt te|jes lebonyo|ítására kotött Szeľződés'' tárgyában megkötöttmegbízźtsi szerződés módosítását
- az e|őterjesztés mel|éklete szerinti tartalomma| - a heti őraszám átutemezésének módosítása
tárgyában a megbízási díj összegének megtaľtása melleff.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

'Ą Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: a Fiatalokat' Egészségeto Családot Segítő Kiizhasznú
Egyesüleffel kötött szeľződés módosítása megtöľtént.

Javaslat az MNPIII T3/3 Bíĺnmegelőzési stratégia, cselekvési terv' ü G2/4 Karrieľútfejlesztés és
tandcsadds, didkmunka mentordlás projektekkel és g rovarirtással kapcsolatos szerződések

mó dos ítás ának elfo gadús dra

427/20|5. (v.04.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Monitor Táľsadalomkutató Kft-vel f0|5, 03, ll-én, a ,,Budapest-Józsefuáros,
Magdolna Negyed Progľam III.'' megvalósításához kapcsolódóan az ,,A|dozatÍá vtiássa| és
munkaerőpiaci he|yzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás'' tźrgyában megköt<itt vállalkozási
szerzodés módosítását - az e|oterjesztés 1. sz. melléklete szeľinti taľtalmi elemekkel - a
megvalósítás hatáľideje módosítása tárgyában avá||a|kozási díj összegének megtaľtása mellett, és
felkéľi a polgáľmestert annak aláírásttra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 5.

2') elfogadja a rmlpa. Elemző Központ Kft-vel f0|4. 09. |9-én, a ,,Budapest-Józsefuáros,
Magdolna Negyed Progľam III." megvalósításához kapcsolódóan az ,,Alacsony iskolai
végzettséguek foglalkoztatĺási stratégiźń,, tárgyétban megkötĺittvá||a|kozźlsi szeľződés módosítását
- az e|őterjesztés f. sz. melléklete szerinti tartalmi elemekkel - a megvalósítĺás határideje
módosítása tárgyźban avá||a|kozási díj összegének megtartása mellett, és felkéri a polgármestert
annak a|áirására'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 5.

3.) elfogadja az ABATOX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel f0I4. 08. 28-źtn, a ,,Budapest-
Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogľam III.'' megvalósításrához kapcsolódóan a ,,Rovarir|ás
(csótány),' tárgyźhan megkötött vállalkozási szerződés módosítását a megvalósítás határideje
módosítása tárgyálban - az e|őterjesztés 3' sz. melléklete szerinti tartalmi elemekkel - a
vá||alkozási díj osszegének megtartása mellett, és felkéri a polgármesteľt annak a|áirźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 5'

a Monitoľ
Társadalomkutató l(ft.'
módosításra kerĺilt.

A Elemző Kiizpont Kft. és az ABATox Kft. szeľződése



Javaslat az MNPIII T4/3 Csalddfęilesztő Szolgdltatás keretében 56 önkormúnyzati béľIaklÍs
részleges felújítósóItoz sziikséges építőanyagok és eszkijz biztosítúsúra vonatkozó szĺźIlítói

ke rets zerződés mó do s ítds dnak elfog adús dra

428/2015. (V.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság batározata
(14 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság liry dönt, hogy elfogadja a Saint-Gobain Zrt-ve| 2014. 05.
09-én, a ,,Szá||ítási keretszerződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56 önkormányzati
bérlakásának részleges felújítáSához szükséges építőanyagok és eszkĺjzok biztosítására eseti
megľendelések alapján,, tárgyźlban megkötött szál|ítői kęretszerzóďés 2. szźlmű módosítását a
szerződés időtaľtamának 2015.05. 30-ró| 2015. 08. 30-ra történő módosítása tárgyában - az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - a szá||itäsi díj összegének megtartása mellett, és felkéri
a polgármestert annak a|áirására'

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. május 4.

A Rév8 Zľt.táiékoztatása alapián: a Saint-GobainZrt. szerződése módosításľa keľült.

Lakús elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóvdhagyása (l db)

429/2015. (v.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájttru| az ingat|an-nyi|vźtntartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest M[., Rákóczi út ........... szám a|atti, |}mz a|apterĺi|etű, komfort
néIküli lakásra határozat|an idejű béľleti jogviszonnyal rendelkezó bérlró részére történő eladási
aján|at kiküldéséhez, a33/20|3. (V[. 15.) számri önkoľmányzati rendelet l9. $ (1) bekezdésében,
a komfort nélkĺ'ili lakás éľtékesítésére meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi
értékbecslésben megállapított foľgalmi éfték 25 %o-txa| megegyező összegÍĺ, 735.000,- Ft Vételár
közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺig1rvezetó igazgatőja
Határidő: 20|5. május 4.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aján|at kiküldésére, valamint az adásvéte|i
szeĺződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezetó igazgatója
Hatźtridő: 20 l 5. július 20.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: az aján|at kiküldésľe keľĺilt, a
bér|ő az ajánlati határidő lejáľta e|őtt szerződést nem kiittitt. További intézkedést nem igényel.

Horvdth Bertalan egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u 118.
szdm alatti üres, önkormdnyzati tulajdonťl nem lakás célíl helyiségre

430/f015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

t2



1.) hozzájtru| a Budapest VIII. keľület' 35488/0/N23 he|yrajil szźlmon nyilvántartott, Budapest
VIII. keľiilet, Baľoss u. 118. szám a|aĺt elhelyezkedő,13 m'alapterületű, üres, ĺinkormányzati
tulajdonír, utcai bejttratű, ťoldszinti helyiség béľbeadásához hattlrozat|an időre 30 napos
felmondási idővel Horuáth Berta|an ľgľéni váIlalkozó részére, hangszerjavítás (műhely)
tevékenység cé|jára, 9.900'- Ft/hó + Afa béľleti * közĺizemi és külön szolgáltatási díjak
összegen.

Fe|ęlős: Kisfaltl Kft. ĺigyvezeta igazgatőja
Határido: 2015. május 4.

f.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzodés megkcitésére, amelynek
feltétele, hogy az tnkormányzat tu|ajdonában á,||ő nem lakás cé|jtra szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bér|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a |7. $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző e|ott egyolda|ú kotelezettségvállalási
nyilatkozat a|áírásźú vá|lalja a leendő bér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. jlinius 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. június 15-én a béľleti
szeľződés megkötésľe kerĺĺlt. Az ůigy további intézkedést nem igényel.

Csizmadia Erzsébet Mária egyéni vállalkozó és Farkas Sdndor egyéni vúllalkoaó kiiziis bérbevételi
kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u 124. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdoníl nem

Iakós céIíł helyiségre

43tl2015. (v.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodäs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĄárul a Budapest VIII. kerĺilet,35404l0ĺNf helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
VIII. keľůilet, Baľoss ll. 1f4. szźtm a|att elhelyezkedő,6I m2 alapterületrĺ, üľes, önkoľmányzati
tulajdonli, utcai bejáratú, ftildszinti helyiség bérbeadásához hatátozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kik<jtésével, Csizmadia Eľzsébet Mária egyéni vállalkozó és Faľkas Sándoľ
egyéni vái|a|koző részére, fe|sőruházat gyźtrtása, ruhźrzat áľusítása tevékenység cé|jára,51.500'-
Fťhó + Afa béľleti + kozuzemi és ktilön szolgáItatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20i5. május 4.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés megkotésére, melynek
feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jtra szďlgźiő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/fo|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 14. s (2) bekezdése a|apjźln 3 havi bér|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a |7 ' $ (a) bekezdése a|apján közjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyl|atkozat a|áírźsát vállalják a leendő bérlők.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határido: 2015. május 4.

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: az tinkoľmányzati ľendeletben
foglalt hatáľidőn belül a béľleti szeľződés megktitéséľe nem keľĺilt soľ. Az ügy további
intézkedést nem igényel.
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ZUPP Group Kft., valamint Gyarmati József egyéní vdllatkozó, tovdbbd az ószi Napsugltr
Alapítvdny bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Futó u 3. szĺim alatti iires önkormányzati

tulaj do n ú h ely is ég vonat ko zlźs úb an

432/20t5. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII., 3557910lN5 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII.' Futó u. 3. szám a|att ta|á|hatő, f5 m' alapterülettĺ, üres, cinkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, ftjldszinti helyiség bérbeadásához aZWP Gľoup Kft. részére.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. május 4.

f.) nem jáľul hozzá a Budapest vilI.' 35579l0lÁJ5 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
vI[., Futó u. 3. szám a|att ta|tl|hatő, 25 m2,alapteľÍi|etű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, fijldszinti helyiség bérbeadásáhozazoszi Napsugáľ Alapítvány részérę.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 4.

3.) hozzájáł,ru| a Budapest vIII.o 3557910ĺN5 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Futó u. 3. szám a|attta|źI|hatő,25 m2 alapterületű, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű,
ťoldszinti helyiség bérbeadásához gázeI|átás nélkĺ'il, Gyarmati József egyéni vá||a|koző részére,
iroda céljára,határozat|an időre, 30 napos felmondási határidő kikötésével, 25.000,- Ft/hó + Áfa
bérleti + közijzemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen, azza|, hogy a bérlő saját költségen
vźi|a|ja a felújításokat (vakolatjavítás, tisztasági festés, gépészeti és elektromos szerelési munkák'
nyí|ászárők javitása, szerelvényezése, elektromos, víz- és csatornahźůőzat átvizsgźůása).

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20|5. május 4.

4.) hozzájáru| a jelen határozat 3.) pontja szeľinti önkormźtnyzati tulajdonú helyiség felújításához.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 1 5. május 4.

5.) a bérlő a bérleti jogviszony időtaltama alatt bérbeszámitássa| nem élhet, továbbá az á|tala
eszközöIt beruházások ellenértékét az onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem kovetelheti a
bérleti jogviszony alatt és azt kovetően sem.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigrvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. május 4.

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatttrozat 3.) pontja szerinti bér|eti szerződés megkĺitéséľe, amelynek
feltétele' hogy az onkormányzat tu|ajdonäban á||ő nem lakás cé|jára szollgźiő helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számú Budapest Józsefuárosi onkormányzati
ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a |7 . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyzó ę|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi l atkozat a|áir ás át v á||a|j a a le en dő bérl ő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigrvezeto igazgatőja
Hattridő: 20 l 5' június 3 0.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián:
1.) és 2.) pontok: a bizottsági hztározatľól szóló íľásbeli éľtesítés kikĺildésľe keľĺilt 2015. május
7-én. Äz iigy további intézkedést nem igényel.
3-6.) pontok: az łinkormányzati ľendeletben foglalt határidőn beliil a bérleti szeľződés
megktitésére nem került sor. Az ügy további intézkedést nem igénye|.

Ahmed & Anitű KÍt. bérlő tevékenységi kör módosítdsdra vonatkozó kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Iózsef krt. 26. szdm alatti iinkormányzati tulajdoníl nem lakds célú helyiség

vonatkoaÍsában

433lf0l5. (V.04.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzdidrul a Budapest VIII. kęrület,3486f/0lN6 hrsz-on nyilvántartott, a Budapest VIII.,
József krt.26. szám a|att ta|á|ható, utcai bejáratri ftjldszinti, 59 m2 alapterületű, nem lakás célú
üzlethelyiséget bérlő Ahmed & Anita 2010 Kft. bérleti szerződésének módosításźthoz a
tevékenységi kör tekintetében használt mĺĺszaki cikkek kiskereskedelmi tevékenységľe, |f8.333,-
Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi és ktilön szolgáltatási díjak megál|apításamellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. május 4.

2.) nem tekint el akozjegyző előtt tett egyoldahi kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áiräsźtő|.

Felelos: Kisfa|u Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 4.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti szeruődés megkötéséľe, amelynek
feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonźhan ttl.|ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) szźtmű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 19. $ (3) d) bekezdése alapján azővadék feltöltését, valamint a 19. $ (3) c) bekezdése
alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áíĺtsátvźń|a|ja a béľlo.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20 1 5. június 30'

A Józsefváľosi GazdáIkođási Kłizpont Zrt. táiékoztatása alapián: az łĺnkoľmányzati ľendeletben
foglalt hatáľidőn belĺil a béľleti szerződés megkiitéséľe nem keľült soľ. Az ĺigy továbbĺ
intézkedést nem igényel.

,,Corvin', ZrĹ új bérleti jogviszony létesí'tésére vonatkozli kérelme a Budapest VIII. keriilet' Pľdter
u 29/A. szóm alatti önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIíl helyiségekre

434/20t5. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodáłs szzvazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, 36326l0lNf5 és 36326/0lN26 he|yrajzi számon
nyilvántartott, Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u.29/A. szám a|aÍÍ' elhelyezkedo, 89 m2 ł 89 m2

alapterĺiletíĺ, műszakilag összenyitott cinkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, pinceszinti
helyiségek újbóli bérbeadásához határozat|an időľe, 30 napos fe|mondási idő kiktitésével a
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,'CoRvIN', Zrt. részére raktározás céljáľa, 60.000'- Ft/hó + Afa béľIeti + közuzemi és külön
szolgáltatási díjak összegen azza\, hogy a bérlęti szęrzódés aláírásáig a fennálló hátra|ékát
kiegyenlíti.

Felelős: Kisfa|u Kft. ĺĺg1rvezető igazgatőja
Határido: 2015. május 4.

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, melynek
feltétele, hogy az tnkormányzat tula|donában álló nem |akás céliára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóIó 35lf013. (VI. 20.) számí Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését,
valamint a |] . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat a|źirását vállalja a leendő bérlő.

Fele|ős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatáľido: 20i5' jrinius 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. május 7-én a bér|eti
szerződés megktitésre keľÍilt. A, iigy további intézkedést nem igényel.

ARTIKEL-Coru Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Práter u 29/B. szdm alatti iires
ö nkormdnyzati tulajdonú helyis ég vonatkołźsdban

435/20|s. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoffság úgy dont, hogy

l.) hozzájáľul a Budapest vIII.o 36325ĺ0ĺN2 he|yľajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,
Pľáteľ u.29ĺB. szám a|att elhelyezkedő, 30 m2 alapterületű, üľes, önkoľmányzati tulajdonú, utcai
és udvari bejźratta| is rendelkező pinceszinti helyiség bérbęadásához hatálrozott idóre, 2079.
decęmber 3l. napjáig, az ARTIKEL-Com Kft. ľészére, raktár cé|jtra,10.000,- Ft/hó + Áfa
bérleti * kozlizemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen, amennyiben saját költségen vállalja a
helyiség rendeltetéss zeríj hasznźtlatľa alkalmassá tételét.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. május 4'

2') abér|ó a bérletijogviszony időtaltama alatt bérbeszámítással nem élhet a megállapodásban vállalt
felújítások tekintetében,tovźhbá. az á|ta|a eszkozölt beruházások ellenéľtékét az onkormányzattő|
semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. május 4.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźlrozat l.) és 2.) pontja szerinti bérleti szerződés megkotésére,
amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jźra szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának fe|téte|eiľő| szóló 35/f0|3. (VI' 20.) sz,ámű Budapest Józsefuárosi
onkormányzatirende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérletidíjnak megfelelő óvadék
megťlzetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzo előtt egyoldalú
köte lezettsé gvá l l al ás i ny i|atkozat a|äir ástú v éúlra|j a a le endő b érl o.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 30'

)'j'

)
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. május f7-én a béľleti
szeľződés megkötésľe. keľült. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.
HAZKEZELO és EPULETUZEMELTETO Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Somogyi B, u

14. szdm alatti íires önkoľmányzati tulajdonú helyiség vonatkozásóban

43612015. (V.04.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bizottság hatáľozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jáľul hozzil a Budapest vII.,364f5l0lNI he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.,
Somogyi B. u. 14. szátm a|att elhelyezkedő,50 m'alapterületű, üres, onkormányzati tulajdonú,
utcai ftjldszinti helyiség bérbeadásához határozott időre, 2025. december 31. napjáig a
ĺlĺzl<ĺztl,o os Éptrr,nrÜZEMELTEľŐ rľt. részére 50.000,- Ft/hó + Áfa bérleti dí.jon'

Fe|elős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 4.

2.) hozzájára| a Budapest VIIJ, 364f5l0lAl| helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.,
Somogyi B. u. 14. szátm a|att elhelyezkedő, 50 m, alapterĺiletĺĺ, üres, önkormányzati tulajdonú'
utcai ťoldszinti helyiség bérbeadásához határozat|an időre 30 napos felmondással a
llĺzl<ĺzrcl,o os ÉpÜr,nľÜZEMELTEľo xĺt. részére, iroda céljára,66.667,- Ft/hó + Áfa
béľletĺ * kĺjzĺ'izemi és ki'i|ĺjn szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határido: 20 1 5. május 4.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a 2.) pont szerinti bérleti szerződés megkötésére, melynek feltétele, hogy az
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35ĺf013. (u. 2O.) számű Budapest Józsefuárosi tnkormányzati rendelet 14. $
(f)bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źńrźsźú
v á||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. május 13-án a béľleti
szeľződés megktitésre keľült. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII, Lujza u ............ szóm alatti üres iinkormónyzati bérlakós
csatoldsdra, a Budapest VIII., Lujza u ........... szdm alatti önkormdnyzati bérlakdshoz

43712015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory:

1.) hozzźĄáru| a Budapest VIII., Lujza u. ...... szám a|atti bérlakás me|lett lévő
szám alatti üres, 21,06 m, alapterülettĺ i szobás komfort nélki'ili

önkormányzati bérlakás lakásbővítés céljából tĺjrténő bérbeadásához
részére, uź epĺte'ĺ-l.ivitelezési munkálatoŕ befejezéséig, de legfeljebb 3 év határozoťt időre
szőlőan, azza| a feltétellel, hogy a bérlőnek vállalnia kell a megnovekedő alapteľtiletľe vonatkozó
lakbér megfizetését és a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljárás és a munkálatok
kö|tsését.
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Felelős: Kisfalu Kft' iigyvezető igazgatőja
Határido: f015. május 4.

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontjában foglaltak a|apján a béľleti előszerződés
megkötésére.

Fe|e|ős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatoja
Hatáľidő: 20l5. június 30.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: a 2f mf alapteľiiletű,
komfoľtos lakás csatolás cé|jából átadásľa keľii|t a béľlő ľészéľe 2015. június 2-án.

Javaslat a Budapest VIII. keriłlet, Ti)mő u szóm alatti lakás bérbeaddsóra

438/2015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság hatirozata
(14 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) hozzájźĺru| jogcím né|küli lakáshaszná|ő részére az áltaIa lakott, Budapest
VIII., Tömo u. ... szám a|atti, 1 szobás, 35,9J m2 alapterületű, komfort
nélküli komfortfokozatú' önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadásához,1 év határozott időre
sző|őan, óvadékťlzetési kĺjtelezettséggel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeÍő igazgatőja
Hatáľidő: 2015. május 4.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźrozat 1.) pontjában foglaltak a|apján a bérleti szerződés megkĺitésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Hatéridő: 20 1 5. jrinius 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a lalĺísbéľ|eti szerződés 2015.
jú|ius 22-én megkiitésľe keľtilt.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Krűdy Gy. u 3. szdm alatti üres, önkormdnyzati tulajdoníl nem
Iakds céIíl helyiség nyilvdnos egyfordulós plźIyózaton történő bérbeaddsdra

439l20t5. (v.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(|2 igen,0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|\

AYärosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII.367I3/OlN3 hľ1z-ú, ff| m2 pinceszinti és a3671310ĺAl4
hrsz-ú 309 m'utcai bejáratú ftildszinti, összesen 530 m'alapterüIetĺĺ, Budapest VIII., Kľúdy Gy.
u. 3. szám alatti' onkormányzati tulajdonli, ĺ.ires nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadźsára
nyilvános egyfoľdulós pá|yázatkiírására, a számitott béľleti dijon, azaz 315.733,- Ft/hó + Afa
összegen. A helyiségľe nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-testület f48/2013.(w.
|9.) számű határozatának 8. pontja szeľinti fí%o-os bérleti díj kategóriźlba tartoző' illetve
vendéglátás, nyilvános internet szolgáltatás (inteľnet ktxéző, call center' stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
f Határidő:2015. május 4.!łlrĺ.hĺvv
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f.) aBizoÍtsźĺg felkéri a Kisfalu Kft-t a pźiyázat a Versenyeztetési szabályzatrő| szo|ő 4.712015' (II.
09.) számli képviselő-testĹileti határozatban fog|altak szerinti lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 2015. augusztus 3l.

3.) a pźiyźzati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kertileti Hivatala okmányirodáján,va|amint a Budapest
Főváros VIII. kerü|et Józsefilárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáb|ź|án, a vagyonügyleti
megbizoÍĺügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Józsefuáros című
helyi |apban, az onkoľmányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármesteri
Hivatal szttmára kĺiltségmentes hiľdetési felületeken töľténő megjelentetés szélesebb körű
biztosítása érdekében az egyéb rende|kezésre á||ő internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. május 4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. június 3-án a pátyázat
kiíľásľa keľiilt, beadási hatáľidő 2015. jrĺnius 24. vo|t, a páiyánat bontás 2015. júnĺus 25-én
megtiiľtént.Pá|yáző hiányában eľedménytelenĺil záľult a pá|yázat. Az újabb pá|yázatra tiirténő
kiíľás ľól a Y árosgazd ál kod ási és Pénzü gyi Bizottság dönt.

EUROVIN Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Népszínház u 26. szdm alatti iires
ö nkormdny zati tulűj do n ił hely is ég v onat ko zlźs db an

44012015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) hozzdjdrul a Budapest VIII. keľületo 3468f/0lVl he|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. keľületo Népszínház u. f6. szám a|atti, 84 m2 alapterületĺĺ utcai bejáratű
pinceszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáthoz határozat|an időre, 30 napos felmondjási
határidővel az EI]ROVIN Kft. részére, ra|<ttlrozás tevékenység cé|jára 35.500'- Ft/hó + Afa
bérleti * közüzemi és külon szo|gá|tatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezetó igazgatőja
Határidő: 20l5. május 4.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontja szerinti béľleti szerzőđés megkĺitésére, amelynek
feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek
bérbeadásának fe|tételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
ręndelet i4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 1'7. $ (4) bekezdése alapjźn kozjegyzo e|ótt egyoldalú kötelęzettségvállalási
nyi|atkozata|áirásátvźi|a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: az iinkoľmányzati rendeletben
foglalt hatáľidőn belĺil a béľleti szeľződés megkötéséľe nem keľĺilt soľ. Az iigy további
intézkedést nem igényel.



Csizmadia Erzsébet Mária egyéni vĺÍIlalkozó és Farkas Sdndor egyéni vdllalkozó kijztjs bérbevételi
kérelme a Budapest VIII. keriilet, orczy ĺłt 42. szám alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakás

céIú llelyiségre

44|12015. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hog1

1.) hozzájttru| a Budapest VIII. keľüIet' 38790/0ĺN86 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. keriilet' orcry űlt 42. szttm a|att elhelyezkedő,4| mf alapterületű, iires, önkormányzati
tulajdonri, utcai bejáľatú, floldszinti helyiség bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos
felmondássa|' Csizmadia Eľzsébet Mária egyéni vá||alkozó és Faľkas Sándoľ egyéni
vállalkozó részére, felsőruházat gyártás és ráĺusítás tevékenység cé|jára, 22.867 

'- 
Ft/hó + Afa

béľleti + közüzemi és külon szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft' ügrvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. méĘus 4.

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t, hory a bérleti szerződésbenköte|ezze a bérlőt a szemétszállítási közüzemi
szo l gáltatásra vonatkoz ő szerzó dés me gkotésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2015. május 4.

3.) felkéri a Kisfa|u Kft-t a határozat 1') pontja szeľinti bérleti szęrződés megkötésére, melynek
feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában ái|ő nem lakás cé|jźra szo|gáiő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkoľmányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi|atkozat a|áírását vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. június 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. május 15-én a béľleti
szeľződés megkötésľe kerĺilt. Az ĺigy továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

West-oľient Company Rft. bérlő és a Three Wave ffi bérleti jog dtruhdzósra vonatkozó közijs
kérelme a Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi út 27/B. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú nem lakds

c élíl hely is ég te kintetéb en

44212015. (v.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzlźidrul a West-orient Company I(ft. bérlő á|ta| bérelt, Budapest VilI. keľtilet,
36437ĺ8/N3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. kerüIet, Rákóczi űt 27[B. szám
a|aÍt ta|źiható, utcai bejáratű füldszinti' 96 mf alapterületű' nem lakás célú helyiség bérleti
jogának átruházásához a Thľee Wave Kft. részére,határozat|an időre,30 napos felmondási idő
kikotésével, iizlet (egyedi kü|önleges kávé, csésze, bögľe, barista teľmékek foľgalmazása), iroda
és teázől (szeszesital áľusítás nélkül), vendéglátás cé|jára,200.000,- Ft/hó + Áfa bérleti +
kozüzemi és külon szoIgá|tatási díjak összegen.
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Fe|elős: Kisfalu Kft. ĺigrvezető igazgatőja
Határidő: 2015. rnájus 4.

2.) a bérleti szerzódés megkötése elott a Three Wave Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő,
azazbruttő 1.066.800'- Ft összegű szerződéskiitési díjat köteles megfizetni.

Felelos: Kisfalu Kft. i.igyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. május 4.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szeľinti bér|eti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonźhan źi|ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI. 20.) számu Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzati
rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjánkozjegyzo előtt egyoldalri kötelezettségvállalási
nyi|atkozata|áitásźúvá||a|jaaleendőbér|ő.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 30.

4.) a bérbeadói hozzájáru|ás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő Thľee Wave Kft. a
jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerződéskötési dijat megťlzeti,
a bérleti szerződést a|áfuja és azt egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozaÍta| kiegészíti. Az
onkormányzat ezek megtorténtéig a West-oľient Company Kft. béľlőt ismeri el bérlőként az
érvényben lévo bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015' május 4.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az łinkoľmányzati ľendeletben
foglalt hatáľidőn belü| a béľleti szerződés megkötéséľe nem keľült soľ. Az ůigy továbbĺ
intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. keľiłlet, Kríldy Gy. utca 11. szómú Tdrsashóz 3ő717/0/A/33 helyrajzi
szdmił albetétrefennólló addsvétellel vegyes vdllalkozdsi szerződésfelbontdsdra és új addsvételi

szerződés megkötésére

443l20t5. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzźjáru| a Péľe Laurent Ingatlanfoľga|maző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a. és a
Budapest VIII. keľtilet Kľúdy Gy. u. 1 l. sz. Társasház tulajdonosai között 2009. május 20. napjźtn
kelt adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés felbontásához Budapest VIII. kerüIet
36717l0/Al3|,36717/0lN32 és 367|7/0lN33 hľsz-li ingatlan vonatkozásában. Ennek feltétele,
hogy . és a Péľe Laurent Kft. között a36717l0ĺAl33 hrsz-it ingatlan vonatkozásában
létľejött szerződés is felbontásľaés az ingatlan-nyilvántartás részére benyújtásra keľtiljön.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. május 4.

f.) az 1.) pont szerinti megállapodás megkötését kĺjvętően a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefuárosi tnkormányzat és a Pére Laurent Ingatlanfoľga|maző, Keľeskedelmi és Szolgáltató
Kft. fa. I. r. és II. r. alperes között a Pesti Központi Keľtileti Bíróságon
f6.P.20.976lf0l3 számon fo|yamatban lévő pertől eláll a Budapest VIII. kertilet 367|7/0lN37,
3671710lA132 és 36717l0lV33 hrsz-ú ingat|an vonatkozásában, a pert a II. rendű alperes,
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;;;f"|i"gy.;i...iJľJ,]'"mben 
megszilnÍeti, egyúttal kéri az ingatlan tulajdoni |ap|árabejegyzett

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezetó igazgatója
Határido: 2015. május 4.

3.) felkéri Kisfa|u Józsefuáľosi Vagyongazdá|kodó Kft-t, hogy a Budapest VIII. kerület Kĺúdy Gy u
|1. sz. Társasház tulajdonosai és es

.'. magánszemélyek (mint Beruháző),kozott megkötendő adásvételi szerzodést a
367|110lA133 (padlástér) vonatkozásában az onkormányzat képviseletében e|járva a|áírja és a
szĺi kséges j o gny i|atkozatokat megtegye.

Felelos: Kisfalu Kft. i'ig1rvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. május 3l.

Á Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szerzÍidés 2015. május 28-án
megkötésľe keľiilt.

ravaslat a Budapest VIII., Lujza ,L ,.................. słźm alatti lakdsra vonatkozóanw fvr.e.rlvrv.łr.

és........... . bérlőkbéľletijogviszonyónakközösmegegyezésselvaló
me g s ziinteté s ér e, mds i k lak ds b ér b e adás a mellett

444ĺ20|5. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ligy dont, hogy:

t.) a Budapest VIII. Lujza u. ..... szám a|atti 3 szoba, komfoftos, 86,10 m2 alapterületű lakás
tekintetében ... és ... bérlőkkel fennálló bérleti jogviszony közös
megegyezéssel történő megszüntetéséve| egyidejűleg, másik cseľelakás biztosításával a Budapest
VIil., Szigony u. ... ..'.. szám a|attif szoba, 5l,00 m2 alapterületű, összkomfortos lakást -
a bérbeadó á|ta|torténó beköltĺjzhető áIlapot biztositźtsźń követően - bérbe adja... ...... és

részére. határ ozat|an időre szó lóan.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidó: 20 l 5. május 4.

2.) hozzájáruI ahhoz, hogy Budapest VIII', Szigony u. ...... .... szttm a|atti2 szoba, 51,00 m2
alapterületű, cisszkomfortos lakás lakhatóvá tételének költsége a 20|5. évi koltségvetésben a
11604 címen nyilvántartott, MNP III. önként vállalt kiadások keret terhéľe tcirténjen, amelynek
bruttó költsége 4.237.107,- Ft, amely összeg tarta|mazza a kĺjltoztetés és a Kisfalu Kft.
bonyolítasi diját is.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 20 i 5. május 4.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontjában foglalt megállapodás és bér|eti szerződés
megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a lakás felrĺjítása elkésziilt, a
birtokba adás és átkö|töztetés 2015. július 14-én megtörtént.
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Javaslat kiltelyezett térJigyelő kamerg iizemeltetésére vonatkozó megdllapodás megkötésére

445/20|5. (v.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźľozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Magyaľ Á||am tulajdonában
és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vagyonkezelésében lévő' Budapest 34722l| hrsz.
alatt felvett' természetben a 1081 Budapest, Fiumei iÍ 19lA. szám a|aÍti ingatlan Do|ogház utcai
ingatlanrészének homlokzatán elhelyezett, önkoľmányzati tulajdonban lévő térfigye|ő kamera
ĺizemeltetése tárgyában a hatźtrozat mellékletét képezó taľtalmú megállapodás megkötéséhez, egyben
fel kéri a po l gármestert a szer ződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május 4.

A KözterüIet-fe|üeveleti Ügyosztály táiékoztatása alapián: az országos Nyugdíjbiztosítási
B őigazgatćlsággal a m egállapodás aláíľása 20 1 5. j úniu s 26-án megtö rtént.

A Képviselő-testiilet bizottsdgainak nem képviselő tagjaira vonatkoai 20I5. évi vaglonnyilatkozat-
tételi kijtelezettség teljesítésěvel kapcsolatos beszámoló

446120|5. (V.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. tudomásul veszi a Yźttosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az Emberi Eľőfonás
Bizottság nem képviselő tagjaira vonatkozó f0|5. évi varyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
telj esítésével kapcsolatos beszámolót.

Felelős: jegyző
Határidő: f0|5. május 4.

2. fe|kéri a jegyzót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2014. évi vagyonnyilatkozatok
visszaadása vonatkozásában.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2015. május l1.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alapián: a 2014. évi vagyonnyilatkozztok visszaadása
megtiirtént.

Javaslat egyiittmííködési megdllapodás megkötésére a Horvdth Mihdly téri jótszótér kialakítdsa
tdrgyóban

447/2015. (V.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(14 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a Horváth Mihály téri játszőtér kialakítása tárgyźlban, az LYC Gold Kft. és a Budapest Főváros
VIII. kerület Jőzsefvźnosi Önkormányzat között megkötendő egyiittműködési megállapodást
elfogadja.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2015. május 4.

f. ahatározat 1. pontja a|apján felkéri a polgármestert az előterjesztés |. számű mellékletét képező
egyĺittműkodési megáI lapodás aláírásáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május 4.

3. a Kisfalu Kft{ megbízza aHorváth Mihály téri jźńszőtér kivitelezésének műszaki ellenőľi feladatai
e||átásáva|, me|y feladat e|végzéséért 100.000,- Ftdijazás illeti meg.

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 2015. május 4.

4. a határozat 3. pontja a|apján elfogadja az e|őterjesztés f . számú mellékletét képező megbízási
szerződést és felkéri a polgármestert, valamint a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.
ngyv ezetoj ét annak a|áír ásár a.

Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľido: 20|5. mź|us 4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a megbízásĺ szeľződés 2015.
június f9-én a|áíľásľa keľĺilt' a jáłtszőtéľ kialakítása e|készü|t,2015. május 30-án ünnepé|yes
keľetek kőzőtt átadásra keľült.

Javaslat a ,,Budapest-Jóaefvdros, Magdolna Negled Progľam III.'' (ax,onosító szám: KMOP-
5.I.l/B-I2.k-20I2-000I), ,,Családfejlesztłísi szolglźItatds keretében Szocidlis Laklcatdsi Technikaí

Seg.ítségnyújtds biztosítdsa'' tárglú közbeszerzési eljórds megindítdsdra

467/20|5. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottsźry a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program
III''' (azonosító szám: KMoP-s.l.|/B-I2-k-f012-0001)' ,,Családfejlesztési szolgá|tatás keretében
Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtas biztosítása,, targyűkozbeszerzési eljárásban ligy dön!
hogy

I. a közbeszerzésekľől sző|ő 2011. évi CVilI. törvényben foglalt nemzeti eljárásrend szeľinti
hirdetmény közzététe|e nélkÍĺli tárg1zalásos eljárást folýat le (Kbt. |22. s Q) bekezdés a) pontja).

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. május l3.

f . e|fogadja az e|oterjesztés f . szźtmű mel|ékletét képezo ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l 5. május 13.

3. ahatározat 1. pontja a|apján az ajźtn|attételre felkét szervezetek:

1. Magyaľ Vöľöskeľeszt Budapest Főváľosi Szeľvezet
Székhely:
Adószám:

l051 Budapest, Arany János u. 3 l.
190030s6-2-41

Elérhetoség: titkarsag@voľoskeľesztbp.hu

2. Habitat foľ Humanity Nonpľofit Kft.
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Székhely: 1065 Budapest Hajós u. 9. IV. em. 16.
Adószám: l867f112-2-42
EIéľhetőség: habitat@habitat.hu

3. Karitászt Támogató A|apítvány
Székhely:
Adószám:

Székhely:
Adószám:

Elérhetőség: office@caritas.org.hu

4. MagyarokumenikusSegélyszervezet

1111 Budapest, Bartók Béla út 30.
196662',75-1-43

7221Budapest, Kossuth u. 64.
1966f927-r-43

Elérhetőség: segelyszervezet@segelyszervezet.hu

5. Baptista Szeľetetszo|gáiatAlapítvány
Székhely: 248l Velence, Pusztaszabolcsi út 3.
Adószám: I84855f9-1-07
Elérhetőség: hbaid@hbaid.oľg

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 13.

bizottsági határozatban szeľeplő ajánlattételľe
I(ft. a felhívást és a dokumentációt megkĺildte.

A Józsefvdrosi Szent József Római Katolikus Plébdnia kérelme gépjdrmíí-elhelyezési kötelezettség
b ér leti s zer ződé s s e I tör té nő t elj es ítés ér e v o n at k o ru1 an

468/2015. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodńs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Józsefuárosi Szent József
Római Katolikus Plébánia kérelméhez, hogy a Budapest, VIII. ker. Hoľváth Mihály tér 7. (brsz.:
35544) a|atti p|ébźtnia felújításźthoz és tetőtér-beépitéséhez kapcsolódó 1 db gépjármű-elhelyezési
kötelezettségét 20 évre megkĺitött bérleti szeľződéssel teljesítse, azza| a feltétellel, hogy a bérleti

'' 'ĺsben megielölt paľkolón jó| látható módon keĺĺĺljöĺ felttintétésŕe; hoły aż á JózséfuárbsiszerzooÍ
Szent József Római Katolikus Plébánia kizárólasos hasmźiatában van.

Felelős: polgármester
Határido: 20 l 5. május 13.

a határozat 2015. május 18-án továbbításľa
keľiilt az iigyfélnek és az tésĺigyi Hatóságnak intézkedésľe.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII. keriilet Ri)kk Szildrd utcóban tervezett 10 kV-os
fii Id kób eI rekonstr ukció h oz

469/2015. (V.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(lĺ igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|.)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hory tulajdonosi hozzájáru|ását adja - az
ELMU Há|őzati Kft. megbízása a|apján - a GTF Elektromos Teľvezó Fővá||a|kozó Kft. által,
Budapest VIII. kerület Rökk Szilárd utcai (hrsz.: 3668l) járdaszakaszon tervezett 10 kV-os ft'ldkábel
rekonstrukciós munkákhoz. aZ alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

felkéľt gazdasági szeľeplők részére az
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a. jelen tulajdonosi hozzĺjárulás a beruházot (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a kozritkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9ĺ1994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építési.igyi
Irodájától előzetesen meg ke|l kérni, és az abban fog|altakat maradéktalanul be kell tartani,

c. felhagyott, bontott kábel a foldben nem maradhat,

d. k<jtelezi a kivitelezőt a Rökk Szilárd utcai járdaszakaszon a bontási helyek rétegrendjének
helyreállítását kovetően, a járđa teljes szélességében új aszfaltburkolat megfelelő minőségben
toľténő kiépítésére, melyre aberuháző és kivitęlező közösen 5 év garanciátvá||a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közteľület tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dontés napjátő| számitott 1 évig éľvényes'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 13.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájáľulás a kéľelmezőnek
kikiildésľe keľült 2015. május 18-án.

ravaslat a Bórka Józsefvárosi Színhdzi- és Kulturális NonproJil Kfrvel kiitendő pénzeszktjz-ótadási
me g d I I ap o dds e lfo g adds dr a

470/20t5. (v.13.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező - a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi
onkormányzat és a Bárka Józsefuárosi Színhtzi- és Kulturális Nonprofit Kft. kozött létľejövő -
p énzeszköz- átadási me gál lapo dást.

Felelős: polgármester
Hatźttidő: 20 1 5. május 1 3.

2. felkéri a polgáľmestert a pénzeszkoz-átadási megállapo dás a|źńrására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: aTámogatási szeľződés hatá|yba lépését kcjvető 30 napon belül

A GazdáIkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: a pénzeszkłiz-átadási megáIlapodás
megkötésľe keľüIt.

Közterület-haszndlati kérelmek elbírdldsa

47|/2015. (v.13.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 taľtőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájárulást ad -
egyösszegben történo díjfizetéssel _ aza|ábbiak szerint:

Köĺerület-haszná|ő, kérelmező: Puka Eduáľd
(...................)

KözterĹilet-használat ideje: 20l5. június t. -2018. május 31'
Közteľület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-haszná|at helye: Tavaszmęzó u. I9-f1.
KozterĹilet-h asználat nagysága: 5 m2

Felelos: poIgármester
Határidő: 20l5. május 13.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot 20ĺ5. jrĺnius 6. napján az iigyÍé|
átvette.

472120|5. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatärozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-haszná|atihozzájźru|ást
Bedák Pál egyéni vállalkozó tészére..

K<izterület-haszná|ó, kéľelmező: Bedák PáI
(... ... .. .............)

Kozteľiilet-használat ideje: 2015. május |3. _20|6. május 04.
Közteri.ilet-haszná|at cé|ja: mozgő árusítás
Köztertilet-haszná|athelye: Márkus Emília u. f-4., B|aha Lujza tér 3-5.,

Népszínház u. 7., Népszínházu. 11., Festetics György
u. 1.

Közterület-h aszná|atnagysźtga: 1 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 13.

A Gazđálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. jrĺnĺus 1. napján keľült
kézbesítésľe.

473/2015. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tzrtőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használatihozzźĄárulást ad _
díj mentességgel - az a|źhbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Társak a Teleki Téľért Egyesiilet
(1086 Budapest, Teleki tér 24. |ll0.)

Közterület-használat ideje: 2015. május |6. _f0|5. május 17.
Közterület-hasznźiat cé|ja: ,,Híd a kultúľák köZött'' rendezvény
Közterület-haszntiat helye: Teleki Lász|ő tér
Közterület-haszná|atnagysága: 100 m2

Fele|ős: polgármester
Határido: 20 l 5. május l 3.

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: a határozat 2015. jr'ĺnius 1. napján kerĺilt
kézbesítésľe.
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Javaslat a Rév9 Zrt. míÍködésével kapcsolatos tulajdonosi dijntések meghozataldra

474l20t5. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodźs szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja 24012015. (III.16.) szźtmil
határozattú és e|fogadja az eloterjesztés mellékletét képező, ,,Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és
Városfejlesfési Zrt. A|apszabá|ya a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva''
elnevezésű dokumentumot és fę|hata|mazza az Önkormányzat képviselójét, hogy Rév8 Zr:t.

közgyű|ésén igen szavazaÍta| támogassa Rév8 Zrt' A|apszabá|yźnak módosítását, valamint atársaság
Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbmtĺködéséľől sző|ő kozgyűlési határozat meghozata|źú.

Felelős: polgármester
Határido: P..:év& Zrt. soron következő közgyiĺlése

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a Rév8 Zrt.Kőzgyűlése a módosított Alapszabályt elfogadta.

Lakás elidegenítésével kapcsolűtos vételdr és eladdsi ajánlatjóvdhagyása (I db)

47s/20|5. (v.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(L2 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántartásban a . ... ... .... .he|yrajzi szźmon nyilvántartott, természetben
a Budapest Mil.o Üllĺĺ ĺt . szitm a\atti, 36 m2 alapterĺiletű, komfortos lakásra
hatźrozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére töľténő eladási aján|at
kiküldéséhez, a 33/f0I3. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a
komfoľtos lakás éľtékesítésére meghatározottak szeľint, az e|készijlt forgalmi éľtékbecslésben
megállapított forgalmi éfték 50 %o-áva| megegyezó összegíĺ, 3.490.000,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
HaÍáridő: 201 5. május 13.

f.) felkéri a Kisfa|u Kft{ a hatźtrozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at kiküldésére, va|amint az
adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. július 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: a szerz(jdés 2015. május 28-án
megkötésľe került. További intézkedést nem igényel.

méltdnyossdgi kérelme afelhalmozott bérleti és haszndlati díj elengedésére, tovdbbd
bérbeszámítdsi megóIlapodós megkötésére

476/2015. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1' tĺrtőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem idrul hozzĺÍ a Budapest VIII. keľiileto Dugonics u. 15. szźtm a|atti,36050/0lN42 hrsz-ű, |9
m2 alapterületű, valamint a Budapest VIII. keľüIeto Kőľis u. 3/B. szám a|aÍti,36078/0lN27
hrsz-ú, 3f m'alapteľületű nem lakás célú helyiségek vonatkozásttban ahátra|ék elengedéséhez.
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Felęlős: Kisfalu Kft ĺigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. május 13.

2.) neľ iárul ltozzá a Budapest VIII. keľület, Dugonics u. 15. szźĺm a|atti,36050l0lÁJ42 hrsz-il, |9
m, alapterülejű, va|amint a Budapest VIII. kerüIet, Kőľis u. 3lB. szám a|atti, 36078/0/N27
hrsz-il, 32 m' alapteľĺ'iletrí nem lakás céhi helyiségek vonatkoztsában a volt bérlő által végzett
éľtéknovelo beruházás kapcsán megállapodás megkötéséhez és az e|végzett munkálatok értékének
hátralékba történő beszámításához.

Fe|elős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatója
Határidő:fDl 5. május 1 3.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. május 18-án a bizottsági
határozatről szóló íľásbe|i éľtesítés megttirtént. Az ügy továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

A MOZA Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Gutenberg tér 2. szdm alatti üres,
önkormányzati tulajdonú nem lakds célíl helyiségre

477/20|5. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(12 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

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

1.) nem jáľul hozzá a 3648|/0lN34 he|yrajzi számű, 46m2 a|apterületű, utcai bejáľatú ťoldszinti
nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadásához aMoZA Kft. részéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. május l3.

f.) felkéľi a Váľosfejlesztési és Főépítészi lJgyosná'|yt' a Kisfalu Kft-t és a Rév8 Zrt-t, hogy a
9I/20|5. (IV.16.) szźtm: képviselő-testĺileti hatźrozat végľehajtása során vizsgálják meg az 1.)
pont szerinti helyiség Galéria negyedben töfténő hasznosításának, valamint a kérelmezőve| va|ő
együttmiĺködés lehetőségeit, és az a|apján tegyenek javaslatot a Ga|éria negyed kialakításával
kapcsolatban a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság részére.

Felelős: polgáľmester
Hatźtridő:2Dl 5. szeptember 3 0.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. május 19-én a bizottsági
határozatről szó|ó íľásbeli éľtesítés megtöľtént. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

A Váľosépítészeti Üwosztály táiékoztatása alapián: a Képviselő-testület 156/20t5. (vI.25.)
száműhatározatálban döntött a Galéria negyed kialakításával kapcsolatos ĺizlethelyiségekről.

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: Rév8 Zľt. nem javaso|ta a helyiség bevonását a Galéľia
Negyed Pľogľamba.

Suez Holdíng Zrt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, II. Jdnos PlźI pdpa tér 15. szdm
a I att i iiľ e s ö n k o r mány zat i t ul aj do n ú h e Iy is é g v o n at k o aźs úb an

478/2015. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.) Itozzlźjórul a Budapest VIII. keľület, 34760l0/N142 he|yrajzi^számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. keľĺilet, II. János Pál pápa tér 15. szám a|atti,36 m, alapterületiĺ utcai bejáratu
ťoldszinti és akizárő|ag abból megközelíthető pinceszinti, nem lakás célú helyiség béľbeadásához
határozat|an idore, 30 napos felmondási idővel a Suez l{o|dingZrt. részére, turista információs
és szállásközvetitő iľoda tevékenység céljára, 30.000,- Ft/hó + Afa béľleti + közüzemi és ktilon
szo|gá|tatási díj ak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgat'őja
Határidő: 2015. május 13.

2.) hozzdjdrul ahattrozat 1.) pontja szerinti helyiség felújítáSához (kozmuvesítés, szigetelés, belso
kialakítás i munkák' ny í|ászár ők cseréj e/szi gete lése, portáI fe lúj ítása).

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 13.

3.) abér|ó a bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámítással nem élhet a megállapodásban vállalt
felújítások tekintetében, továbbá az általa eszkozo|t beruházások ellenéltékét az Önkoľmányzattó|
semmilyen jogcímen nem kovetelheti a bérleti jogviszony alatt és azt kĺjvetően sem.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatő
Határidő: 20l5. május 13.

4.) fęlkéri a Kisfalu Kft-t a hatźtrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóIó 35lf0I3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefüárosi onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 17 . $ (a) bekezdése alapj án közjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvállalási
nyi latkozat a|áír źsát v á||a|ja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. július 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. május 17-én a béľleti
szerzÍidés megkötésľe keľĺilt. Az ügy további intézkedést nem igényel.

A Favorit Festék és Epí.tőanyag Kft. bérbevételi és bérbesaźmítási kérelme a Budapest VIII. kerület,
Teleki L. tér 6. szdm alatti iires, iinkormónyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

479/20|5. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(If igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzdjárul a Budapest v[I., 35346/0lil4t he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Teleki L. tér 6. szám alattta|á|hatő, |74m2 alapterületrĺ, üľes, ĺinkormányzati tulajđonú, utcai
bejáratú ftildszint és a galéria szinten elhelyezkedő nem lakás' célú helyiség bérbeadásához
határozott időre f0I9 . december 3I. napjáig, a F'avoľit Festék és Epítőanyag Kft. részére festék
és baľ|cĺcs iiz|etcé|jára,147.333,- Ft/hó + Áfa bérleti * közüzemi és kĺilön szo|gá|tatźsi díjak
ĺisszegen.

Fe|elős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. május 13.

2,) hozzlźjttrul a Favoľit x'esték és Epítőanyag I(ft-vel történő bérbeszámítási megállapodás
megkötéséhez az 7.) pont szeľinti helyiség tekintetében a bérbeadóľa tartoző felújítási munkák
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(ajtó, ablak csere, burkolás' betonozás, kőműves munkák' viz- és csatornarendszer átvizsgáIás,
érintésvéde|mi vizsgálat, jegyzőkonyv és az elektľomos htiőzat felújítása) koltségének bérleti

{ljba l8 hónap a|atttörténő bérbeszámításhozbruttó fI14.625,-Ft(2.137.500,- Ft+ 511.1f5,-Ft
Afa) összegben. Az elszámolás feltéte|e, hogy a bérlő a fe|újítási munkákat e|végezze és a
benyújtott szám|źtk a|apján a Kisfalu Kft. onkoľmányzati Házkeze|ó Irodája |eigazo|ja a
teljesítést.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május l3.

3 . ) It o zzój ár uI a határozat 2.) pontja szerinti felúj ítási munkálatok e|v égzéséhez.

Felelős: Kisfa|u Kft. tigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. május l3.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés megkötésére' amelynek
feltétele, hog az tnkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.) számu Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi|atkozata|áirtstttvá||a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. jú|ius 3l.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat2.) pontja szerinti bérbeszámítási megállapodás megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20i 5. június 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kŕizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. május 27-én a béľleti
szeľződés megkiitésľe keľült. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Szigony u ............. szdm alatti lakús jogcím nélkiili
lakdshasznáIójának-......... -elhelyezésérevonatkoaian

48012015. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy:

l.) a Budapest VIII. Szigony u. ... szám a|atti 1 szoba, komfort nélküli 33,90 m2 alapterületrĺ
lakás jogcím nélküli lakáshasználóját, ....t a Budapest VIII., Magdolna u.

.. sz. a|atti 1+ fél szoba, komfoľtos, 34,14 m. alapterületű onkoľmányzati lakásba
he|yezi el 6 hónap határozott időre, használati megállapodás megkĺitésével.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 13.

2') ho^zzájárú ahhoz, hogy a Budapest VIII., Magdolna u. . ..... szám alatti 1+ fé| szoba, 34,|4
m, a|apterĺi|etű, komfortos lakás lakhatóvá tételének költsége f0I5. évi ktiltségvetésben a 11603
címen nyilvántartott, a Corvin Sétány Program, Lakásfeladatok kiadások keľet terhére történjen,
amelynek bruttó költsége 2.565.3l5,- Ft, amely összeg tarta|mazza a költöztetés és a Kisfalu Kft.
bonyolítási díját is.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezeto igazgatőja
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Hatźridő: 20l 5. május l 3.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontjában foglalt használati megállapodás megkotéséľe.

Fele|ős: Kisfalu Kft. tig1'vezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t aľľa, hogy amennyiben . ....... a rész|eťlzętési megállapodásban
vállalt fizętési kötelezettségének nem tesz eleget, űgy a megá|lapodás felmondása utźn, a hátralék
behajtása felől intézkedjen. A Magdolna utcai lakás kiürítése érdekében pedig' a haszná|atl
megállapodźs|ejártft kovető 60 napon belül az |994.évi LIII. tv. (VhĐ 183/A. $-ban foglaltak
a|apján - nlint önkényes ellen - gyorsított eljárásban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 13.

5.) a tartozás maradéktalan ľendezése esetén hozzájáru| .. részére, a Józsefuáľosi
onkormányzat tulajdonában á|Iő lakások bérbeadásának feltételeiľől' valamint a lakbér
mértékérőI sző|ő I6ĺf0I0. (III. 08.) számú rendelet 2|lA. $-aa|apján, a Budapest VIII., Magdolna
u' ..... sz. a|atti 1+ fél szoba, komfortos, 34,74 m'alapterületű lakás 1 év határozott időre
történő bérbeadásához.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźtridő: 20 i 5. május l 3.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Ügyfét a Magdolna utcai
lakásľa vonatkozó hasznáIati megáIlapodást 2015. jú|ius 27-én megkötötteo a Szigony utcai lakás
biľtokba adása 2015. augusztus 18-án megtiiľtént.

Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Hock Jdnos u ............ szdm alaĺi közszolgálati lakds
b érleti díj ónak cs ö k kentés ére

48112015. (v.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Hock J. u... ... szttm alatti lakásra megállapított bérleti díjat 2015.
máľcius l. napjától 2016. december 31. napjáig, azE,gészségiigyi Ellátási Szerződés |ejártźtnak
napjáig költségelvű béľleti díjra módosítja. Az Egészségtigyi Ellátási Szerződés
meghosszabbítźsźú követően Deákné Dľ. Rapi Edit igazolni ktiteles, hogy a kedvezményes bérleti
díj fi zetésre a j ogosultság a tov ábbr a is fennál l.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május l3.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a mindenkor hatályos ľendelet a|apjźln a rendkívüli é|ethe|yzet
felülvizsgálatát az Egészségügyi Ellátási Szerzodés meghosszabbítását kovetően terjessze a
tulaj donosi j ogokat gyakorló bizottság elé.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatźłridő: 20 1 5. május 13.

Ä Józsefváľosi Gazdátkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: abér|őértesítése 2015. július
23-én megttirtént, a béľleti díj a dtintésnek megfelelően megá|lapításľa keľĺi|t.
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Döntés lakossógi parkoldsi iigyekben

482lf0l5. (V.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi f4 jőzsefvárosi állandó
bejelentett lakcímme| ľendelkező gépkocsi tulajdonos/ĺizembentartóval szemben fennálló - f0|5.
március 1. napjától 20l5. május 13. napjáig felmerĺilő - összesen 4f9.050,- Ft követelésrő| lemond,
oly módon, hogy 23|.|55,- Ft összegű pótdíj visszautalásra, illetve |9.1.895,- Ft <ĺsszegű
pótdíjkövete|és ttlrlésre kerĺilj ön alábbiak szerint:

1.) az ......... forga|mi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentaľtőja részére |f9.f60,- Ft
kerü| vi ssza uta|ásr a/ pótdíj kovete lés elen gedésre,

2,) a ........... forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentaľtójarészéref.f15,- Ft kerül
visszautalásrď pótd íj követelés elengedésre,

3.) a ..........' forgalmi rendszámli gépjármu tulajdonosďüzembentaľtójarészére 50.300,- Ft kerÍil
visszautalásrď pótdíj kĺjvetelés elengedésre,

4.) a ...... .... forgalmi rendszámú gépjármű tu|ajdonosďtizembentartój a részéte 44.440,- Ft keľĺil
visszautalásrď pótdíj kövęte|és elen gedésre'

5.) az ........... forgalmi rendszámú gépjáľmű tulajdonosďüzembentartójarészére3.445,- Ft kerül
visszautalásrď pótdíj követelés elengedésľe,

6.) az .......... forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďtizembentartőja részére 19.800,- Ft
keri'il visszautalźsral pótdíjkövetelés elengedésre,

7.) az ......'.... forgalmi rendszámú gépjármu tulajdonosďüzembentaľtőja rész&e 13'200,- Ft
kerül vi ssza uta|ásr al pótdíj követelés elen gedésre,

8.) aZ .......... forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentartójarészére 6.600,- Ft keľül
vi sszautalásrď pótdíjkovetelés elengedésre,

9.) a .......... forgalmi rendszámú gépjáľmű tulajdonosďüzembentartőjarészére22.9I5,- Ft kerĺil
visszautalásľď pótdíj követelés elen gedésre,

10.) a .......... forgalmi rendszámú gépjármiĺ tulajdonosďtizembentaľtójarészére 6.600,- Ft kerül
vi sszautalásrď pótdíj követelés elengedésľe,

11.) a ...........' foľgalmi ľendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentartőja részére 10.335,- Ft
keri.il visszauta|źsra/ pótdfi követelés elengedésre,

12') az ........ forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďtizembentartója tészére 6.600,- Ft kertil
visszautalásľď pótdíjkövetelés elengedésre,

13.) aZ .......... foľga|mi ľendszámú gépjármtĺ tulajdonosďüzembentartőja részére 19.800,- Ft
kerü| v i sszauta|ásra/ pótdíj követelés elengedésre.

I4.) a ........ forgalmi rendszámú gépjármiĺ tulajdonosďtizembentaľtója részére f.f75,- Ft kertil
visszautalásľď pótdíj követelés elengedésre

l5.) a ..... forgalmi rendszímú gépjármű tulajdonosďüzembentartója részére 3.445,- Ft
kertil visszauta|tsra/ pótdíjkovetelés elengedésre

16.) a ....,... forgalmi rendszámú gépjáľmű tulajdonosďüzembentaľtója részére 6.600,- Ft keľül
visszautalásrď pótdíj követelés elengedésre

17 .) a ......... foľgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďtizembentaľtój a tészére 6.890,- Ft kerül
visszautalásrď pótdíj követelés elengedésľe

18.) az......... foľgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentaltójarészére 6.890,- Ft kerül
visszautalásrď pótdíjkövetelés elengedésre

l9.) az ........ forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentartőja részére 6.600,- Ft kerü|
visszautalásrď pótdíj követelés elengedésre

20.) aZ ... .... forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentartőja részére f7 .790,- Ft keľül
vi sszautalásrď pótdíj követelés elengedésre

2|.) a ... ...... forgalmi rendszámú gépjármíĺ tulajdonosďüzembentartőja részére 6.600,- Ft kerül
visszautalásľď pótdíj követelés elengedésre

2f.) a ......... forgalmi ľendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentaľtőjarészére 10.335,- Ft kerül
visszautalásrď pótdíj követelés e| en gedésre

f3.) a '....... forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentartőja részére 13.780,- Ft kerü|
v isszautalásrď pótdíj követelés elengedésre
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f4.) az ......... forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďi.izembentaľtőjarészére2.275,- Ft kerü|
v isszautalásrď pótd íj követe|és eIengedésre

Fele|ős: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május l3.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: a 24 jőzsefvárosĺ állandó
bejelentett lakcímmel ľendelkező gépkocsi tu|ajdonos/üzembentartót a Józsefuáľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. kiértesítette/megkeľeste, és az ĺigyfelektől érkezett
adatolďinformácĺók (bankszámlaszámo utalás címe) alapján a vĺsszautalások megttirténtek. 12
megkeľesésľe a mai napĺg nem éľkezettváÄasz az ügyfelektől.

ravaslat ĺires helyiségek és lakósok elidegenítésére

483/2015. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem, 2 tartőzkodźłs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII., Baross u. l02. fsz. 5. szám a|atti, 35501l0lV4 he|yrajzi számű, f3 m2
alapterületű komfoľt nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 2.300.000,-
Ft összegben elfogadja, egytita| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatá|yos jogszabályok ľendelkezései
szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.

Felelos: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2015. június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés a 2015június 23-i
árueľés eľedményeként 2015. jrĺtĺus 13-án megkötésľe keľůilt. További intézkedést nem igényel.

2. a Budapest VIII., Baross u' 122. I. 25. szám a|atti, 35405l0lV23 he|yrajzi számű, 24 m2

alapterületű komfoft nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási źrat2'400.000,-
Ft összegben elfogadja, egyűttal' felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései
szerinti nyílt áľveľés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igrvezetó igazgatója
Hatáľidő: 2015. június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés a 2015jr'inius 23-i
áľveľés eľedményeként 2015. július 7-én megktitésre keľült. További intézkedést nem igényel.

3. a Budapest VIII., Baross u. 124. fsz. l0. szám a|atti,35404l0lN|3 he|yrajzi számű,30 m2

alapterülettĺ komfortos lakást a béľbeadási állományból kivonją a kikiáltási árat 4.500.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. jlinius 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a szerz(id.és a 2015.
szeptember 24-i árverés eľedményeként 2015. októbeľ 6-án megkiitésre került. További
intézkedést nem igényel.

4. a Budapest V[[., Dobozi u. 3. I. em. 10. szám alatti, 35383l0/NI| he|yrajzi számű, 29 m,
alapterüleftÍ komfort nélküli lakást a bérbeadási állománybóI kivonja, a kikiáltási árat2.900.000,-
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Ft összegben elfogadja, egy(Ítalfelkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései
szerinti nyí|t árverés lebonyo|ítására.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. június 23.

A Jĺĺzsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés af015. június 23-i
árveľés eľedményeként 2015. jrĺnius 25-én megkötésľe keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

5. a Budapest VIII., Fecske u. 34. II. em. |,7. szźlm alatti, 35002ĺ0lN|7 he|yrajzi számu, 43 m2

alapterületíi komfort né|ktili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 4.300.000,-
Ft osszegben elfogadja, egyittal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft. ü5rvezető igazgatőja
Határido: 20 1 5. június 23.

A Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés a20|5.június 23-i
áľverés eľedményeként 2015. jú|ius 9-én megktitésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

6. a Budapest VIII., Hock János u. 9. I. em. |7. szám a|atti, 35562l0lN|1 he|yrajzi szźtmu, f5 m2

alapterületű komfoľtos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási fuat3.750.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései
szeľinti nyílt árveľés lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft' tigyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a szerződés a2015. június 23-i
árverés eľedményeként 2015. július 14-én megkötésľe került. További intézkedést nem igényel.

7 ' a Budapest VIII., Horánszky u. 19. II. em. |. szttm a|atti, 366|fl0lN9 he|yrajzi számil, ||2 mz
alapteriiletrĺ félkomfoľtos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltrási ĺárat l6.800.000,-
Ft osszegben elfogadja, egyűtta| felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. jlinius 23.

Ä Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés a2015.június 23-i
áľveľés eľedményeként 2015. jú|ius 7-én megkiitésľe került. További intézkedést nem igényel.

8. a Budapest VIII., József krt. 10-12. félem. 7. szám a|atti, 34849l0lV4 he|yrajzi számű, 46 m,
alapteľtiletű komfoľtos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 6.900.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügrvezetó igazgatőja
Határidő: 20l5' június 23.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a szerződés a 2015.
szeptembeľ 24-i áwerés eredményeként 2015. októbeľ l-jén megkötésľe keľüIt. További
intézkedést nem igényel.

9. a Budapest VIII., József kľt. 60. III. em. 14. szám alatti,35638/0/Alf7 he|yrajzi számű, 40 m2

alapterÍiletű komfoľt nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 6.000.000,-
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Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés a 20|5. június 23-i
árveľés eľedményeként 2015. július 2-án megkiitésre keľült. További intézkedést nem igényel.

10. a Budapest VIII., KáIvźria tér |6. fsz. 9. szźtm a|aÍti, 35435ĺ0/N1 he|yrajzi számű, 34 m2
alapterületű komfoľtos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 5'l00.000,- Ft
osszegben elfogadja, egyiÍta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ľende|kezései
szerinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l 5. június 23.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés a 2015.
szeptembeľ 24-i árveľés eľedményeként 2015. október 15-én megkiitésľe kerĺi|t. További
intézkedést nem igényel.

1l. a Budapest VIII., Koszorű u. 23. III. em. 17. szám a|atti,35f67l0lN24 he|yrajzi számű,55 m,
alapterületű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási źlrat 8.250.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szerinti nyílt árverés lebonyolítására'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidó: 20 l 5. június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: a 20|5. szeptember 24-i
áľveľésen nem volt az ingatlanľa vonatkozó éľdeklődő. További intézkedést nem igényel.

12, a Budapest VI[', Nagy Fuvaros u. 10. III. em. 37. szám a|atti,3506|/0/N35 he|yrajzi számű, f5
m2 alaptertiletű komfort nélkĹili lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
2.500.000,- Ft összegben elfogadja, egytÍta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźtridő: 20 1 5' június 23.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a szerződés a 2015.
szeptembeľ f4-i árverés eľedményeként 2015. októbeľ 8-án megkötésľe kerĺi|t. További
intézkedést nem igényel.

13. a Budapest VIII., Tavaszmezó u. 5. I. em. 7. szám a|atti, 35245ĺ0ĺN|4 he|yrajzi szám.ű, 24 m2

alapterüIetű komfortos lakást a bérbeadási állományból kivonją a kikiáltási árat3.600.000,- Ft
összegben elfogadja, egyűttal' felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabtúyok rendelkezései
szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. tig1rvezető igazgatőja
Határido: 20 1 5. június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés a 2015.
szeptembeľ 24-i árverés eľedményeként 2015. október 8-án megkötésľe keľĺĺlt. További
intézkedést nem igényel.
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14. a Budapest VIII., Víg u. f2. szám a|atti, földszinti 34929ĺ|lAl5 helyrajzi számll, 13 m'
alapteriiletű komfoľt nélkĺili lakást a béľbeadási állományból kivonja, a kikiá|tási árat l.300.000,-
Ft összegben elfogadja, egyűtta| felkéľi a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései
szerinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezeto igazgatoja
Határidő: 2015. június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés a20t5.június 23-i
árveľés eredményeként 2015. július 7-én megkötésre keľült. További intézkedést nem igényel.

15. a Budapest VIII., orczy ii f9. fsz. 10. szám a|atti, 35988l0lV37 he|yrajzi számu, 10 m2

alapterületű üzlethelyiséget a bérbeadási á|lományból kivonja, a forgalmi értéket 810.000'- Ft
osszegben elfogadja, egyútta| felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabźiyok rendelkezései
szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a szerzí5dés a 20|5. június 23-i
áľveľés eredményeként 2015. június 30-án megkötésľe keľült. További intézkedést nem ĺgényel.

16. a Budapest VIII.' Illés u. 23. szźtm alatti pince, 36105/0lA/| he|yrajzi számu,f64 m, alapteľülettĺ
műhelyhelyiséget a béľbeadási állományból kivonja, a foľgalmi éľtéket 9.380.000'- Ft összegben
elfogadja, eryúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt
árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft.. ugyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a f015. szeptembeľ 24-i
áľveľésen nem volt azingat|anľa vonatkozó éľdeklődő. További ĺntézkedést nem igényel.

17' a Budapest VIII., Magdolna u.2|. fsz, |7. és fsz. 18. szám alatti, 35509/0/Nll és 35509/0lNIf
he|yrajzi számű,29 + 49 m2 alapterületiĺ műhelyhelyiségeket a bérbeadási állományból kivonja, a
forgalmi értéket 4.840.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos
jo gszabźiy ok rendelkezései szeri nti nyí|t árveľés lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 23.

Á Józsefuáľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: Az áľverésľe 2016. első
negyedévében keľül soľ.

18. a Budapest VIII.' Tavaszmezó u. 10. fsz. 2. szám a|aÍÍi, 35l70l0lNf he|yrajzi szám,(l, |20 m2

alaptertiletiĺ irodahelyiséget a bérbeadási állománybóI kivonja, a forgalmi étéket 8.410.000'- Ft
osszegben elfogadja, e5ruttal felkéri a Kisfalu Kft.t a hatályos jogszabályok rendelkezései
szeľinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 23.

A Jĺízsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a szeľződés a20t5. június 23-i
árveľés eľedményeként 2015. jrĺlius 3-án megkłitésľe keriilt. További intézkedést nem igényel.

19. a Budapest VIII., Baľoss u. ||2. szám alatti, 3549|ĺ0ĺN36 he|yrajzi szźtmű,208 m, alapterületrĺ
ĺizlethelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a foľgalmi éľtéket 31.1f0.000,- Ft összegben
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elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabáIyok ľendelkezései szerinti nyi|t
árveľés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Határidő: 201 5' június 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a20Í5. jűnius 23-i árveľésen
nem volt éľdeklődő. További intézkedést nem igényel.

20. a Budapest VIII., Kálvária u. 2IlB. alagsor 4. szttm a|atti,36083l|lB/4 helryrajzi számű, |0 m2

alapteľü|etű ľaktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értékęt 550.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal fe|kéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok ľendelkezései
szeľinti nyíIt árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Hatfuidő: 20 l 5. június 23.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a2015. június 23-i árueľésen
nem volt éľdeklődő. További intézkedést nem igényel.

ravaslat gépkocsi-bedlló ingyenes haszndlatba addsdra

4841201.5. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzáiáru| . részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkötéséhez a Budapest
VIII., Kaľácsony Sándor u. f9. sztlm a|atti,35467 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||őra,30
napos felmondási idővel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźlrido: 2015. május 13.

2.) az I.) pont szerinti bérlő a bérleti díj megfizetése alól a 60/20Il. (XI. 07.) számű önkormányzati
rendelet rendelkezései alapján a ..'.. mozgásséri'ilt parkolási engedély érvényességi
időpontjáig mentesül a bérleti díj fizetési kĺjtelezettsége alól.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatója
Hatźtrido: 201 5. május 13.

3.) az 59lf0|l' (XI. 07.) szźmű önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján elengedi az
óvadék megfizetését, tekintettel a jelen határozat2.) pontjźtban foglalt mentességre.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20l5. május 13.

4) az onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf011. (XI. 07 .) szźmű onkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|dahi kotelezettség vállaló nyi|atkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj méľtékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgaÍőja
Hatttridő: 2015. május 13.

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti béľleti szerződés megkĺitésére.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 2015. május l3.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés 2015. május 27-én
megkötésľe keľü|t. További intézkedést nem igényel.

A Civil Mozgalom Egyesijlet kérelme a Budapest VIII. keriilet, Mosonyi u 1. szĺźm alatti iires,
iinkormdnyzati tulajdonú nem lakús céIíl helyiségre

48512015. (v.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(3 igen' 9 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

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

l.) hozzájáruĺ a Budapest VIII. keriilet' 34583/0/Á/13 helyrajzi szdmon nyilvóntartott, Budapest
VIII. keriilet, Mosonyi u 1. szám alatt elhelyezkedő, I47 m, alapterületű, üres, onkormányzati
tulajdonú, utcai bejdratú, pinceszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos

felmondási idővel a Civil Mozgalom Egyesület részére, kazösségi kĺub, adomarly tárolás, főzés
előkészítése, ételosztóshoz szüĺ<séges eszkozok tdroldsa, valamint könyvtár tevékenység céljára,
6I,000,- Ft/I,ó + ÁÍű bérleti + közüzemi és külön szolgáltatdsi díjak összegen'

2.) felkéri a Kiýalu Kft-t a hatdrozat I.) pontja szerinti bérleti szeľződés megkotésére, amelylek
feltétele, hogl az onkormdnyzat tulajdondban dlló nem ĺakás céIjóra szolgóIó helyiségek
bérbeadásánakfettéteteirőI szóló 35/2013. (vI. 20) számú Budapest Józsefvárosi onkormdnyzati
rendelet 14. s @ bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megĺizetés,źt, valamint
a 17. $ (4) bekezdése alapján közjeglző előtt egloldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat
aláírását vállalja a leendő bérlő.

Felelos: Kisfalu Kft. Ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 13.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. május 19-én íľásbeli
éľtesítés tłirtént a bizottsági határozatröll. Az ügy további intézkedést nem igénye|.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keľetén beliil béľleti jogviszony cs.erelakdssal ftrténő
megvóItlźsdra ZART ULES

48712015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VJII. Szigony utca ... szám alatti 1 szoba, komfort nélküli, bérleti szerződés
szerint 34 m, alapteľületű lakás tekintetében ..... bérlővel fennálló bér|eti jogviszony
közös megegyezéssel tcilténő megsztintetésével egyidejűleg' másik cserelakás biztosításávalBp.
VIII. Dankó utca .... szám a|atti I szoba, összkomfortos, 35 m, alapterületrĺ lakást -
lakás Kisfalu Kft. általi felújítáSát követően -hattrozat|an időre bérbe adja részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezetó igazgatója
Határidő: 20l5. május 18.

2. elfogadja az előteľjesztés mellékletét képező ,,Megállapodás lakásbéľleti jogviszony
önkormányzati cserelakás felajánlása mellett töľténő megsztintetéséľől'' címrĺ dokumentumot és
fe|hata|mazza a po|gátmesteľt a megál lapod ts a|áir ásár a.
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FeleIős: polgármester
Határidő: 201 5' május 1 8.

3. felkéľi a Kisfalu Kft-t, hogy az l. pontban elfogadott megállapodás 1. számú mellékletében
rogzitett', Dankó utca .. ... szźtm alatti, önkormányzati tulajdonű lakás felújításátvégezze
eI, amelynek összege nem haladhatja meg a bruttó |.601.641,-Ft-ot, és intézkedjen a Szigony
utca . . .. ... szám a|atti bérlő átköItöztetésérol a felújított cserelakásba.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20l5. június 30.

4. hogy a f. pont szerinti felújítás és a költöztetés költségének fedezetę az tnkoľmányzat
költségvetésében a l 1603 címen rendelkezésre áll.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20l5. június 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a
MegáIlapodás a Bérlő és az onkormányzat ktizött aláíľásra keľůilt. A lalĺís felújítása elkészült,
és annak bér|ő részéľe tiiľténő bĺrtokbaadása, va|amint a költtiztetés megttiľtént. A Szigony
utcai lakást az OnkormányzúiHázkekez|ő lroda 2015. augusztus ll-én vette birtokba.

ruvaslat ,,Energiaracionalizdlds lózsefvdrosban projekthez kapcsolódó kíilső nyíIlÍszdrók javítúsi
munkái váIlalkozói szerződés keretében,' tdrgyú ki)zbeszerzési eljdrds megindításdra

488lf0ĺ5. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozatz
(12 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kiviteli teľvezési és kivitelezési vźi|aIkozźtsi szerződés
keľetében energiaraciona|izá|ás Józsefuárosban a KEOP-5'5.0|NI2-20I3-0I2L azonosító számú
pľojekt során'' tźtrgyilközbęszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzésekrő| sző|ő f0|1. évi CVIII. töľvény |22/A. $ (l) bekezdésében foglalt hirdetmény
és tárgyalás nélkiili kozbęszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

2. e|fogadja az előterjesztés 2. számű mel|ékletét képezo aján|attéte|i felhívást és dokumentációt,
melyet megktild az a|étbbi gazdasági szeľeplők részére:

1. Lara-Therm Kft., székhely: 7000 Sáľbogárd, Ady Endre u. 168., cégjegyzékszám:0] 09
010935

2. GLASS TECHNIK 2000 Bt., székhely: 3704 Berente, Ipari út 3f. (599 hrsz.)'
cégjegyzékszźlm: 05 06 0031 l7

3. Euro-Window Kft., székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca |.,l. 3. em. 8a.,
cégjegyzéks zám: 0I 09 7 I 5f96

4. Peklarus Kft., székhe|y: f013 Pomáz, Peklár u. 3l., cégjegyzékszźtm: 13 09 |I3759
5. FENSTHERM-WEST Kft., székhely: 1081 Budapest, Kun u. 4. fsz. 7., cégsegyzékszám: 01

09 989074

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. május l 8.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: az ú)sz-Ker KÍt. az ajáłn|attételľe felkért gazdzsági
szeľeplők részére a fe|hívást és a dokumentációt megküldte.
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ravaslat a KEOP-5.5.0/A/l2-20I3-0122 azonosító számí projekt sordn megkötiiu vdllalkozási
s zerződés mli dos ítds dr a

489/201'5. (v.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy

l' a Fęnstherm-Węst Kft-vel (1ĺ)8l BtlrJapest, K'tln tltca 4, fsz, 7,) az ,,Energiarac,ionalizá|ás
Józsefuárosban'' elnevezésű projekthez kapcsolódó 2015. március |3-án a|áírt vźL||a|kozási
szerződés 4.|. pontjźt az a|źtbbiak szerint módosítja:

módosított 4.l. pont

,,4.|. A Szerzodo felek megállapodnak, hogy jelen szerződés végső teljesítési határideje 2015.
au gu s ztu s 3 0 . Ezen h atár i do az átadás - á|véte lt tarta| m azza.,,

Fęlelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május t 8.

2. fe|kéri a polgáľmestert a vállalkozási szerzódés módosításának a|áitásźlra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alapián: a Felek kiiziitt avá'IlLa|kozátsi szeľződés módosításának
a|áírása megtiirtént.

Javaslat az ,,Intenzív csalddmegtartó szolgdltatdsok és Csalddfejlesztési szolgdltatds', motivĺÍcilís
csomagjainak iisszedllítósa és az adomdnyozlźs lebonyolítdsa,, tdrgyában kiírt beszerzési eljdrós

e r e dmé ny é n e k me g dI I apítds dr a

490/f0|5. (V.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yátosgazdźllkodási és PénzĹigyi Bizottság az ,,Intenziv családmegtaľtó szolgáltatások és
Családfejlesztési szo|gá|tatás'' motivációs csomagjainak összeállítása és az adományozás
lebonyolítása,, tárgyil,közbeszerzési értékhatárt el nem érőbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

| . a Magyar Vöroskereszt Budapest Fővárosi Szervezet (székhely: 105 l Budapest, Arany János utca
3I.) aján|attevó aján|ata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és nem á||kizárő
ok hatálya alatt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

2. az I. pont szeľinti beszerzési eljárás eľedményes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 1 8.

3. a beszerzési eljárás nyertese aMagyar Vĺjröskereszt Budapest Főváľosi Szervezet (székhely: l051
Budapest, Arany János utca 3l.), amely érvényes aján|atot adoff be, aján|ata az ajźn|atkéro
rendelkezésére álló fedezeten belĺil, alkalmas a sze.rzódés teljesítésére és nem źi|kizárő ok hatálya
alatt. Elfogadott ajän|ata: nettó 3.400.000,- + 0 Ft Afa.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2015. május 18.

4. ahatározat 3. pontja a|apján felkéri a polgármestert a szerződés a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 18.

A Rév8 Zľt.. va|amint a Józsefvárosi Szociális Szolgá|tató és Gyeľmekióléti Központ
liijétoztatĺĺsa alapĹąn: a szeľződés aláíľása és teljesítése hatáľidőben megtłiľtént.

ravaslat gépjdrmúí-elhelyezési kötelezettség megvóItósi díjának elengedésére

49t/20|5. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tzrtőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. hozzájárul ...... kéľelmére a Budapest, VIII' Auróra u. .......... szźtm. (hrsz.: ..............)
alatti diszponibilis helyiség lakássá történő átminősítéséhez kapcsolódó' ldb gépjármű-elhelyezési
kötelezettség 1.000.000,-Ft összegű megváltási díjának elengedéséhez a Jőzsefváros területén az
építtetők gépjármtĺ-elhelyezési kĺjtelezettségéről szóló |5/f011. (m.18.) önkormányzati rendelet 8.

$-a alapján.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. május 18.

2' felkéri a polgáľmesteľt a határozat l. pontjának figyelembevételével a gépjármu-elhelyezési
kötelezettsé g pénzbe|i megváltásáľól szóló megállapodá s a|źńrására.

Felelős: polgármester
Hatttridő: 20 1 5. július 3 1.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a megállapodás aláírásra keľĺilt 2015. jútius
|7-én, továbbításľa keľĺĺlt az ĺĺgyfélnekés az Epítésĺigyi lľodának 2015. jú|ius 20-án.

Tulajdonosi hozuÍjdrulds a Budapest VIII. keriilet Corvin séaźny 4. szltm előtt tervezett 1 kV-os
fi)ldkdbel létesítés hez

492120|5. (V.18.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźĘáľulását adja _ a Fluxus
Kft. megbízása alapján - a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. á|ta|, a Budapest VIII. kerület
Corvin sétĺány 4. szźtm előtti jáľdaszakaszon (hľsz.: 36283) tervezett l kV-os ťoldkábel építési
munkákhoz, az a|źtbbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhźz;őt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a koziÍkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontźsi) hozzájáľulást a
vonatkozó rendelet (19l|994. (V.31.) Kř{VM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építésügyi
Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanulbe kelltartani,

c. felhagyott, bontott kábel a foldben nem maľadhat'
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d. kötelezi a kivitelezőt a Corvin sétány 4' szám elotti járdaszakaszon a bontási he|yek
rétegrendjének kiépítésével aZ eredeti viacoloľ burkolat megfelelő minőségben töľténő
kiépítésére, helyreál|ítására, melyre aberuháző és kivitelező közosen 5 év garanciátvźi|a|,

e. az engedé|yes koteles a munkák (he|yreál|ítás) elkészültéró| akonerület tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozztýźtu|ás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. május l8.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosihozzájálľulás a kéľelmezőnek
kiküldésre kerĺilt 2015. május 21-én.

Ktizter iilet-haszndlati kérelmek elbírdlása

493ĺ2015. (v.18.) sz. Váľosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

1. A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tryy dönt, ho-gy kcjzterület-haszná|ati
hozzájttru|ást ad _ díjmentességgel - azza|, hogy a kieső paľkolási díj AFA összegét, 23.587,- F-
ot a közterÍilet-haszná|ati hozztýźlrulásról sző|ő határozatban felti'intetett bankszámlaszámra
teljesít, az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kére|mező: Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem
(1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)

Közterület-h aszná|at ideje: 20 1 5 ' máj us 1 8. _ 201 5. június 13.

Közterület-haszntiat cé|ja: építési munkateľtilet
Közterület-hasznźůat helye: Reviczky u.Av1ikszáth tér l. saľkánál
Közterület-haszntúat nagysága: 6 m" jtrda+ 1 parkolóhely

2. tudomásul veszi a Pázmźtny Péter Katolikus Egyetem közterület-haszná|atát 2015. május 14-

to|201,5. május 17-ig.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. május ĺ 8.

A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: a hatźrozatot a kéľelmező 2015. júnĺus 4.
napján vette át.

494|20t5. (v.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

1. A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznźůati
hozzź|áru|ást ad _ díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:

Kĺjzterület-hasznźiő,kérelmező: K(ifaragőu.5.Táľsasház

Közterület-használat ideje: 2015. május 18. - 2015. jrinius 30.
Kozterület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület(źi|ványozás)
Kozterület-haszná|at helye: Kőfaragó u. 5.

Közterület-hasznźůatnagysága: 73 m,



2. tudomásul veszi a Kőfaragó u.5. szám alatti Társasházközterulet-használatźLtf015. május l-
jétő| 2015. május 1 7-ig.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. május l8.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. jr'inÍus 1. napján keľĺilt
kézbesítésre.

495/f0I5. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|\

l. A Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznźiati
hozzájáru|ást ad - havi díjfizetéssel - azalźtbbiak szerint:

Közteri.ilet-haszná|ő, kére|mező: Vincita MagyaľországKÍt.
(1082 Budapest, Corvin sétźny 2lB.)

Közterület-használat ideje: 2015. május l8. - 20l8. április 1'
Köĺerület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-haszná|at helye: Corvin sétány fĺB.
Közterülęt-haszntńatnagysága: 25 m,

f. tudomásul veszi a Vincita Magyaľoľszág Kft. kĺjzterület-haszná|atát 2015. május |-jétő|20|5.
máj us | 1 -ig (dijťlzetés kötelezettsé ge mel I ett).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május l8.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: zhatározat2015.június 10. napján keľült
kézbesítésre.

49612015. (v.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(1l igen' 0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használatihozzájárulást ad -
havi dijfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Bombay Expľessz Kft.
(1139 Budapest, Rcippentyĺĺ u. 56.)

Kozterĺilet-használat ideje: 20l5. május l8. _ 20l5' szeptembeľ 30.
Köfertilet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Corvin sétźny fĺA.
Kozterület-haszná|at nagysága: 20 m'

Felelős: polgármester
Hatźtridó: 20 1 5. május 1 8.

A GazdáIkodási Ügvosztálv táiékoztatása a|apián: ahatározatot a kéľelmező f0|5. június 15.
napján vette át.

4971201'5. (v.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1l igeno 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
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l. A Yźrosgazdźt|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati
hozzájáru|ást ad _ havi díjfizetéssel - az a|źńbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kéľelmező: Top Twins l(ft.
(1095 Budapest, Mester u.53-55.)

Köztertilet-használat ideje: 20l5. május 18. _ 2015. szeptember 30.
Köztertilet-haszná|at cé|.ia:. vendéglátó terasz
Közteri'ilet-hasznźiat helye: Corvin sétány ZlC.
Közteľület-haszná|atnagysźęa.. 25 m'

2. tudomásul veszi a Top Twins Kft. kozteľület-hasznáIatát2015. május l5-től20l5. május 17-ig
(díj fi zetés kĺjtelezettsége mel lett).

Felelős: polgármester
Hatźĺridő: 20i 5. május l 8.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatĺĺsa a|apián: a határozat f0|5. június 15. napján keľült
kézbesítésre.

498120|5. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

1. A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy köztertilet-haszná|ati
hozzź|áru|ást ad - havi díjfizetéssel _ az alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő. kérelmező: Monte Investments Kft.
(i047 Budapest, József A. u. 4-6.)

Közterĺilet-használat ideje: 2015. május 18. _2016. április 10.
Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|athelye: Corvin sétány liB.
Köztertilet-haszná|atnagysága: f4 m,

2. tudomásul veszi a Monte Investments Kft. közterü|et-haszná|atát f0|5. április 10-től 2015'
máj us I 7 -ig (dijťlzetés kötelezettsége mel lett).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 1 8.

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatĺĺsa a|apián: ahatározat20|5.június 15. napján keľült
kézbesítésre.

49912015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzź$árulást ad _
díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közteri'ilet-haszná|ő, kérelmező: Józsefváľosi Kiiztisségi HázakNonpľoÍit Kľt.
(l084 Budapest, Máýás tér 15.)

Közterület-hasznźúatideje: f015. májusZ9.
Közterület-haszná|at cé|ja: Gyermeknap a Mátyás téren
Közteriilet-haszná|at helye: Mátyás tér
Közteľĺilet-hasznźúatnagysága: 400 m.

Felelős: poIgáľmester
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Határidő: 20l 5. május 1 8.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 201'5. május 29.
napján vette át.

A Józsefváros Ktizösségeiéľt NonpľoÍit Zľt. táiékoztatása alapián: a gyeľeknapot nagyon
változatos és színes pľogľamokka| szervezték meg a Magdolna negyed |akóinak.
A pľogľam a ktivetkező elemekből áIlt össze: ugrá|ó váľo arcfestés, kézműves fogla|kozás
(híĺtőmágnes, nyaklánc, kaľkötő készítés) tľambulin, inteľaktív bohóc előadás, luÍihajtogató
bohóc, angyalkakészítés, állatsimogatás.

A Corvin Sétdny Kft. v.a 2014. évi beszdmolójának elfogadúsa

500/20ĺ5. (v.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(11 igen' 0 nem,2 tartólzkodźs szavazatta|\

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság źttruházotthatáskĺirében eljárva úgy dönt, hogy:

l. elfogadja az előteľjesztés |. mellékletét képezó, a Corvin Sétány Kft' v.a. 2014. évi éves
beszámoló mérlegét, mely szerint az eszkozök és források egyező főösszege 266.28f eFt, a
mérleg szeľinti eredmény -11.461 eFt.

FeIelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május l8.

2' elfogadja az előterjesńés 1. mellékletét képezó, a Corvin Sétány Kft. v.a. 2014. évi éves
beszámoló eredmény-kimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, a PricewaterhouseCoopers
Könywizsgáló Kft. á|ta| jővźLhagyott ftiggetlen könywizsgálóijelentés alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

3. fe||lata|mazza az onkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a Corvin
Sétány Kft. v.a. tagi határozatainak meghozata|a során az l-2. pontokban meghatározott d<jntését
képviselje és a szükséges dokumentumokat a|áírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május i8.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása atapián: a Gazdálkodási tigyosztáiy azonkoľmányzat
képviseletében eljáró tulajdonosĺ képviselő részére a meghatalmazásokat előkészítetteo a
tulajdonosi képviselő a taggyűlésen ľészt vett.

Miksaźth 4 KÍt. 2014. évi méľIegbesłtmolója

50Iĺ2015. (v.18.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházoÍt hatásköľében eljáľva úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|őterjesztés 1. mellék|etétképező' a Mikszáth 4. Kft. 20L4. évi egyszerűsített éves
beszámoló mérlegét, mely szerint az eszkozok és foľrások egyező főösszege 37.245 e Ft, a
mérleg szeľinti eredmény 0 F't.

Felelős: polgáľmester
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Hatáľidő: 2015. május 18.

f. elfogadja az e|óterjesńés 2. mel|ék|etétképező, a Mikszáth 4. Kft'.2014. évi egyszeriĺsített éves
beszámoló eľedménykimutatását, valamint kiegészitő mellékletét, az E-AUDIT Könyvvizsgáló,
Adó- és Kozgazdasági Tanácsadó Kft. tital jőváha.ryott fiiggetlen k<ĺnywizsgtúői jelentés
a|apján.

Felelős: poIgármester
Határic|ő: 201 5. májtls 1 8.

3. fę|hata|mazza az Onkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a Mikszáth 4.
Kft. taggyÍĺlésén aZ 1-f. pontokban meghatározott döntését képviselje és a szükséges
dokumentu m okat a|áírj a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a taggyűlés soron k<ivetkező tilése' de legkésobb f0I5. május 31.

Á' Gazdálkodásĺ ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: a Gazdálkodási tigyosztálry az onkormányzat
képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselő ľészére a meghatalmazásokat előkészítette' a
tulajdonosi képviselő a taggyűlésen ľészt vett.

Javaslat Révť Zrt. 2014. évi beszómolójának és 2015. évi iizleti tervének elfogadásdra

50212015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(If igen,O nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. 62 41| eFt mérleg főösszeggel,1| 713 eFt méľleg szerinti eľedménnyel (nyereség) elfogadja
Rév8 Zľt. 20|4. évi beszźmo|őjźt, egyben úgy dönt, hogy a nyereség osztalék foľmájában ne
kerüljön kifizetésľe és a mérleg szeľinti eredmény eredménýaľtalékba kerüljön.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 18.

2. elfogadja Rév8 Zrt. 20|5. évi üzleti tervét.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20i5. május l8.

3. fe|hata|mazza az Önkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a Ftévľ Zrt.
közgyűlésén az I-2. pontokban meghatározott dĺjntését képviselje és a szükséges nyilatkozatokat
megtegye, a szükséges dokumentum okat a|źirja.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidó: a Rév8 Zrt.közgyulése, legkésőbb 20l5. május 29.

A RévS Zľt. táiékoztatása alapián: a Társaság f0t4. évi beszámolóját és 2015. évi üzleti teľvét a
Rév8 Zľt. Ktizgyűlése elfogadta.

Budapest VIII., Csobdnc u 6. fsz. 6/A. szóm alatti ĺires nem lakds céIjdra szolgdló helyiség
elidegenítése

503/2015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási ésPénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozztĄáru| a Budapest VIII., Csobánc u. 6. fsz. 6ĺA. sztlm a|atti,359|3ĺ0lAl27 he|yrajzi számű,
|4m. a|apterületti' udvari bejáratú raktáľ 1.740.000,- Ft vételáron, Veľsenyeztetési eljárás
me|lőzésévęl történő elidegenítéséhez.. ...... részéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határido: 2015. május 18.

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aján|at kikiĺldésére, valamint az adásvéte|i
szerző dés megkcĺtéséľe.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 30.

3.) amennyiben nem él aZ eladási ajánlatban foglalt határidon belül a vétel
lehetőségével, úgy a helyiséget a társasházban ta|áIható tulajdonostársak részére kell eladási
aján|atban felajánlani a jelen hatátozat l.) pontja szerinti feltételekkel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20l5. július 3 1.

4.) amennyiben a tulajdonostársak nem é|nek az eladási aján|atban foglalt határidőn beltil a vétel
lehetőségével, úry az l.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos rende|kezések szeľint
nyílt árverésen ke|l meghirdetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 2015. szeptember 30'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a Bizottság diintése alapján
eladási aján|at megtételéľe keľült soľ. Az ĺigyféI az aján|at érvényességének határidején belül
nem je|entkezełĺt, szerződést nem ktitött. További intézkedést nem igényel.

Markovics Eraébet egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u 21.
szdm alatti iłres, iinkormlźnyzati tulajdoníl nem lakds célú helyiségre

504/2015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

I.) hozzlźjdrul a Budapest VIII., 36758/0lN1 helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII.,
Baľoss u. 21'. szám a|aÍt elhelyezkedő, 56 m2 alapteľületű, üres, onkormányzati tulajdonú, utcai
ťoldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási határidő kikötésével,
Maľkovics Eľzsébet egyéni vállalkozó részére, hasznźůt ipaľcikk és egyéb használt cikk
kiskereskedelem tevékenység cé|jára, 74.667'- Fťhó + Afa béľleti ł kozizemi és külön
szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Hatáľido: 2015. május i8'

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hattrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő he|yiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi tnkoľmányzati
rendelet 14. s (2) bekezdésę a|apján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetéset,
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Valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző e|ott egyoldalú köte|ezettségválla|ási nyilatkozat
a|áírásźú vállalja a leendő bér|ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. jrinius 30.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. május 27-én a bérleti
szeľződés megktitésľe kerĺilt. Az iigy további intézkedést nem igényel.

rózsefvdrosi Romón onkormányzat béľbevételi kérelme a Budapest WII. Kis Stdció u 5. szóm alatti
ö nkormlźnyzati t ulajdoníl helyiség vonatkozĺźs óban

505/2015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatáľozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy:

1.) hozzájárul a Budapest E[.o 35604ĺ0ĺNf helryrajzi számon nyilvántartott, Budapest VI[.' Kĺs
Stáció u. 5. szám a|at. ta|á|hatő, f5 m, alapterĺiletű, önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejźtratű,
pinceszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásához a Józsefváľosi Román onkoľmányzat
részére határozott időtartamra, a nemzetiségi önkormányzat megbizattsźtnak |ejźlrtáig, raktár
cé|jtra 5.6f5,- Ft/hó + Afa béľleti + közüzemi és kĹil<jn szo|gźitatási díjak összegen, azza|,hogy
amennyiben a közos költség magasabb cisszegľe emelkedik, mint az inflációval emelt bérleti díj
összege, a bérleti díj a kozös költségnek megfelelő összegľe megemelésľe kerül. A bérleti
szerzodés megkotésének feltétele, hogy a Jőzsefvźrosi Román Önkormányzat a fennźilró

haszntiati dij és késedelmi kamat httralékát kiegyenlítse.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2015. május l8.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a bérleti szerződésben kösse ki, hogy a bérlo a helyiség elekÍromos
áramhaszná|attĺra a közmrĺszolgáltatóval köteles szolgáltatĺsi szeľződést kötni, és azt bemutatni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. május 18.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hattrozat szerinti bérleti szerzódés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy
az Önkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gáúő helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szó|ő 35l20l3. (u. f0.) számű Budapest Józsefuárosi Önkormányzati rendelet 14. $
(f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)

bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirástú vá||a|ja a
Ieendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: az önkormányzati ľendeletben
foglatt hatáľidőn belĺil a bérleti szeľződés megkötéséľe nem keľült soľ. Az ĺigy további
intézkedést nem igényel.

.. magdnszemély bérbevételÍ kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Somogyi Béla u 19.

szdm alatti iłres, önkormányzati tulajdoníł nem lakds céIíl helyiségre

s06/20|5. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazattl|\
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A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul hozzd a Budapest VIII.
kerület, 36467l0lN30 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. kerĺi|eto Somogyi Béla u. 19.
szám alatt elhelyezked ó,20 m2 alapterületií, üľeS, onkoľmányzati tu|ajdonú, udvari bejáratú, füldszinti
helyiség bérbęadásához .......,......... magánszemély részére raktározás tevékenység cé|jára.

FeIeIős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatója
Határidő: 20l5. május 18.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. május 23-án az ügyfél
íľásbeli éľtesítés megtiirtént a bizottsági hatźrozatről. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Ifi. Mikolay Géza egyéni vóllalkozó bérleti díj tartozás és késedelmi kamat elengedésére vonatkozli
kérelme a Budapest VIII. keriileĄ Szentkirályi tł. 5. szúm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség

vonatkoztźsĺíban

507/f0|5. (v.18.) sz. Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy lemond Ifi. Miko|ay Géza egyéni
vá||a|kozóval szemben fennálló követelésérő| és hozzájá'ľul I{i. Mĺkolay Géza egyéni vá||a|kozó á|ta|
bérelt Budapest VIII. kerület, Szentkĺľályi u. 5. szám a|atti 36541t0/NI hrsz-ti, 64 m2 a|apterületű,
utcai bejáratú, pinceszinti nem lakás célú helyiségre 20|5. mźtrcius 3l-ig felhalmozott |38.522,-Ft
bérleti dij + 2009.januáľ 0l-től f0|5. március 3l-ig fennálló 56.8f9,- Ft késedelmi kamat, összesen
1 95.3 5 1,- F t tartozźs elengedéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május l 8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zľt. táiékoztatása a|apián: 20t5. május 23-án az iigyfé|
írásbeli éľtesítés megtörtént a bizottsági határozatről. Az ügy további intézkedést nem igényel.

SINGER-FtjĺnnĺÜĺĺ Kft bérlő bérleti díj csiikkentési kérelme ótmeneti időre a Budapest VIII,
keriilet Kőfaragó u 5. szdm alatti önkormúnyzati tulajdonú helyiségek vonatkozdsdban

508/2015. (v.18.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy:

I.) Ąozzúidrul a Singer Fülemüle Kft-vel kötött bérleti szerzódés módosításához, a 24.500,- Ft +

ĺrano bérleti díjának 19.600,- Ft/hó + Áfa osszegľe töľténő csökkentéséhez atársasházá|tal az
épüIeten végzett felújítások miatt a Budapest Uil., Kőfaľagó u. 5. szám a|atti, 36487l0lN|
hrsz-il, 66 mz alapterĹiletű udvari bejĺáratú, pinceszinti nem lakás célú helyiség tekintetében 2015.
május 1' napjától2015. június 30. napjźńg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 18.

f.) Ąozzdidrul a Singer Fülemüle Kft-vel kötott bérleti szerződés módosításához, a 180.000,- Ft +
dĺand bérleti díjának |44.000,- Ftlhó + Áfa öss'eg.e töfténő csökkentéséhez a társashäz á|ta| az
épületen végzett felújítások miatt a Budapest Uil., KőÍaragő u. 5. szám a|atti, 3648710lA12
hrsz-ú, |17 m2 alapterületű utcai bejáratu, füldszinti nem lakás célú helyiség tekintetében2015.
május 1' napjátóI2015. június 30. napjáig.

Felelos: Kisfalu Kft' ugyvezető igazgatőja
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Hatáľidő: 2015. május l8.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. június 12-én a béľleti
szeľződés módosítás megkötésľe keľĺi|t. Az iigy további intézkedést nem igényel.

A Szép Ház 2002 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, József kiirílt I8. szdm alatti iires,
önkormdnyzati tulajdoníl nem lakás célú helyiségre

510/2015. (v.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(10 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Viárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Budapest VIII.
keľiilet, 3485f/0/NI| he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. keľület, József krt. 18. szám
alatt e|helyezkedő, 20mz alapterületĺĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ťoldszinti
helyiség bérbeadásához a Szép Hláz 200f Bt. részére, vendéglátás (szeszárusítással) és raktáľ
tevékenység cé|jára.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. május 18.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. május 21-én az íigyfé|
íľásbeti értesÍtés megtöľtént a bizottsági határozatróll. Az ügy továbbĺ intézkedést nem igényel.

ravaslat ,,Jlizsefvdrosi Egésaégiigyi SzolgáIat komplexfejlesztése,' címíí, KMOP-4.3.2/A-l3.2013-
0 0 0 I azo no s ító szdmił projekthez kapcs oló dó dij ntés e k meghozataldra

51112015. (v.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l. elfogadja Katona Gáborral, mint a ,,Józsefuáľosi Egészségĺigyi Szolgálat komplex fejlesztése''
(KMOP-4.3.flA-|3-20|3-000l) projekt projektmenedzserével kötött megbízási szerződés 20|5.
szeptembeľ 30-ig töľténő módosítását, amegbízási szerződés szeľinti havi dijazás ellenében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május l 8.

2. elfogadja Hauberl Lász|őva|, mint a ,,Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgálat komplex fejlesztése''
(KMOP-4.3 .f/A-|3-f0I3-0001) projekt műszaki tanácsadójáva| kötott megbízási szerzł5désf015.
szeptember 3O-ig töľténő módosítását, amegbizási szerzodés szerinti havi díjazás ellenében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május l8.

3. elfogadja a EuProcure Consult Kozbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, mint a
,,Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2/A-|3-f013-0001)
projekt közbeszerzési tanácsadójával kotott megbízási szerződés 2015. szeptember 30-ig történő
módosítását, oly módon, hogy a Kft. a szeľződésmódosítás időtartama a|att dijťĺzetés nélktil látja
el feladatait.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 20 1 5. május 1 8.

4. fe|hata|mazza a po|gármesteľt a határozat 1-3. pontjában szereplő szerződés módosítások
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a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. május 3l.

A Polgáľmesteľi Kabinet táiékoztatása alapián: a szeľződésmódosítások aláíľásľa keľiiltek.

ravaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil bérleti jogviszony pĘzb9li megvdltússal ttjrténő
megsziintetésére ZART ULEŠ

513/2015. (v.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Tömő utca .. ... szám a|atti,7 szoba, komfort nélküli, 3f m2 alapterüIetű lakás
tekintetében (szüI. ............) béľlővel fennálló béľleti jogviszoný közos
megegyezéssel, pénzbeli térítéS fizetése mellett megszünteti. A pénzbeli térítés összege a forgalmi
érték 80%,-a azaz, 4.467 .67f .- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. mźlus 27,

2. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
önkoľmányzati cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítés fizetése mellett töľténo
megszüntetéséľől'' című dokumentumot és fęlhatalmazza a polgármestert a megá|lapodás
a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatźlrido: 20 l 5. június 5.

3. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy tegye meg az 7. pont szerinti bérlemény leadásához, valamint
źLfr éte|éhez sztikséges intézkedéseket.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatálridő: a2. pont szerinti Megállapodás a|áirásátől számított 45 nap

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.' valamĺnt a Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: a
béľlővel a Megállapodás aláíľásra keľült, a lakás biľtokba vétele 2015. június 30-án megttirtént.

A Budapest VIII. kerüIet Tbiliszi tér ......... szdm alatti ingatlanravonatkoai elővdsdrldsi jogľóI
való lemondás ZÁRT Üĺrs

514/20t5. (v.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szlvazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuárosi
onkormányzat^a . hrsz., természetben a Budapest VIII. keriilet Tbiliszi tér .......... szám a|at|
ta|źihatő 54 m. alapterületű lakásingatlan tekintetéb€tr, .'. .. eladó és ... . vevő, továbbá

....... és ...... haszoné|vezeti jogosultak között 9'000.000.-Ft, azaz kilenc-millió forint
vételáron létrejott adásvétęli szerződéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 2015. május f7 .
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A GazdáIkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot az Íigyfél személyesen áfrette
2015. május 28-án.

Javaslat a ,,Jóaefvárosi EgésuégiigyÍ Szolgólat komplexfejlesztése keretében eszkijzbeszerzés
szdllítási szerződés keretében a KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosítlj szdmíl projekt sorón'' túrgyú

kt) zb eszerzés i elj ór ás meg indítds dra

515/20t5. (v.27 .) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex
fejlesaése keretében eszkozbeszerzés szál|itási szeľződés keretében a KMOP-4.3.2ĺA-|3-f013-0001
azonosító számű projekt Során'' tárgyilkozbęszerzési eljárásban úgy dĺint, hogy

1. a közbeszeľzésekľől sző|ő f0I1. évi CVIII. töľvényben foglalt nemzeti eljáľásrend szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást folýat le.

Felelős: poIgármester
Határidő: f015. május f7 .

2. elfogadja az e|őterjesztés f . számű me|lékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentáciőt.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. május f7 .

A Poleáľmesteri Kabinet táiékoztatása alapián: a kłizbeszeľzési eljáľás lefolytatásľa keľült'
melynek 1. ľésze eľedményesen zárult. A'f. rész tekintetében űj eljáľás keľiilt lefolytatásľa.

Javaslat ,,Adósvételi keretszerződés keľetében eglenruha és egéb tartozékok beszerzése eseti
megre ndelés e k alapj dn,, tárgy ú kijzbeszerzés i elj drds megindítds ára

516/20|5. (v.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság,,Adásvételi keretszerződés keretében egyenľuha és egyéb
tartozékok beszerzése eseti megľendelések a|apján,, tárgytlkozbeszerzési eljárásban úgy dönt' hogy

l. a kozbeszerzésekről szóló 20||. évi CVIII. törvényben foglalt nemzeti eljáľásrend szeľinti'
hirdetmény és táľgyalás nélkĺili kozbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. mźĄus f7 .

2. e|fogadja az e|őterjesztés f . számű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május f7 .

3 . az ajźtn|attételre felkéń gazdasági szereplők a következok:

1. Réka-Tex Kft., székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 110., cégjegyzékszźtm: 0| 09 984540
f. G9ZK Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., székhely: 23|0 Szigetszentmiklós,

Tölgyfa u. 5., cégjegyzékszám: 13 09 086958
3. FATATEX Kft., székhely: 1204Budapest, Léva u. 3., cégjegyzékszám:0Í 09 9464|2
4. KAZUR UNIFORM Zrt., székhely: 1035 Budapest, Szellő u. l0. VII. em. |9.,

cégjegyzékszám: 0| 1 0 048030
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5. VEKTOR Munkavédelmi Kft., székhely: 1f22 Budapest, Nagýétényi út II2.,
cégjegyzékszám: 0| 09 884255

Felelós: polgármester
Hatáľidő: f015. május 27 .

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: az ÍĹsz-Ker Kft. az ajánlattételľe felkéľt gazdasági
szeľeplők felé a felhívást és a dokumentációt megküldte.

ravaslat a ,'Magdolna Negled Program III. Ktjzterület pľogram keretében téľtigyelő
k am er aľ e n ds ze r kiép ít é s e,, t dr gl ťl k i) zb e s ze rzé s i e Ij dr ás meg i n dít ás ár a

5t7l20t5. N.f7 .) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szlvazattal\

A Yárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság a 
',Magdolna 

Negyed Progľam III. Közterĺ'ilet program
keretében téďlgyelő kameľarendszer kiépítése,, tárgyilkozbeszerzési eljárásban úry dönt' hory

1. a kozbeszerzéseV'ĺő| sző|ő fl|l. évi CVIII. tĺiľvényben foglalt nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény közzététę|ę nélküli táľgyalásos e|járást folyat le.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|5. május f7 .

2. elfogadja az e|őterjesztés 2. számű mellékletét képező aján|attéte|i felhívást és dokumentáciőt'

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. mźĄus f7 .

3' aján|attételre felkéľt gazdasági szerep lők:

1. B Consulting Kft., székhely: 110f Budapest' Kőr<isi Csoma Sándor út 18-20.,
cégsegyzékszám: 0I 09 067 467

2' TvT Vagyonvéde|mi Zrt., székhely: l119 Budapest, Major u. 61., cégjegyzékszám:0| |0
042988

3. M.B.V. Szolgáltató Kft., székhely: l103 Budapest, Gergely u. 35/G. A. lház.,
cégjegyzékszám: 0I 09 9050 1 1

4. ''Multi Alarm'' Zrt., szé|<hely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8., cégjegyzékszám:01 10 044636
5. FoR REST Kft., székhe|y: 1164 Budapest, ostorhegy u. 3 1., cégjegyzékszám: 0Í 09 7273f0

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. május 27 .

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: az ú)sz-Ker |(Ít. az ajántattételľe felkéľt gazdasági
szeľeplők felé továbbította a felhívást és a dokumentációt.

rózsefvórosi Egésuégközpont KÍt. 2014. évi beszdmolója

518/2015. (Y.27.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság átruháZott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

1. a Tärsaság 2014. évi beszámolóját 19.249 eFt mérlegfőösszeggel, éves méľleg szerinti
eredményét -160 eFt összegű veszteséggel. A Józsefuárosi Egészségközpont Kft. 2014. évi
vesztesége csokkenti a 20| 5 . évi eredménýaľtalékot.
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Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20|5. mź|us 27 .

f . felkéľi a polgármestert a20|4. évi mérlegbeszámolóval kapcsolatos, taggyűlés megtartása nélkül
hozottírásbelihatározatÍervezeta|áirźsźra.

Fele|ős: polgármester
Határidő: Kft. írásbeli szavazássa| történő taggyűlése, |egkésőbb 20l5. május 3l.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatban foglaltak teljesítése
határĺdőben megtöľtént.

Javaslat a ,,Zászlórudak és zdszlók beszerzése és telepítése" tárglíl, kijzbeszerzési értékhatórt el nem
érő beszerzési eljórás keretében kötijtt szerződěs módosítdsdra

519ĺ201'5. (v.27 .) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadja ahatározat 1. számúmellékletétképező vállalkozasi szerződés módosítást.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I5. mź|us 27 .

2. felkéri a polgármesteľt a vállalkozási szerződés módosításának a|túrására a Corrad Design Kft-vel
(székhely: l066 Budapest, Teréz krt, 32. fszt. fla., cégjegyzékszám: 0I 09 691|73, adőszám:
1f531990-f-42).

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 3l.

A Gazdálkodási Üeyosztá|v táiékoztatása alapián: a szerzíjdés módosítása megttiľtént a
zősz|őrudak telepítése 2015. jűlius 2-án befejeződőtt.

Kizdrólagos v drako zó hely kijeltilése és díjmentes ség kérés e

52012015. N.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivata| részére történő, 6 db kizźrő|agos várakozőhe|y
(4 db parkoló a Budapest VI[. kerület Ká|vária u. 2.,2 db parkoló aKá|váriatér 7. szám a|atti
épület homlokzata előtt) kijelĺilésével egyetért 2015. december 31. napjáig.

Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|5, mź.jw 27.

2. az |. pont szerinti kizárólagos váľakozóhelyek után fizetendő vfuakozźsi megváltási díjról (évi
437.500,- Ft/várakozőhely) 2015. december 3l. napjáig'lemond, azza|, hogy az elengedett
megváltási díjjal kapcsolatban felmeri'ilő önkormányzati AFA fizetési kötelezettséggel azonos
osszeget (évi 93.01f,- Ftlvárakozőhe|y) összesen 558.072,- Ft-ot a Nemzeti Szakképzési és

Felnöttképzés i Hivatal koteles az onkormá ny zat r észére megfizetni'



Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. május f7 .

3. felkéri a polgármeskrt az Önkormányzat és a Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Hivatal
közott kötendo megál lapod ás a|áír ására.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. júIius 31.

A Gazdálkodási Üeyosztá|y táiékoztatása alapián: a megállapodás aláírása megtöľtént 2015.
októbeľ f2-én.

Tulajdonosi hozzájdrulds a Budapest VIII. kerüIet Corvin Sétdny Program IV, iiteméhez
kap cs o Ió dó eng e déIy ezés i terv e k hez

52I/20t5. (v.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - a
Futureal Development Holding Ingat|anforga|maző Kft. megbízása a|apján - a MOBILTERV 2000
Kft. részéľe a Budapest VIII. keri.ilet Coľvin Sétány Pľogľam IV. titemében létesülő 125-os tömb
beépítéséhez kapcsolódó, a

. Szigony utcát (hĺsz.: 36137)
o Bókay János utcát (hrsz.: 36f||)
o Práter utcát (hľsz.: 361'00/f)

érintő útépÍtési, térburkolat építési, víze|vezetési és forgalomtechnikai engeďé|yezési tervéhez az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel :

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezeloi és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szeľinti mel|ékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi
Irodájźĺtő| előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi aberuházőt az építés idején a bontással érintett szakaszokon a burkolatok ideiglenes
he|yreźl|ításźlra, melynek a biĺonságos kĺizlekedésre alkalmas źů|apotát a végleges
helyreállításig fenn kell tartania,

d. kötelezi aberuházőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék vízelvezetések
út- és térburkolatoknak megfelelően toľténő kivitelęzésére, melyre a beruhźľ;ő és kivitelező
közösen 5 év garancitú.vá||a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (he1yreá||ítźls) elkészültérol a kĺjzterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatźtrido: f015. május f7 .

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kiküldésre került 2015. jűnÍus l-jén.
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Ktizter iilet-ltasznúlati kérelmek elbírdldsa

522/20ĺ5. (v,f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoltság úgy dont, hogy közterület-használati hozzźĘárulást ad -
dijmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közterü|et-használő, kérelmezo: Civilek a Palotanegyedéľt Egyesiilet
( 1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.)

Közterület-használat ideje: 2015. május 30.
Kĺjzteľület-használat cé|ja: közösségépítő rendezvény
Közteľtilet-haszná|at helye: Bródy Sándor u. 2l., Gutenberg tér 2.

Közteľi.ilet-haszná|atnagysága.. 310 m.

Felelos: polgármester
Határidő: f0I5. május 27 .

A Gazdá|kodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 2015. május 29.
napján vette át.

523/20t5. N.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy kdzterület-használati hozzźĄárulást ad -
díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Józsefvárosi Ktiziisségi HázakNonpľofit Kft.
(l084 Budapest, Mátyás tér i5.)

Kĺjzteľület-haszná|atideje: 2015. május 31.
Köztertilet-haszntiatcé|ja: jźtszőtér avató ünnepség
Közterület-haszntůat helye: Horváth Mihály tér
Közterület-hasznźiatnagysága: 36 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. május 27.

A Gazdá|kodási Üwosztály táiékoztatása alapián: a határozat 20|5. június 4. napján keľült
kézbesítésľe.

A Józsefváľos Ktiziisségeiéľt NonpľoÍit Zľt. táiékoztatása alapián:
Játszótéľi feladatok: Gyermeknapi plalĺĺt elkészítése, plakátozás keľĺiletĺ intézményekben.
Megvalósítász az új Horváth Mihály téri jáúszőtéľen kellemes, zöld kiiľnyezetben máľ nem csak
pĺhenni lehet: a kisebbek hĺntázhatnak, elfoglalhatják a kombinált játszővárat' beköltözhetnek a
mellette áltó kis há.zba és tiibbféte ľugós, illetve foľgós játékot is kipľóbálhatnak. A játszőtér
kiépítése mellett ttibb, újonnan telepített viľág és cseľje, fľiss gyepszőnyeg is díszíti a paľkot'
il|etve tt'bb új padot is kihelyeztek a megpĺhenni vágyóknak.

524/2015. (v.27.\ sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍstry úgy dönt, hogy közteri'ilet-használatihozzźĘárulást ad -
díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:

Közterülęt-haszná|ő,kére|mező: Beľzsenyi u.3. szám alatti Táľsasház
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Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. május f7 .

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a hatá'rozatot a kéľelmező 2015. június 15.
napján vette áú.

525lf0Ĺ5. (Y.27.) sz. Váľosgazdá|kodási és PénziigyÍ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

Közterü l et-h aszná|at nagy sága.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. mźlus f7 .

úgy dönt, hogy kĺizteri'ilet-használati hozzájárulást ad -

Halastó Kultuľális Ktizhasznrĺ EgyesüIet a Kortáľs
Ktizłisségi Kultúráért
(1027 Budapest, Frankel Leó út 5.IIvf\.)
20l5. június 06.
kulturális esemény
Baross u. 4. (1f4,5 m')
Baross u. 10. (50 m') 

^

Lőrinc paptér (|34 m')
Mikszáth Kálmán tér (f|5 m.)
Po|lack Mihály tér lifteknél (716 m,)
Pollack Mihály tér -Mtlzęum u. sarok (5f5 m")
Pollack Mihály téľ Rádió (45f,4 m2)
Reviczky u. - otpacsiľta u. sarok (ĺ m')
2278 m"

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: a határozat f015. június 9. napján keľĺilt
kézbesítésľe.

526/2015. (v.27.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi az oPERo FM Kft.
köztęrület haszná|atát 2015. május 18-tól 2015. május fŻ-ig(díjmentességgel).

Közterület-használat idej e:

Kozterti l et-h aszn á| at c é|j a:

Közterĺi let-h aszná,lat helye :

K ö aerü l et-h aszná| at nagy sága:

A Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kozterület-h aszná|ő, kére lmező :

Kcjzteľü l et-h asznźiat idej e:

Kö zterti l et-h aszná| at cé|j a:

Ko zterület-h aszná|at he lye :

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

Kĺjzterület-használat idej e :

Közterü let-h aszná|at c é|j a:

Kĺjzterü let-h aszná|at helye :

Kö zteľi.i l et-h aszná|at na gys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. mźĘus f7 .

(1087 Budapest, Berzsenyi u. 3.)
20l5. jlinius 8. _2015. június 26.
építési munkateľtilet (alpin technika)
Berzsenyi u. 3.
40 m'

OPERO FM Kft.
(1l39 Budapest' Váci út 99.)
2015. május 18. _ 2015. mźĘusf2.
építéSi munkateri'ilet
Salgótgľjáni tft I2-|4.
952 m'
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A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: ahatározat 2015. június 11. napján keľült
kézbesítésre.

A lóuefvdrosi Gyermekek ijdĺłltetéséért Közhasznú NonproJit KÍt. 2014. évi Egyszeríísített éves
beszdmolójónak és kiizlaasznú tevékenységéroT szóIó jelentés jóváItagyása

5f7l20l5. N.f7.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság, mint a Józsefuárosi Gyermekek ÜdĺiltetéséértKozhaszntl
Nonprofit Kft. tulajdonosa ligy dönt, hogy:

l. a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 20|4. évi Egyszertĺsített éves
beszámolóját44.f36 eFt mérleg szerinti eszkoz és foľľás egyezőséggel elfogadja.

Felelos: a Kft. Ĺi5rvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. május f7 .

f . a Józsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Közhasznú Nonpľofit Kft. f014. évi Egyszerűsített éves
beszámolójához kapcsolódó Független Könywizsgálói Jelentést az onkormányzat
megbizásából Kolbe Konywizsgá|ó Kft., Kolbe Tünde konyvvizsgá|ő á|ta|készitett- elfogadja.

Felelős: a Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: f0|5. május 27 .

3. a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Közhasznri Nonprofit Kft. 20|4. évi Egyszeríĺsített
beszámolójához kapcsolódő f0I4. éviKözhasznú tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: a Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatfuidó: 20|5. május 27 .

4. a Józsefuáľosi Gyeľmekek Üdĺ'iltetéséért Kĺjzhasznú Nonprofit Kft. f0I4. évre kapott 65.800 eFt-
ról szóló teljesítmény alapon történt elszámolást 145 eFt adőzott eredménnyel elfogadja.

Felelős: a Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: f0|5. május f7 '

5. a Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Kĺjzhasznú Nonprofit Kft. f0|4. évi adőzott eredménye
145 eFt a Kft-nél marad, amelyet akozhasznű alaptevékenységre fordíthat 2015. évben.

Felelős: a Kft. t'igyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 l 5. december 3 l.

A Gazđálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: a beszámoló határidőben elfogadásľa keľiilt.

A Bárka lóaefvdrosi Szinhdzi- és KulturóIis Nonprojit KfĹ 2014. évi egyszeríísített éves beszámoló
j elenté s é n e k e lfo gadds o

528/2015. (v.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źúruházoÍt hatásköľében eljárva úgy dĺint, mint a Báľka
Józsefuárosi Szinházi- és Kulturális Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosa, hogy elfogadja a Bárka
Józsefuárosi Színhźni- és Ku|turális Nonpľofit Kft.20|4. évi egyszerusített éves beszámo|őját, mely



szeľint aZeszkozok és foľrások egyező fóosszege 52.9|3 eFt, a mérleg szerinti eredmény - 64.3f3 eFt
(veszteség) és a közhasznúsági mel |ékl etet.

Felelős: polgáľmesteĺ
Határidó: f0|5. május 27 .

A GazdáIkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a beszámoló hatáľidőben e|fogadásľa kerĺi|t.

Jóaefváros Közbiztonságdért és Köztisztasdgĺźért Szolgdltató Eglszemélyes Nonprofit Kft.
egyszerűisített éves beszdmolója a 2014.01.02 _ 2014.12.31. közötti időszakról és afolyamatban lévő

perekrőI

52912015. N.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság átruhźuott hatáskorében eljárva úgy dönt, mint a
Józsefváros Kozbiztonságáéľt és Koztisztaságźĺért Szolgźitató Nonprofit Kft. egyszemélyi tulajdonosa'
hogy elfogadja a Józsefuáros Közbiztonságáén és Köńisztasźtgáért Szo|gáitatő Egyszemélyes
Nonprofit Kft' 20|4.|2.3|. foľdulónapi egyszerűsített éves beszźmo|őjźtt 20.390 ezer Ft
mérlegfóösszegge| és -659 ezerFt (veszteség) mérleg szeľinti eredménnyel.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 27 .

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: a beszámoló hatáľidőben e|fogadásľa kerüIt.

531/2015. (Y.27.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság átruházotÍ'tulajdonosi jogkĺirében úgy dcint, hogy

1. elfogadja az RFV Józsefuáros Kft.f0I4. évi - számviteli tĺĺľvény szerinti - éves beszámolóját,
amely szerint az eszkozok és források egyező fóösszege 391 57f e Ft, a mérleg szerinti eredmény
|| 352 e Ft. osztalék kifizetéséľe nem kerül sor'

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

2. elfogadja az RFV Józsefuáros Kft' 2015. évre vonatkoző uz|eti tervét.

Felelős: polgármester
Határido: f015. mźĄus f7 .

3. elfogadja az RFV Józsefuáros Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. mźlus 27 .

4. fe|hata|mazza az Onkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az RFV
Józsefuáros Kft. taggyű|ésén az Önkormányzat a je|en hatärozat l-3. pontjaiban, va|amint az
530120|5. (v.f7.) sz. VPB határozatban meghatározott döntéseit képviselje és a sztikséges
nyi latkozatokat megtegye, dokumentumokat a|áírj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: az RFV Józsefuáľos Kft. taggyrĺlése' de legkésőbb 2015. május 29.

i:

li
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A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alanián: az tigyosztá|y az Onkoľmányzat
képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselő részére a meghatalmazásokat e|őkészítette, a
tulajdonosi képviselő a taggyűlésen ľészt vett.

Budapest WII., Baross u 126. fsz 35. szám alatti üres nem lakĺÍs céljóra szolgdló helyiség
elidegenítése

532/2015. (\/.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺg5'ĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍÍság rigy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., Baľoss u. 126. fsz.35. szám a|atÍi,35403/0lN35 helryrajzi számű,
19 m, a|apterületiĺ, utcai bejáratu üz|ethelyiség 3.670.000,- Ft vételáron' veľsenyeztetési eljárás
mellőzésével torténő elidegenítéséhez ... .... részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 2015. május 27 .

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontja szeľinti eladási aján|at kiküldéséľe, va|amint az
adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatźtridő: 20 1 5. július 3 1.

3.) amennyiben ......, illetve a tulajdonostársak nem élnek az e|adási ajźtn|atban foglalt
határidőn beliil a vétel lehetőségével' űgy az l.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos
rendelkezések szerint nyí|t árverésen kell meghiľdetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. október 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: az ajőnlati határidőn belü|
szeľződésktités nem töľtént. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdľ és eladdsi ajánlatjóvlÍhagydsa (4 db)

533/2015. (v.27.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(11 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzź|áru| aZ ingatlan-nyilvántaľtásban a............... he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Nap utca szám a|atti,26 m2 alapterületű, komfortos
lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezó bér|o részére történő eladási aján|at

kiküldéséhez, a 33lf0|3. (VII. 15.) számú önkoľmányzati rendelet 19. $ (l) bekezdésében, a
komfoľtos |akás étékesítésére meghatározotĹak szerint, az e|készült foľgalmi éľtékbecslésben
megállapított forgalmi érték 50 oÁ-źpa| megegyező összegű, f.485.000,- Ft véte|ár közlése
mellett.

Felelos: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő: f0I5. május 27 .

2') felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at kiküldésére, va|amint az
adásvételi szerzodés meskotésére.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető lgazgatőja
Hatáľidő: 201 5. augusztus 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: az aján|ati hatáľidőn belü|
szeľződéskötés nem ttiľtént. További intézkedést nem igényel.

3.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József u. ............... szźtm a|aÍti, II2mz a|apterületű,
összkomfortos lakásľa határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérl'ő részére torténő
eladási aján|aÍ" kiki'ildéséhez, a 33120|3. (VII. 15.) számú onkormányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítésére meghatározoÍtak szeľint, az elkészült forgalmi
éľtékbecslésben megáIlapitoÍt forgalmi érték 50 %o-tlva| megegyező osszegű, 9.520.000,- Ft
vételár közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Hatfuidő: f0|5. mź|us f7 .

4.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 3.) pontja szerinti eladási aján|at kiküldésére, va|amint az
adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. iig5rvezető igazgatőja
Határidő: 201 5. augusztus 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. augusztus
19-én megkiitésre keľiilt. További intézkedést nem igényel.

5.) hozzájárul azingat|an-nyi|vántarttlsban a he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
a Budapest vIIr., József köľút szźm a|atti, 34 mf alapterĺiletű, komfoľtos lakásra
határozat|an idejű béľleti jogviszonnyal ľendelkező bérlok részére történő eladási ajánlat
kiküldéséhez, a 33/2013. (V[. 15.) számri önkormányzati ľendelet 19. $ (1) bekezdésében, a
komfoftos lakás éľtékesítésére meghatározottak szerint, az e|készült forgalmi éľtékbecslésben
megállapított forgalmi éľték 50 %o-áva| megegyezó összegű, 3.950.000,- Ft vételrár kĺizlése
mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazga(őja
Határidő: f0| 5. május 27 .

6.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 5.) pontja szerinti eladási aján|at kiküldésére, va|amint az
adásvételi szerződés megkĺitésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő:- 20 l 5. augusztus 3 l.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. jrĺlius 7-én
megktitésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

7.) nem jáľul hozzá az ingatlan-nyilvántartásban a .............. helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Hungáľia kľt. ........ ... szám a|atti, 4l m2 alapterülehĺ,
komfortos lakás elidesenítéséhez.

Felelős: Kisfalu Kft. tĺgyvezeto igazgatőja
Határido: 20 | 5 . május f7 .

A Jrízsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: az iigyfelet a Bizottság
döntéséľőI kiértesítették. További intézkedést nem igénye|.
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Budapest VIII.' Nap utco 28. szdm alatti iires nenl lakds céIjdľa szolgtźló helyiség elidegenítése

534ĺ20|5. (v.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., Nap utca 28. szźtm alatti, 35570l0lA/2 he|yrajzi számű, 49 mf
alapterületű, utcai bejáratű mrĺhely 3.500.000,- Ft véte]áron' versenyeztetési eljárás mellőzésével
töľténő elidegenítéséhez .. ... részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 2015. május 27 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at kikĺildésére, va|amint az
adásvétel i szerződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. júIius 30.

3.) amennyiben . .. . nem éI az e|adási ajánlatban foglalt hatáľidőn beliil a vétel lehetőségével,
űgy a helyiséget a társasházban található tulajdonostáľsak részére kell eladási ajánlatban
felajánlani a jelen határozat l.) pontja szeľinti feltételekke|.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidó: 20 l 5. augusztus 3 l .

4.) amennyiben a tulajdonostáľsak nem élnek az e|adási ajźtnlatban foglalt hatáľidőn beltil a vétel
lehetőségével, úry az 1.) poĺt szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos ľendelkezések szerint
nyílt árverésen kell meghirdetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. októbeľ 30.

A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. június 10-én
megkiitésľe keľtĺlt. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

ravaslat gépkocsi-bedlló bérbeadásóra (2 db)

535/2015. (v.f7.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

AYátrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. engedélyezi részére határozat|an idejiĺ béľleti szerzódés megkotését a Budapest VIII.,
Karácsony Sándor u. 29. szám a|atti,35463 hrsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 napos
felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. mtĘus f7 .

2. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pont szeľinti béľleti szerzodés megkötésére, amelynek fe|téte|e, az
Önkormányzat tulajdonźhan á||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (xI.07.) sztlmű Önkormányzatirende|et
l3. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.



Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. július 3l .

3' az Önkormányzat tulajdonában álló üľes telkek' felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 5912011. (XI.07.) számű Önkoľmányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyilatkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgaÍőja
Határidő: 20|5. mźlusf7 '

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: aszerződés 2015. június 12-én
megkötésľe keľült. További intézkedést nem igénye|.

536/2015. (v.f7.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hztźrozata
(l1 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍÍságúgy dönt, hogy

1. engedél)'ezi részére határozat|an idejű bérleti szerzódés megkötését a Budapest
VIII., Szerdahelyi u.9. szźlm a|atti,35327 hrsz-ú te|ken kialakított gépkocsi-beá1|őra,30 napos
felmondási időve| 6.476,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. mźlus 27 .

2. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pont szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek fe|téte|e, az
Önkormányzat tulajdonában źů|ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeirő| szóló 59l20I1. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése a|apjttn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20 l 5. július 3 1.

3. az onkormányzat tu|ajdonában álló iires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeirol szóló 59lf0|t. (XI.07.) számű Önkormányzati ľendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|đa|ú kötelezettség vál|aló nyi|atkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. mé|usf7 '

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az ügyfé| nem köttitt
szeľződést. További intézkedést nem igényel.

a Budapest VIII. keriilet' Karúcsony S. u 14. szdm alattÍ üres iinkormdnyzati tulajdoníl
helyiségre vonatkozó, közjegyző előui egyoldalú kötelezettségvúllalási nyilatkozat aldírdsdtól történő

eltekintési kérelme

537/2015. (v.27.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
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1.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII., 35446ĺ0lN16 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
v[I. keľiilet, Karácsony S. u. 14. szám alatt elhelyezkedo, 15 m2 alapterületű, tires,
önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratű, ťoldszinti helyiség tekintetében a bérleti szęrzódés
mellé kozjegyző előtti egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirásátő|
magánszemé|y részére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határjdő: f0I5. május f7 .

2.) nem járul hozzá az I.) pont szerinti helyiség személygépj fumu táro|áson túl, egyéb embeľi erővel
hajtott (pl.: kerékpár, kerekesszék, riksa, stb), vagy vontatott jármu (pl.: utánfutó, oldalkocsi) és
egyéb ingóságok táro|ástthoz,tovźlbbá a béľ]eti szerződés tartalmának módosításához.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0| 5. május 27 .

3.) az onkormányzat tulajdonában álIó nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő35lf0|3. (VI. f0.) sz. onk. rende|et 18. $ (1) bekezdésében foglalt hataridőket e
határozat kézbesítésétől kell számítani.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. július 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktiznont Zrt. táiékoztatása alanián: 2015. júnĺus 8-án a béľleti
szerződés megktitésre keriilt. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Intrepid-Start Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Kiss József u 2/A. (Rdkóczi út 57.)
s zdm alatt i ijr e s ii n k o r mdny zati t ulaj do n íl h ely is ég v o n at k o zlźs db an

538/2015. (v.f7.\ sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Y źrosgazdálkodás i és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy :

l .) hozzlźjórul a Budapest VIII. keľület' 34637 /0/N37 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII. keľĺileto Kiss József u.2lA'. (Rákóczi út 57.) sztlm a|atti,29 mf aĺapterületrĺ utcai bejáratu
fijldszinti nem lakás célú helyiség gáze||átźs nélkĺ'ili bérbeadásáhozhattrozatlan időre, 30 napos
felmondási határidővel az Intľepĺd-Staľt Kft. részére, iroda tevékenység cé|jára 48.600'- Ft/hó +

Áfa béľleti ł közüzemi és külön szolgáltatási díjak <isszegen.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺigyvezetó igazgatőja
Határidő: f0|5. mź|us 27 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés megkĺitésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á'||ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék ľnegfizetését'
valamint a |7 . $ (4) bekezdése alapj án közjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi|atkozat a|áírását vállalja a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. július 3 l.

'Ą Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az tinkoľmányzati ľendeletben
foglalt hatáľidőn belül a béľIeti szeľződés megkötéséľe nem keľült soľ. Az ügy további
intézkedést nem igényel.
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Intrepid-Start Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Koszoríl u. 22. szám alatti üres
iinkormĺÍnyzati t ulaj do nú helyiség vonatkozĺźs db an

539/20|5. (v.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy:

l.) hozaźjárul a Budapest VIu. keľüIet, 35f89l0lN1' he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII. keľiilet, Koszoľrĺ u.22. szám alatti, 36 m2 alaptertĺletű utcai bejáratú ťoldszinti
nem lakás céhi helyiség bérbeadásáhozhatározat|an időre, 30 napos felmondási határidőve| az
Intľepid-Staľt Kft. részére, raktźrozás tevékenység cé|jára 30.000,- Ft/hó + Áfa bé.leti +
közĺizemi és kĺilön szolgáltatási díjak összegen'

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határido: f0|5 ' május f7 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat l ') pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogĺ az onkormányzat tulajdonában áI|ő nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek
bérbeadásának feltételeirő| sző|ő 35lf0l3. (VI. 20.) szttmű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján közjegyző eĺott egyo|dalú kötelezettségvállalási
ny i l atkozat al áír ás át v źi|a|j a a leendő b ér1 ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. július 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. június 26-án a béľleti
szeľződés megkiitésľe keľült. Az ůigy további intézkedést nem igényel.

..... magónszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Leonardo da Vinci u
7. szdm alatti iires önkormányzati tulajdoníl helyiség vonatkozlźsában

540120|5. (v.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(11 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dcint, hogy:

1.) houdjdrul a Budapest vnl. keľü|et, 35537l0/N2 he|yrajzi^ számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII. kerület, Leonaľdo da Vinci u.7. szźtm alatti, 53 m. alapterületíi utcai bejáľatú
ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához hatźtrozat|an időre, 30 napos felmonĺljsi
határidővel magánszemé|y részére,raktározás cé|jára27.434'- Ft/hó + Afa
béľIeti + közüzemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. május 27 .

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkĺĺtéséľe, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ä||ő nem lakás cé|jźna szo|gźl|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szó|ó 3512013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefoárosi Onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźtn 3 havi bérleti díjnak megfelelő' óvadék megfizetését,
valamint a I7 , $ (4) bekezdése alapj án közjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi|atkozatal'áirásátvá||a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015. júIius 31.
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A JózsefuáľosÍ Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. jr'inius 17-én a béľleti
szeľződés megkiitésľe keľült. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Jav aslat tele k bérleti szerződés módosítós óra

541/20t5. (v.f7.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság riry dönt, hogy

1.) hozzájźlru| a 3883714 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII. keľi'ilet, Szźuados út 3-13.
szźtm a|att elhelyezkedő, 282 m, alapteľületű, önkormźtnyzati tulajdonú telekľész vonatkozásában

....... és bérlőtáľsi jogviszonyának létesítéséhęz a bérleti szerződés egyéb
fe ltétel e in ek v á|to zat|anul hagyás a me l l ett.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Hatáľidő: f015. mźĘus f7 .

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötéséľe, amelynek
feltétele, az onkorm ányzat tulajdonábán eÍo üres telkek, felépítményes iňgatlanok, gépkócsĹ
beállók és dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf01l.(XI.07.) számtl
onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alap1án 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo
összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. július 3 1.

3.) az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 59lf0|1. (XI. 07 .) sz'źmű onkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźln eltekint az egyo|dalú kötelezettségvállaló nyi|atkozat
közjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti díj métékéľe tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatźridő: 20 1 5' július 3 1.

.Ą Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a bérleti szeľződés
módosÍtására 2015. jűnius 29-én keľĺilt soľ. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII.' Kőris u .......... szám alatti épíłIetben Iévő lakós minőségi
Iakds cs eréj év eI kapcs o latban

542/2015. (v.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) hozzáł'járu| a hatályos rendelet lliA $-a a|apján a Budapest VIII., Kőris utca... ,., szám
a|aÍti, 2 szobás, komfoľtos komfortfokozatű, 75,25 m, alapterületű lakásľa .... bérlővel
fennálló bérleti jogviszony közos megegyezéssel töľténő megsztintetésével egyidejűleg, a
Budapest VIII., Kőris utca '. szám a|atti 2 szobás,77,74 m. alapterületű, félkomfoľtos
lakás megtekintett źi|apotában történő bérbeadásához f0|6. augusztus 31. napjáig, hatźtrozott
időre szólóan, előbérleti jog biĺosításáva|, azza| a feltétellel, hogy a leadásra kerülő bérleményét
rendeltetésszeru á||apotban béľlő leadja, valamint a cserelakás |akhatóvá tételével kapcsolatos
műszaki helyľeállítás a kijelölt bérlő feladata, melyet megállapodásban kciteles vállalni.



Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidó: 2015. május f7 .

f .) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontjában meghatáľozottmegá||apodás és bérleti szerződés
megkötéséľe.

Felelos: Kisfalu Kťt. ügyvezeÍő igazgatőja
Határidő: 20 l 5. június 30.

3.) kĺitelezi ...t, hogy az l.) pontban megjeltilt lakás bitokbavételét követően
maximum 90 napon belul az źita|ahasznált' Budapest VIil.' Koris utca ..... száma|atti
lakást ingóságaiktól kiüľítve, senki általnem lakottan adja le.

Felelős: Kisfa1u Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: Budapest VIII.' Kőľis utca .. .. ,.... szám alatti lakás bitokbavételét kovető 90. nap

4.) kĺjzvetlenül levonja ahatározat l.) pontjában foglalt két lakáS közötti forgalmi éľték különbözet
40%-ábő| - 296.000,-Ft - a Budapest VIII., Kőľis utca ....... szám alatti lakást terhelő
dijtartozásokat. A tartozás levonása után fennmaradó összegre ...... nem taľt igéný.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0|5. május f7 .

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a béľIőve| a megállapodás
2015. júnĺus 2f-én megkiitésľe keľü|t, valamint a béľleti szeľződés aláíľása megtöľtént.

Tijrijk-Szabó Erzsébet egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Dobozi u 7-9.

szlÍm alatti üres, önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiségre

54312015. N.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(2 ĺgen' 9 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság ligy dönt, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot nem
fogadja el:

hozzájárul a Budapest VIII. keriilet' 3538l/0/Á/5 helyrajzi szómon nyilvóntartott, Budapest
VIII. kerťilet, Dobozi u 7-9. szóm alatt elhelyezkedő, 18 m2 alapterületił, üres, önkoľmányzati
tulajdorui, udvari bejóratú, foldszinti helyiség béľbeaddsdhoz határozatlan időre 30 napos

felmondósi idővel,Tiiriik-Szabó Erzsébet egléni vdllalkozlí részére, iroda tevékenység céljóra,
12.000,- Ft/hó + Afa bérleti + kozüzemi és kulan szolgáItatasi díjak osszegen.

hozzájárul a Budapest VIII. kerüIet' 3538l/0/A/9 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. kerĺilet, Dobozi u 7-9. szám alatt elheĺyezkedő, 17 m2 alapterületíÍ, üres, önkoľmónyzati
tulajdonú, udvari bejaratú, foldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre 30 napos

felmondósi idővel.Török-Szabó Erzsébet egléni vdllalkoaí részére, iroda tevékenység céljára,
1I.333,- FÍ/hó + Afa bérleti + kozüzemi és küIön szolgóltatási díjak összegen.

felkéri a Kisfalu Krt-t a határozat l.) és 2.) pontja szerinti bérleti szeľződések meglútésére,
amelynek feltétele, hog,l az onkormónyzat tulajdonóban dlĺó nem lakós céljára szoĺgáló
helyiségek bérbeadasának feltételeirőI szóló 35/2013. (ĺ/I. 20.) szám{l Budapest Józsefvdrosi
onkormónyzati rendelet 14. s Q) bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetłźsét, valamint a ]7. $ (4) bekezdése alapján kazjeg1lző előtt egyoldalú
kö t e l e z e tt s é gv áĺ l aĺ ás i ny il atko z at al áír as át v áĺ l alj a a I e e ndő b ér l ő'

r.)

2.)

3.)

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja

l Határidő: f015. május 27 .
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A JózsefváľosÍ Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A Bizottság 
^702/2015.NI.29.) sz.határozatáňan ismét dtintiitt az ĺigyben, 2015. jr'ilius 8-án a bérleti szeľződés

megkötésľe keľült. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 59-6l. szám alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem
lakds céIti ltelyiség nyilvdnos egyfordulós pólydzaton történő bérbeaddsdra

544120|5. g.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1.) felkéri a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., József krt. 59-61. szźlm a|att elhelyezkedő,3678010/N6
hrsz-ú, f49 m. alapteľtilettĺ, iires tinkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadására
irányuló nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására, aszámított béľleti díjon, azazf|9.200,- Fťhó +
Afa összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségľe nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-
testület 248/f0|3. (VI. 19.) szźtmű határozatának 8. pontja szerinti 25 %o-os és |f %o-os bérleti díj
kategóriába tartoző, il|etve nyilvános internet szolgáltatás (internet kttvéző, call center, stb.)
tevékenység v égzésére vonatkozik.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatáľidő: 20|5. m{jus f7 .

f.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a pźiytnat a Versenyeztetési szabályzatrő| szó|ő 47/2015. (II. 09.) számú
képviselő-testületi határozatban fogla|tak szerinti lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. május 27 .

3.) a pá'|yázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kert'ilet Józsefuárosi Polgáľmesteľi Hivatal hiľdetótábláján, a Lebonyolító
ĺ'igyfélfogadásra szolgáló he|yiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá aZ Onkormányzat és a Lebonyolító számára elérhető
koltségmentes hiľdetési feltileteken, egyéb ľendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Kisfalu Kft. üg;rvezeto igazgatója
Hatfuidő: 20 1 5. augusztus 3 l.

A Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. június f4-tő| a páiyázat
kiíľásľa keľĺilt. A Bizottság 969lf0Ĺ5. (Ix. 21.) számrĺ határozata alapján 2015. októbeľ 14-én a
pá|yázat nyeľtesével a béľleti szeľződés megktitésľe keľült. Äz iigy további intézkedést nem
igényel.

magdnszeméIy bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerĺilet, Teleki téľ 4. szúm
alatti iires, önkormányzati tuliljdonít nem lakds céIíl helyiség tekintetěben

545/2015. (v.27.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület,35134/0/N28 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
VIII. keľület, Teleki Lász|ő tér 4. szám alatt elhelyezkedó, 15 m2 alapterĺiletű, ĺires,
önkormányzati tulajdonli, udvari bejáratű, ftildszinti helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időľe,
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30 napos felmondási idővel ..... magánszeméIy részére, raktźlrozás cé|jára, a bér|eti
díj mindenkoľi köztis költség tisszegen (a határozathozata| időpontjában 9.900,-Ft) töfténo
megállapításával.

Felelős: Kisfa|u Kft.. ugyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20|5. május 27 .

2.) az tnkorm ányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jéra szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 3512013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefváros onkormányzati rendelet 17. $
(5) b) pontja a|apján eltekint a közjegyző elotti egyoldalú kotelezettségvá||aló nyilatkozat
megtételétol.

Felelős: Kisfa|u Kft. ügyvezeto igazgatoja
Határidő: f0|5. május f7 .

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkĺitéséľe, amelynek
feltétele, hogy az Önkoľmányzat tu|ajdonában á|Iő nem lakás cé|jára szo|gźt|ő helyiségek
bérbeađásának feltételeiń| sző|ó 35lf0|3. (VI. 20.) szźmű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
ľendelet l4. $ (2) bekezdése a|apjźtn 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétváů|a|jaa
leendő bérlo.

Felelős: Kisfalu Kft. igyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. július 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az łinkoľmányzati ľendeletben
foglalt határidőn belül a bérleti szeľződés nem keľült megkötésľe. Az ügy további intézkedést
nem igényel.

Javaslat a ,,Vállalkozdsi szerződés keretében ,,Budapest Józsefvdros Magdolna Negyed Program
III, keretében önkormdnyzati lakóépíiletek és lakásokfelíljítdsa a KMOP-S.l.I/B-12-k-2012-0001

projekthez kapcsolódóan,, tóľgytł kiizbeszerzési eljdrds eredményének megóIlapí'tdsdra

555/2015. (u.01.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdälkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés keretében ,,Budapest
Józsefuáľos Magdolna Negyed Progľam III'' keretében ĺjnkormányzati lakóépi'iletek és lakások
felújítása a KMOP-S.1 .|/B-|z-k-fÜl2-0001 projekthez kapcsolódóan'' tárgyú kozbeszerzési eljárásban
úgy dĺint, hogy

az e|járást a Kbt. 76. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján eredménýelennek nyi|vźtnitja, tekintettel arra,
hogy nem nyújtottak be ajánlatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június l.

A Jewzői Kabinet táiékoztatása alapián: az e|járás eredménytelen, további intézkedést nem
igényel.

Tulajdonosi houlźjórulds a Budapest VIII. ker. Tisztes utcai jdtsaitér közvildgítdsdnak
kialakításdhoz

s56l20|5. (u.01.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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