
700/f015. (vI.29.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság hatáľozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. engedélyezi ......részére határozat|an idejű
bér|eti szerződés megkotését a Budapest VIII., . .....sztm alatti,351f8 hrsz-tl lakóépĺilet udvaľán
kialakított gépkocsi-beti|őra,30 napos felmondási idővel 6.4]6,- Ft/hó + Afa bér|eti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ü5rvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. június 29.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1. pont szerinti bérleti
szerződés megkotéséľe, amelynek feltétele, az Önkoľmányzat tulajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59lf01l. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megťrzetése.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezétigazgatőja
Határidő: 20 1 5. július 1 9.

3. az onkormányzat tu|ajdonában álló tires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltéte|eiről szóló
59ĺ2011. (XI.07.) számű Önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az
egyoldalú kĺitelezettség vállaló nyilatkozat közjegyzói okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. június 29.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: a szerződés 2015. augusztus
17-én megkiitésľe keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

701/2015. (vI.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi ...'.ľészére határozat|an idejű béľleti szerződés megkötését a Budapest VIII.,
......szám a|atti,35159 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beźi|őra,30 napos felmondási idővel
10.000,- Ft/hó + Áfa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t az 1. pont szeľinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek fe|téte|e, az
onkormányzat tu|ajdonźhan á||ő üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 59120|1. (XI.07.) szźlm,ű onkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Határidő: 2015. július 19.

3. az onkormányzat tulajdonában á|ló üres te|kek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 59lf01 1. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet
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15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyolda|ú kötelezettség vál|aló nyilatkozat
közjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj méftékére tekintette|.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződéskötés megttirtént.
További intézkedést nem igényel.

Török-Szabó Erzsébet egyéni vóIlalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Dobozi u 7-9.
szĺźm alatti üres, önkormlźnyzati tulajdonú nem lakĺÍs céIíl llelyiségre

70f/f015. (w.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) hozzájźlru| a Budapest VIII. keľület' 35381/0/N5 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
VIII. keľületo Dobozi u.7-9. szám aIaIÍ elhelyezkedo, 18 m2 alapterületű, üres, önkormányzati
tulajdonú, udvari bejáratú, ftjldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos
felmondási idővel Tiiľtik-Szabó Eľzsébet egyéni vál|alkozó részére, iroda tevékenység céljáľa,
12.000,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelos: Kisfalu Kft. ugyvezetó igazgatőja
Hatźtridő: 20 1 5. j únius 29.

2') hozzájáru| a Budapest VIII. keľületo 35381/0lN9 he|yrajzi számon nyilvántartott' Budapest
VIII. keľület, Dobozi u.7-9. szám a|att elhelyezkedő,17 m2 alapterületű, ĺires, önkoľmányzati
tulajdonú, udvari bejáratu, ľoldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmonđási idővel Töľök-Szabó Erzsébet egyéni váIlalkozó részére, iroda tevékenység cé|jára,
11.333,- Ft/hó + Áfa bé.leti + közüzemi és külön szo|gtitatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2015' jtnius 29.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźtrozat l.) és 2.) pontja szerinti bérleti szerződések megkötésére,
amelynek feltétele' hogy az onkormányzat tu|ajdonábaĺ á'||ő nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35lf0|3. (VI. 20.) sztĺmű Budapest Józsefuárosi
onkormányzati rendelet 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirásźú v źi|a|ja a leendo bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatója
Határidő: 201 5. augusztus 3 1.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. júlĺus 8-án a béľleti
szerződés megkiitésľe keľüIt. A' ügy további intézkedést nem igényel.

....... magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, .........szĺźm alatti iires
önko rmdnyzati tulajdo n ú pinceszinti tdroló-rekesz vonatkozásób an

703120|5. (w.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság úgy dont, hogy
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1. hozztűjlźrul a Budapest VIII., ...... szám a\atti 3566910lA1119 hrsz-il, összesen l1l m2

alapterülettĺ pinceszinti raktáľhelyiségen belül elhelyezkedő 25. soľszámű, 4 m2 alapterüIetű
tároló-rekesz bérbęadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikotésével, ........
magánszemé|y részére, raktározás cé|jára 2.475,- Ft/hó + Áfa bérleti + kozüzemi és kĺ'ilön
szoI gáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. június 29.

2. felkéri a Kisfa|u Kft-t a határozat 1. pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) számú Budapest Józsefuárosi tnkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megťlzetésétvá||a|jaa
leendő bérlo.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Határidő: 2015. augusztus 31.

3. az onkormányzat tulajdonában á|tó nem lakás cé|jtra szolgá|ő hetyiségek béľbeadásának
feltételeiről sző|ő 35l2O13. (VI. f0.) számű Budapest Józsefráros onkormányzati rendelet t7. $
(5) c) pontja a|apján eltekint a kozjegyző előtti egyolda|ú kötelezettségvá||a|ő nyi|atkozat
megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. (Kisfalu Kft' jogutódj a) vezérigazgatőja
Határidő: 20 l 5. augusztus 3 l .

A Józsefváľosĺ Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. július 13-án a béľIeti
szeľződés megktitésre keľĺĺlt. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII., Rlźkóczi ílt 75. szdm alatti üres nem lakds céljdra szolgáló helyiség
b érb eadds dra vo nat kozó pdly ázat eredměny éne k megóIlapí.tlźs dra

704/2015. (W.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy:

i.) a Budapest VIII. 3^4601l0/N3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII., Rákóczi út 75.
szźtm a|atti,I49 m. alapteľülettĺ, utcai bejáratű foldszinti és 46 m. alapterületrĺ pinceszinti részből
álló, összesen 195 m, alapteľületíĺ, üľes önkormányzati tulajdonú helyiség béľbeadására a
34312015. (IV' l3.) számű hattrozata a|apján kiíľt nyilvános eryfordu|ős pä|yázatot érvényesnek
és eľedményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2015. június 29.

f .) a ptiyázat nyertesének a benyújtott
v á||a|kozőt nyi lván ítj a.

Felelős: Kisfalu Kft. Ĺi5rvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

ajźtn|ata a|apján Marosvölgyi Zsuzsanna Mária egyéni

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi ii75. szám a|attta|á|hatő,3460|l0/N3 hrsz-
ű |49 m, alaptertiletű, utcai bejáratű ťoldszinti és 46 m. alaptertiletiĺ' pinceszinti részekből álló,
cisszesen l95 m. alapterületű önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás célri helyiség
béľbeadására kiírt nyilvános egyfordu|ős pá|ytnat nyertesével, Marosvö|gyi Zsuzsanna Mária
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egyéni vá||a|kozőval a béľleti szerződés megkötéséľe,határozat|an időre' 30 napos felmondással,
szépségsza|on (fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűľ, masszázs, szolárium) cé|jára, 152.000'-
Ft/hó + Afa bérleti + köziizemi és kĺilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

4.) hozzájáru| a jelen határozat 3.) pontja szerinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
szolgáló helyiség felújításához.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

5.) hozzájźtru| Marosvölgyi Zsuzsanna Mária egyéni vti|a|kozőval történő bérbeszámítási
megállapodás megkötéséhez a 3.) pont szerinti helyiség tekintetében a béľbeadóra tartoző
felújítási munkák (tisztasági festés, elektromos rendszer átvizsgáIás, javítás, ga|éria feljáró
készítés, kilincsek, zárak javítźtsa, bojler, fűtés felĺilvizsgá|at, szerelvény pótlások, bejárati üveg
cseĘe) költségének bérleti díjba, a havi bérleti díj 50 oÁ-ának mértékéig történő
bérbeszámításhoz bruttó |.276.350,- Ft (nettó 1.005.000,- Ft + f71.350,- Ft Afa) cisszegben. Az
elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze és a benyújtott számlák alapjźn
a Ki s fal u Kft . Ö n ko rm źtny zati Házkeze| ó lro dáj a leigazo|j a a te lj e s ítést.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) igazgatőja
Hatźridő: 20 l 5. augusztus 3 l.

6.) a bérleti szeruődés megkötésének fe|tétele, hogy az tnkormányzat tu|ajdonában ál|ó nem
lakás céljáľa szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0I3. (VI. 20.) számtl
Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l a l ás i ny i|atkozat a|áir ását vál lalj a a l een dő b érlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) vezérigazgatőja
Hatáľidő: 20l5. augusztus 31.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. jú|ius 8-án a béľleti
szeľződés megktitésre keľült. Az ügy továbbĺ intézkedést nem igényel.

Székely Zoltdn Györgł egyéni vdllalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriilet, Somogli
BéIa u. 19. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakás célú helyiségre

70512015. (w.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(3 igeno 10 nem,0 taľtĺózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźtrozati javaslatot nem
fogadja el:

1.) nem jaľul hozzá a Budapest VIII.' 364ő7/0/A/30 helyrajzi szómon nyilvántartott, a Budapest VIil.,
Somogyi BéIa u. ]9. szóm aĺatt taláIható, 20 m" alapterüĺetíj, üres, Ónkormányzati tulajdonú,
utcai és udvari bejáratú, foldszinti nem lakas céIú helyiség bérbeadásához Székely Zoltdn Györg,l
egyéni váIlalkozó részére, az ajánlatdban szereplő ]0,000,- Ft/hó + Afa bérleti díjon.

f .) hozzájárul a Budapest VIII. kerijlet, 36467/0/A/30 helyľajzi szómon nyilvántartott, Budapest VIII.
kerüĺet, Somogłi Béla u. 19. szám alau elhelyezkedő, 20 nť alapteriiletíĺ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai és udvari bejáľatú, földszinti helyiség béľbeadásóhoz hatáľozatlan időre 30
napos felmondási idővel Székely Zoltán Gyöľgy egłéni vállalkozó ľészéľe, székhely és iroda
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tevékenység céljára, 24.000,- Ft/hó + Á7a bĺ,tett + kÓzüzemi és külön szolgáltatási díjak
összegen.

3.) felkéľi a Kisfalu Kft-t a határozaÍ 2') pontja szerinti bérĺeti szerződés nlegkötésére, amelynek
feltétele, hog,, az onkorruányzat Íulajdonában álló nem lakás céljára szolgóĺó helyiségek
bérbeadásánakfeltételeiről szóló 35/2013. (VI' 20.) szómú Budapest Józsefvárosi onkormányzati
rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak nlegfelelő óvadékmegĺizetését, valamint
a 17. f (4) bekezdése alapján kazjeglző előtt egyoldalú kötelezettségváIĺaĺási n.yilatkozat
aláírását váIĺalja a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 29.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015július 7-én íľásbe|i
éľtesítés tłirtént a Bizottság diintéséľől. Az ügy további intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat a 116/A tijmbre vonatkozó tervezési szerződés megkötésére

706/2015. (w.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a 116/A tömbre vonatkozó ĺorÉsz módosítással összefüggésben háľomoldalú tervezési
szerzodést kot a Kasib Méľnöki Manager Iroda Kft-vel' mint Tervezővel, azza|,hogy a kciltségek
viselését a Sandler Kft., mint Megrendelő vá||a|ja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

f . ahatározat l. pontja alapján felkéri a po|gáľmestert az előterjesztés l. számú mellékletét képező
terv ezési szerződés a|źirásár a.

Felelos: po|gármesteľ
Határidő: 2015. július 10.

A Városépítészeti Üevosztá|y táiékoztatása a|apián: a szerződés 2015. jú|ius 9-én megkiitésľe
keľült.

Javaslat, "*,,,,ľ;ľű:ľł:i:;":,r;;l;:ľ;#:#,*,ľ:ľ;ľ,;:;::,iÍ:;#banvaló részvétel

707/20|5. (VI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testĺ'ilet és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yairől szóló 3612014. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. melléklet |.4.6. pontja a|apján űgy
dönt, hory:

a. a ''Nyári diákmunka '' elnevezésű központi munkaerő-piaci programban való részvételre iľányuló
kérelmek benyújtását támogatja, ennek éľdekében felkéľi a jegyzőt, a Jőzsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Józsefuáľosi Eryesített Bölcsődék intézményvezetőjét,
mint foglalkońatőt a kérelem benýjtásáľa a ''Nyáľi diákmunka'' központi pľogram keľetében
nyújtott bérköltség támogatás elnyeľéséhez, a munkatigyi központtal a hatósági és a
munkavál lalókkal a fo slalkozt atźsi szerző dések me skotésére.
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Fel el ő s : je gy ző, kö ltsé gvetés i szervek intézmény v ezetői
Határido: 20 l5. június 29.
b. az 1. pontban foglaltak biztosítása érdekében engedélyezi a progľamban résztvevo költségvetési

szerveknek, hogy az éves költségvetési eloirányzatuk terhére e|ő|egezze meg a nyári diákmunka
kö lts é ge it a p á|y ázati p énzeszko z j ov áir ás ái g.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2015. június 29.

c. a diákmunka költségeit a költségvetési szervek az átmeneti|eg kötelezettségválla|ással nem terhelt
szabad maľadványainak terhére előlegezzék meg.

Fe lęl ős : j egy ző, ko ltségvetés i szervek intézményv ezetői
Határidő: 20l5. június 29.

A Jewzői Kabĺnet táiékoztatása alapián: a nyáľi diákmunka pľogľam a Polgáľmesteri
Hivata|ban |ebonyo|ításľa keľĺilt.

A Józsefváľosi Szociális SzoleáItató és Gvermekióléti Központ táiékoztatása alapián: a
diákmunka szeľződés megkötése megtöľtént 5 főľe.

Á Józsefváľosi Ewesített Bölcsődék táiékoztatása alapián: a Jőzsefvárosi Egyesített Biilcsődék
2015. július 13. napjától 2015. augusztus 31. napjáig 3 fő diákot foglalkoztatott:
- 1 fő gyeľmekfeliigyelőt 2015. július 13. napjától 2015. augusztus 12. napjáig a Szigetvári u. 1.

Biztos Kezdet Gyeľekházbano
-1 fő gyermekfelügye|őt 2015. augusztus ĺ. napjától 2015. augusztus 31. napjáig a Szigetváľi u. 1.

Biztos Kezdet Gyeľekházban,
-1 fő gyeľmekfelügyelőt 20t5. augusztus 1. napjátó| 2015. augusztus 31. napjáig a Baross u.

103/a MinĹManó Bö|csődében.

Javaslat Budapesti Rendőr-főkapitdnysdggal kötendő adomónyozltsi szerződés megkötésére

70812015. (w.fg.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóIó 66/f0|2. (XII.13.) önkoľmányzati ľendelet 1l7. $
(2)bekezdése alapján úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefuárosi onkormányzat a,,Kerékpár Regisztrációs Program'' bevezetése
érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal adományozási szerzódést köt, amelynek
érte I mé ben a B udap esti Rendőr-főka pitány ság tu l aj donáb a adj a az a| ź.ŕbiakat
- 2 db DPS típusú Tablet
- 1 db Nikon coolpix L340 fenyképezogép
- 1000 db regisztrációs matrica
- 5 db UV lámpa
- 2 db pecsétnyomó
- 1 db UV pecsétnyomópárna, tinta és higító
- promóciós anyagok (plakát, szóróIap)

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. itnius f9 '

2. a határozat l. pontja a|apján felkéri a Polgármestert az előteľjesztés mellékletét képezo
adomány ozási szerződés aláirásár a.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jú|ius 10.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: a Felek ktiziitt az adományozási szerződés a|áíľásra
került.

A Budapest VIII. keriilet Kőris u 6. fszt. alatti ingatlanra vonatkoai elővdsdrldsi jogróI való
lemondlis zÁnr ÜĺÉs

7|0ĺ2015. (v[.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárosi Önkormányzqt a3589010lAl31 hrsz.' természetben a Budapest VIII. kerület Kőris u. 6.
füldszinten ta|á|hatő 26 m, alapterülettĺ üzlethelyiség tekintetében a SZER-GENERAL Keľeskedelmi
és Szolgáltató Bt. eladó és ...... vevő és haszoné|vęzeti vevő kozott 3.200.000.-
Ft, azaz háľommillió-kétsztnezer forint vételáron létrej<ĺtt adásvételi szerződéshez kapcsolódó
elővásárlási jogával nem kíván élni.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 20l5. július 8.

A Gazdálkodásĺ ÜevosztáIv táiékoztatása atapián: a határozatot az ügyfél 2015. júIius 10-én
személyesen átvette.

A Budapest, VII. keriilet, Puskin utca ......... szdm alatti ingatlanra vonatkozlí elővltsdrlósi
jogrót való lemondlźs ZÁRT ÜĺÉs

711/201,5. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzat, a .. .. .... hrsz-ú, természetben a 1088 Budapest Puskin utca ... szźtm a|atti
34 m., a közös tulajdonból hozzá tartoző 80il0000 eszmei tulajdoni hányadú |akás 7l8 arźnytl
tulajdonrészének tulajdonosa eladó, 1/8 arányű tulajdonrészének tulajdonosa

eladó és ....'. vevő közĺjtt 2015. június 1'6-án |2.000.000 Ft, azaztizenkettőmillió
forint vételáron létĘött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20l5. jlilius 8.

A Gazdálkodási tigvosztáIv táiékoztatás alapián: a határozat 2015. jű|ius 10-én kézbesítésľe
keľült az iigyfé| részére.

A Budapest VIII. kerület Rókóczi út ................ szóm alatti ingatlanra vonatkozó elővdsáľldsi
jogróI való lemondds ZART ULES

712l20l5. (Vtr.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzata .

a|att ta|á|ható 95 m, alapteľiiletű, lakás megnevezésĺĺ ingatlan tekintetében . eladó,
á||agvevo, és .... .... haszoné|vezeti vevők kĺjzött 20|5. ápri|is 28-án

j|:

il:

1.

r47



18.050.000,- Ft, azaz tizennyolcmillió-otvenezer forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez
kapcsolódó elővásár|ási jogával nem kíván élni.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. július 8.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a határozatot az ügyfél 2015. július 10-én
személyesen átvette.

Javaslat a ,,Budapest VII. keriilet Jóuefvórosi onkormdnyzat tulajdonltt képező lakó- és iizemi
épiłletek, Iakások és egyéb funkciójli helyiségek, helyiségcsoportok, iźres telkek g1lorsszolgáIati (24

órás), ki)zvetlen balesetveszéIy és llibaelhárítúsa, karbantartúsa, valamint hóziorvosí rendelők
gyoľsszolgdlati (24 órds)' kiizvetlen éIetveszély és hibaelhdrítdsifeladatainak ésfelújítdsi

feladatainak ellátósa,'túrgĺú kijzbeszerzési eljltrds eredményének mególlapítdsára zÁnr tjĺÉs

713/201'5. (vu.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a 
',Budapest 

VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
tulajdonát képező lakó- és üzemi épi'iletek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok,
üres telkek gyorsszolgá|ati (24 órás), közvetlen balesetveszély és hibaelháritása, karbantartása,
valamint házioľvosi ľendelők gyorsszolgá|ati (24 órás), kozvetlen életveszély és hibaelhárítási
feladatainak és felújítási feladatainak e||átása,, tźrgytlkozbeszerzési eljárásban rigy dönt, hogy

1. a ZERoN Zrt. (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I. emelet 3.) ajánlattevo - a Kbt. 69. $ (2)
bekezdése a|apjźn - aján|ata aránýalanul alacsony źrat tarta|maz. Ajánlattevő az
indokláskérésben foglaltaknak nem tett eleget, nem nyújtotta be indoklását az aján|ati ěrra
vonatkozóan. Előbbiekľe tekintettel javasoljuk megá||apitani az aján|attevő á|ta| benyijtott
aján|at érvénýelenségét, az aján|ata a Kbt. 74. š Q) bekezdés a) pontja a|apján érvénytelen
(aľánýalanu l alacsony ellenszo lgáltatást tarta|maz [6 9. $ ] ).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 8.

2. aHufer-Bau Kft. (1193 Budapest, Könyvkötő utca f2.) aján|attevő nem tett eleget a hiánypótlási
felhívásban foglaltaknak (az e|őírt határidő leteltéig nem nyújtott be hiánypótlást), így az tital'a
benyújtott aján|at a Kbt. 74. $ (1) bekezdés e) pontja a|apján érvénýelen (egyéb módon nem felel
meg az aján|attételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek).

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 8.

3. a Viarex Kft. (|22| Budapest' Jobbágy út 35.) ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási
felhívásban foglaltaknak (az e|őírt hatĺáridő leteltéig nem nyijtott be hiánypótlást), így az źůta|a

benýjtott aján|at a Kbt. 74. $ (l) bekezdés e) pontja alapján érvénýelen (egyéb módon nem felel
meg az aján|attéte|i felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek).

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. júIius 8.

4. aPL-J)ZSEFVÁRoS 24 KoNZoRCIUM (l095 Budapest' Hídépítő u. 1-l2.) aján|attevő á|ta|
benyújtott ajźtn|at érvényes, vele szemben nem áll fenn kizźtrő ok és aján|attevő alkalmas a
szerződés teljesítésére. Az aján|attevo ajźn|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban - ktilönösen a Kbt-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármesteľ
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Határidő: 2015. jrilius 8.

5. a kozbeszerzési e|járás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 8.

6. az e|jźrás nyeľteseként aPL-J)ZSEFVÁRoS 24 KoNZoRCIUM (1095 Budapest, Hídépítő u.

1-1?.') ajźn|aľtevőt hirdeÍi ki. Ajánlatfevo ajánlata a'z összességéhen legelőnyösebb Ąttnlat a Kbt'
7l. $ (2) bekezdés b) pontja szerint.
Elfosadott aiźtn|ata:

@
E-l @;1 ffit l Valamint szabad- tinnepnapokon l l -'- - -' ------ ^^- --l

[-l ffir I brogram által elszámolt noľmatételekhez l | -. .- ". ..-""- ^^-. -.l

F_-l@[rmr I bnyagárra adott kedvezmény (%) | l . -'- -' l[rmř ||(a bejelentéstől számíwa peľcben megadva) |I - ",*" .-.-|[rro| | vonatrozo resedelem esetén (Ft/óiá) 
|

ilil@
ótállás idotartama (az adott munka befejezésétő

mítva hónapokban megadva; aján|ati elem mintmu
t2 leskedvezőbb szintie: 36 hón

36,00

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. július 8.

7. ahatźtrozat,6. pontja a|apján felkéľi a polgármestert a vállalkozási szerződés megkotésére a PL-
JOZSEFVAROS 24 KONZORCIUM (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.) ajánlattevővel.

Felelős: po|gármester
Határido: Kbt. szerinti szeľződéskötési moratórium lejáratát követően.

Á Jewzői Kabinet táiékoztatása a|apián: Felek köztitt avá||a|kozási szeľződés aláíľásľa került.

Napirend I.5. pontja: Javaslat a lóaefvdrosi onkormónyzat tulajdondban dIIó, Badapest VIII.
keriilet, Tiimő u 23/A cím alatti épiileten ttjrtént balesetből eredő biztosítósi kóresemény kapcsdn

felmer iilő ö nrés z kiJizetés éne k j óv úhagł ds óra
zÁnr ÜĺÉs

714l20t5. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság határozata
(9 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
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l.) a20|5. február 10-én töľtént káreseménnyel kapcsolatban az .... rendszámú, Peugeot 307
típusú személygépjármű tulajdonosa' ....'.. által a Schiller Autőház Kft. felé teljesített
24.845,- Ft összegiĺ önrész megtérítésre keľüljön ....'.. károsult ľészére 11106-0f cím
peres ügyek, kártérítések do I o gi e|őir źny zatán ak terhéľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) igazgatőság elnöke
Határidő: 20 l 5. július 3 1.

2') felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat szerinti kifizetéssel kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. (Kisfalu Kft. jogutódj a) igazgatőság elnöke
Határidő: 20l5. július 31.

A Pénziigyi Ügvosztály. valamint a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása
a|apián: a káľosulttal a megállapodást megkötötték' a gépjáľmíĺben keletkezett káľeseménnyel
kapcsolatban felmeľiilt és az Onkormányzatotteľhelő 10"Á önrésziisszege, azaz24.845.-Ft 2015.
augusztus 31. napján átutalásľa keľiilt a káľosult ľészéľe.

Javaslat ,,Közétkeztetési szolgdltatds ellátdsa diétós étkeztetéssel és a tdlalókonyhdkfejlesztésével,
t dr g y íl k i) zb e s ze r zé s i e lj áľ ds b an k ö zb e n s ő dij nté s r e

71'512015. (vtr.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a,,Kozétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel
és a tálalókonyhák fejlesztéséve|,, tárg7lilkozbeszerzési eljárásban úgy dont, hogy a PENSIO Minőségi
Kozétkeztetés Kft. (1103 Budapest, Kőéľ u. 5.) ajánlattevo az ajźtn|aÍtéte|i felhívásban meghatttrozott
aján|atÍéte|i határidőre benyújtott, ajźtn|ati kötöttséget nem eredményező (első) ajánlata megfelel a
részvételi és aján|attételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, így
részt vehet a tárgyaláson.

Felelős: polgármester
Hatźrido: 20 1 5. július 8.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: az Esz-Keľ Kft. a Polgáľmesteľi Hivatal
ktizreműkłidésével a kiizbeszeľzési táľgyalásokat lebonyo|ította.

és ........... kérelme gépjdrmíÍ-elhelyezési kötelezeaség megvúltdsi
díjdnak csökkentésére

7t6l2015. (vtr.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Y źt o s gazdálko dás i é s Pén zügyi B izottság li gy d önt, ho gy

1. .... .... és ..... kérelmére a Budapest, VIII. kerület József u. .'..'......
szám (hrsz.: ......''..'......) alatti lakás megosztásához kapcsolódó, ldb gépjármű-elhelyezési
kotelezettség l.000.000,- Ft összegiĺ megváltási díjának ménékét 500.000,- Ft-ra mérsékli a
Józsefuáros területén az építÍetők gépjármĺĺ-elhelyezési kötelezettségéról szóló 15lf011. (n.18.)
önkormányzati rendelet 8. $ b) pontja a|apjźtn'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. július 8.
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2. fe|kéri a polgármestert a határozat szeľinti gépjármíĺ-e|helyezési kötelezettség pénzbeli
megváltásáról szóló megállapodá s a|áírására.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2015. augusztus 3 1 .

ián: a megállapod ás a|áírása és átvétele az iigyfé|
es az tésügyi Iľoda részérő| megtiiľtént 2015. novembeľ 4-én.

A Hillpaľk Ingatlan Kft. kérelme gépjdrmíí elltelyezési kt)telezettség pénzbeli megvdltásĺźra
vonatkoaian

7Í7lf015. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

7. hozzájźtu| - a Józsefuáros terĹiletén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről szóló
15ĺ20|1. (III.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (l) a) pontja a|apján - hogy a Hillpaľk Ingatlan Kft.
a Budapest, VIII. keľület Vajdahunyad u. 6. szźtm a|atti (hrsz. 35586) ingatlanon tervezett szźi|oda
megépítéséhez kapcsolódó 17 db gépjármrĺ-elhelyezési kötelęzettségét pénzbeli megváltással
teljesítse, l .25 0.000,-Ft/parkoló díjért.

Fele|ős: poIgármester
Határidő: 2015. július 8.

f. fe|kéri a polgáľmesteľt, hogy gondoskodjon a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megvá|tásźtra
vonatkozó megál lapodás elokészítéséről, aláírásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. aususztus 3 l .

i a megállapodás a|áírása és átvétele az iigyfé|
i lľoda részérő| megtřiľtént 2015. szeptembeľ 8-án.

Javaslat laaszndlati mególlapodások keretében tiirténő térftgelő kamerák elhelyezésére

718/2015. (uI.08.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hory

l. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező, Magyar Nemzeti Varyonkeze|ó Zártkoruen
működő Részvénýársasággal kötendő hatźrozat|an idejű bérleti szerzodést. és felhatalmazza a
po l gárm esteľt an nak a|áírásźr a.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 l 5. július 20.

2' e|fogadja a határozat f . szźtmú mellékletét képezó, Metal-Art Zrt-ve| kötendő határozat|an iđejii
haszná|ati megállapodást és felhata|mazza a polgármesteľt annak a|áírására.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 5. iúlius 20.
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A Gazdálkodási tieYosztálv táiékoztatása alapián: a haszná,|ati megállapodás aláíľása mindkét
fé| r észér łj| me gtti ľtént.

Ktjzter ület- h as zn dlati kérelme k e lb í rdlás a

719/2015. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|atihozzź|áru|ást ad - havi díjÍizetéssel - az a|t'ŕbiak szerint:

Közterület-használő, kéľelmező: Salty Dog Bt.
( 1 088 Budapest, Szentkirá|yi u. f3.)

Kozterület-haszná|atideje: 2015. július 08. _f01r,7.jrinius 0l.
Ktizterület-hasznáIat cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺjzterület-haszná|at helye: Vas u. 12.
Kozterület-h asználat nagysźęa.. 4 ln2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 8.

2. tudomásul veszi a Salty Dog Bt. Budapest VIII. kerület Vas u. |2. szám alatti teľiiletre vonatkozó
közteľület-h aszná|atát 20 1 5. j únius 0 1 . napjától 20 l 5' júl ius 07 . napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 8.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 20t5. szeptembeľ 11. napján
keľÍilt kézbesítésľe.

720/2015. (vtr.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(9 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYtlrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. k<jĺerület-haszná|atihozzźĄźrúátst ad _ havi ütemezésű díjfizetéssel _ az alábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Seven & Moľe Kft.
(l082 Budapest, Corvin sétány l/A.)

Kozterület-használat ideje: 20l5. november 02. - 2018. november 02.
Közterĺ'ilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterü|et-használat helye: Futó u. 34-36.
Közterület-haszná|atnagysága 40 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 8.

2. módosítja a Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 337lf0|5.(Iv.13.) számú határozatát az
alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Seven & Moľe Kft.
(1082 Budapest, Corvin sétány l/A.)

A kéľelemben foglalt közterület haszná|at
ideje: 2015. április |3._20|5. november 01.
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Közterület-haszná|at cé|ja: vendég|átó terasz
Közterület.használathelye: Futó u. 34-36.
Közteriilet-hasznźiatnagysága.. 40 m2

Díjfizetés ĺitemezése: havonta

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. július 8.

A Gazĺ|á|koĺ|ási ÍIgYosztá|v táiékozÍaÍása a|anián: a hat'átrozat 2015. jl.l|ius ĺ5. napján keľii|t
kézbesítésľe.

72Ilf015. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hory nem ad közterĺ'ilet-haszná|atihozzź|árulást
az a|źtbbiak szerint:

Kcjztertilet-hasznźůó,kérelmezo: BedákPálegyénivállalkozó
(1086 Budapest, Dobozi u.27.1. em. 3.)

Kozteľület-hasznźiatideje: 2015.júniusf9._f016.június29.
Közterület-haszná|at cé|ja: mozgő áľusítás (virág, zöldség-gyümĺilcs)
Kozterü|et-hasznźĺ|athelye: Festetics Gy. u. 1., Festetics Gy. u. 2-5. (sarok)

Lóvásáru.1.
Közterület-haszná|atnagysága.. I m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. július 8.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása a|apián: a hatáľozat 2015. októbeľ 15. napján keľült
kézbesítésľe.

722/20|5. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nemo 0 taľtĺĎzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati hozzájárulást ad _
díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznźiő, kérelmező: Teleki téri Piac Lgazgatósága
(l086 Budapest, Teleki tér l-10.)

Kĺjzterület-használat ideje: 2015. július 08. _ 20l5. augusztus 3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: zöldség-gyümölcs árusítás
Közteľület-haszná|athelye: Telekitér 1.

Közterület-haszná|atnagysátga: 36 mf

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5' július 8.

A Gazdá|kodási tieYosztály táiékoztatása alapián: a határozat 2015. októbeľ 6. napján kerĺilt
kézbesítésľe.

YoLo Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Vdsdr u 4. szdm alatti iires önkormdnyzati
tulaj donú helyiség vonatkozlÍsában

723120|5. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
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(9 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

l.) hozzójúrul a Budapest \{II. keľÍilet,34875/0lN28 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII. kerĺĺlet, Vásáľ u. 4. szám a|atÍi,f3 m2 alapterületrÍ utcai bejáratú ľo|dszinti nem lakás céIú
helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási határidővel a YoLo Kft.
részére, webáruház bemutatóterem és átvéte|i pont tevékenység cé|jára 28.193,- Ft/hó + ÁÍh
béľleti + kĺjzüzemi és kiilön szo|gtiltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodźlsi Kozpont Zrt. igazgatőság elnoke
Határidő: 2015. jlilius 8.

f.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 1.) pontja szerinti béľleti
szerződés megkötésére, ame|ynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonźhan á,||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefrárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |.7 . $ (4) bekezdése alapj án közjegyzó e|ótt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l al ás i lly i|atkozat a|áír ását v á'||a|j a a le en d o b érl ő.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 20l5. augusztus 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az önkoľmányzati ľendeletben
foglalt hatáľidőn belül a béľletĺ szeľződés megkötésére nem keľĺilt sor. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

Remény Gyermekei, a gyermekek remĺźnye Egyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet,
Bacsó Béla u 10-I2. szdm alatti iźres, iinkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célú helyiségre

724ĺ2015. (Vtr.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy nem járul hozruź a Budapest VI[.
keľiilet, 3483s/0/N|7 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla u. 10-|2.
sztlm a\aÍt elhelyezkedő, 159 m2 alapterületiĺ, üľes, onkormányzati tulajdonú, udvari bejźratű,
ťoldszinti helyiség bérbeadásához a Remény Gyeľmekei, a gyeľmekek reménye Egyesĺilet részére
gyeľmekek tanittsa és menekült integľáció tevékenység cé|jára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' igazgatőság elnöke
Határidő: 2015. július 8.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. július 9-én íľásbeli
éľtesítés tiiľtént a bizottsági hatÁrozatrót. Az ügy továbbĺ intézkedést nem igényel.

magónszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII, Lujza u 16. szdm alatti üres,
önkormónyzűti tulajdonťł nem lakds célti helyiség tekintetében

725/2015. (vtr.08.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(9 igeno 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hoaáiárul a Budapest Mil., 35372l0/N43 helyrajzi számon nyilvántartott' Budapest VIII.,
Lujza u. 16. szźtm a|aÍt elhelyezkedo,24m2 alapterületű, üres, önkoľmányzati tulajdonú, udvaľi
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fölszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével
közmiiellátottság nélkül mangánszemély részére, raktározźts céljára, a mindenkori
ktizös költség (ahatźrozathozata| időpontjában 5.916,- Ft/hó) + Afa béľ|eti + köztizemiés külön
szolgáltatási díjak összegen, amennyiben a bérlő a szeľződésben vźi|a|ja a helyiség
rendeltetéss zeru hasznáIatra a|ka|massá tételét.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 201 5. július 8.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, melynek feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonthan á||ő nem lakás cé|jára
szolgá|ő helyiségek bérbeadásának fe|tételeirő| szóló 3512013. (vI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (f) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő. A Bizottság a Rendelet 17. $ (5) bekezdés c) pontja
alapján eltekint aközjegyző e|őtti egyoldalú kötelezettségvá|laló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. igazgatóság elnoke
Hatáľidő: 2015. augusztus 31.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: az tinkormányzati ľendeletben
foglalt határidőn belül a béľletĺ szeľződés megktitésére nem keľült soľ. Az iigy további
intézkedést nem igényel.

Szigony u 2/b. szdm alatti Tdrsgslldz eglezségi ajónlata a Budapest VIII. kerüIeĄ Szigony u 2/b.
s zóm aI atti ö n ko r mdny zati t uI aj do n íl h e ly is é g v o nat k o zlźs db an

726/2015. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzájdrul a Szigony u.2lb.Tźlrsashźzzal megállapodás megkötéséhezaTźrsasház likviditásának
fenntartása éľdekében, amelynek énelmében Budapest Józsefuárosi Önkormányzat a
Társasháznak előre megťĺzet aházban a tulajdonában álló albetétek után hat havi közös költség
cisszeget, melyből levonásra kerül a |2,8I m, alapterületű részre felszámított havi bérleti díj
összege (355.320,-Ft).2016.január l-jétől ismételten havi ľendszerességgel kerül a közös költség
külonbözet kiutalásra, amennyiben aTársashźz a 4. pont szerinti béľleti szerződést megköti.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 2015. július 8.

2. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt-t a jelen határozat 1. pontja szerinti
megállapodás megkötésére.

Fele|ős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnoke
Határidő: 20l5. július 3 1.

3. nem jdrul ltozzd avégrehajtási eljáľás során befolyt összeg visszautalásźlhoz a Szigony u.2/b.
szám a|atÍi T ársasház t észér e.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. igazgatóság elnöke
Határido: 20l5. július 8.

4. Itozzdjltrul a Budapest VIII., Szigony u. f/b. szám a|atti,357f8l21ĺN50 hrsz-ú 78 m2 alapteľĺiletiĺ
helyiségből a|f,8I m2 alapterületurész Szigony u.2/b. Társasház részéretörténő bérbeadásźthoz
hőkĺĺzpont tizemeltetése cé|jára,határozat|an időtartamra, 30 nap felmondási idővel a mindenkori
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közös kö|tség összegének megfelelő bruttó bérleti díjon (ahatározathozata| időpontjában 14.040,-
Ft, azaz 11.055,- Ft/hó + Afa béľleti díj).A bérleti díjat a Társasház úgy egyenlítiki,hogy az
tnkormányzat nem utalja a fenti helyiségre eső közös költség összegét aTársasház részéte. A
bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a Társasház a fennmaradő 63.22|,-Ft-ra
r észletťĺzetés i me gál l apodást köt.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnoke
Hatáľidő: 2015. július 8.

5. hozzájáru| és felkéľi a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a haÍározat 4. pontja szerinti
bérleti szerzódés és 6 havi rész|etfizetési megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 20 1 5. augusztus 3 l.

6. az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeiről szó|ő 35/2013. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 17' $
(5) bekezdés c) pontja alapján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kĺjtelezettségvállaló
nyi|atkozat megtételétő|, tovźlbbá a l4.$ (4) bekezdése értelmében az óvadék összegét nulla
forintra mérsékli.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zľt. igazgatőság elnöke
Határidő: 20l5' július 8.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: az önkoľmányzati ľendeletben
foglalt hatáľidőn be|ĺi| a béľleti szeľződés megkötéséľe nem keľült sor. Az ĺigy további
intézkedést nem igényel.

Iavaslat az ,,LNR-E/2015. típusti'' bérlakds pdlydzat kiírósdra

727/2015. (uI.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúry dönt, hogy:

l ) 20 l 5. július 13. - f0|5 . augusztus If . kozott pá|yázatot ír ki, a pá|yázat benýjtásakoľ lakással
nem ľendelkező egyedülállók részére, az e|őterjesztés mellék\etetképezoPá|yázati Felhívásban és
a Pá|yázati jelentkezési lapban meghatározott tartalommal. A pźůyázatra kiírt lakásokľa a
tulajdonos önkormányzat - fe|űjítźtsi kötelezettséggel, előbérleti jog biztosításáva|, költségelvű
bérleti díj eloírása mellett, óvadékfizetési kĺjtelezettséggel - | év határozott időre szóló bérleti
szerződést kot a nyeľtes pá|yázőva|, az a|ábbiakban felsoľoltak szerint és megnevezett 6 darab
bérlakásra.

A 35. életévüket be nem töltött egyedülállók részére:
3f,45 m, összkomfortos
34,00 m' komfortos

f7 
'94 

m, félkomfoľtos

f4,14 Í1ŕ összkomfoľtos
32,45m. cjsszkomfoľtos
34.84m2 osszkomfortos

3.) Budapest VIII., Szerdahelyi u. 18. 3. em.36. I szoba

A 60. éIetévükęt betöltött egyedüIállók részére:

1.) Budapest VIII., Dankó u.34.3. em.7.
2.) Budapest VIII., Práter u. 55. 4. em. 36.

1.) Budapest VIII., Dankó u. 1ó. 1. em. 6.

2.) Budapest VIII., Dankó u.34. f . ęm.7 ,

3 .) Budapest VIII., József u. 47 . | . em. 7 '

I szoba
I szoba

1 szoba
I szoba
I szoba

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 2015. július 8.
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2) hozzájáru|, hogy a Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. a birálati határidőt indokolt
esetben egy alkalommal meglrosszabbítsa.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 20 l 5. jú|ius 8.

3) felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt-t a ptiyázat kiírására és annak
Iebonyo|ítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 2015. július 8.

4) hozzájáru|, hogy a pá|ytľ:ati Jelentkezési Lap ellenétékeként befizetett 1.000,- Ft +Áfa a
Józsefu árosi Gazdálkodás i Központ Zrt' b ev éte|ét képezze.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Hatáľido: 20I5. júIius 8.

.Ą Józsefuáľosi Gazdá|kodási Ktiznont Zrt. táiékoztatása alapián: a pá|yázat kiíľása megtöľtént.
A'pá|yázat 2015. augusztus 12-én lezáľult.

A Budapest .,.',ĺ:ľ,,ítrł;:; 
;;;.;;;;;;;;;;i:ł#,ľjľi!ł;;.;;;;,;;;;;,ł;,,ľ#l,i 

szdmú lakdsra

728/201'5. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a .............
he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. József kľt. .............. szám alatti,
6f m" alapteľi'iletű lakásľa adott Eladási Ajánlat aján|ati kötöttséget, a határozat kézhez-,łéte|éto|
számitott 3 0 nappal me ghosszabb ítj a.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 2015. július 8'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: az eladási ajánlat
hatáľidejének meghosszlbbítását kiivetően a szeľződés 2015. augusztus27-én megktitésľe keriilt.
További intézkedést nem igényel.

A Szép Hdz 2002 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, József körílt 18. szdm alatti iires,
önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIú helyiségre

7f9/2015. (v[.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(3 igen' 6 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerüIet, 34B52/0/A/1I helyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. kerület, József köľút ]8. szám alatti, 20 m2 alapterületű utcai bejóratúföldszinti
nenl lakás célú helyiség bérbeadasához hatdrozatlan időre, 30 napos felmondási idővel a Szép
Ház 2002 Bt. részére, vendéglátás, fag,,Ialt, cukrószsütemények és szendvics eladására,
(szeszárusítás nélkül) és raktározás tevékenység céljára, 21.000,- Ft/hó + Afa bérleti + kozüzemi
és küIon szolgáĺtatási díjak Ôsszegen.



2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerüĺet, 34B52/0a/I1 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII. keľület, József karű 18. szánl alatti, 20 nť alapterüIetú utcai bejdratúfÓldszinti nenl lakás
célú helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel a Szép Ház 2002 Bt.
részéľe, vendéglátás, fag,,lalt, cukľászsütenlények és .szendvics eladására, (szeszórus{tás nélkal)
és ralĺtározós tevékenység céĺjára, 25.067,- Ft/hó + Afa bérleti + kozüzemi és külon szolgáltatási
díjak osszegen.

3.) hozzájáľul a határozat 2,) pontja szerinti és a Budapest VIII, kerület 34B52/0/A/I2 helyrajzi
számú, Budapest VIII., József körút ]8. szám alatti helyiségek ajtóval történő Ósszenyitásához
azzal, hogy a bérlő, a bérĺeti szerződés bármely okból nrftnő megsz.ĺĺnése esetén, a helyiségek
birtokbaadását megelőzően köteles az eredeti álĺapotot heĺyľeálĺítani, az ajtónyílást, az ajtókeret
kiszedéséveĺ, a nyíIás befalazásával, vakolással, festéssel saját kökségén megszĹintetni.

4.) felkéľi a Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkotésére, amelynek feltétele, hogł az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céIjóra szolgáló helyiségek béľbeadásánakfeltételeiről szóIó 35/20I3. (ĺ/I. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet ]4. s O bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfžzetését, valamint a I7. s (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Határido: 2015. július 8.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. jú|ius 9-én íľásbeli
éľtesítés történt. Az iigy további intézkedést nem igényel.

73012015. (uI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(8 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest WII.
keľůilet, 348s2/0/N|t he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII. keľĺĺlet, József köľút 18.
szám a1atĹelhelyezkeđő,20 mf alapterülettĺ, iires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, ťoldszinti
helyiség béľbeadásához a Szép Ház f002 Bt. részére, vendéglátás (szeszárusítás nélkĺ'iI) és ľaktar
tevékenység cé|jára.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' igazgatőság elnöke
Hatźnidó: 20 1 5. július 8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. július 9-én írásbeli
éľtesítés tiirtént a bizottsági határozatről. Az ügy további intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. kerüIet Csokonai u 12. szdm alatti raktdr helyiségre,vonatkoaj elővásúrlásijogról
való lemondós zÁnr Üĺzs

732/2015. (vtr.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat a 3466410ĺN3 hrsz-ú, teľmészetben a Budapest VIII. kerület Csokonai u. l2. pinceszinten
ta|á|hatő 98 m" alapteri'iletrĺ raktár tekintetében és ... . .... '.... aZ
ingatlan 1/z-Yz atányban tulajdonosai, mint eladók és .'.... .....vevő közĺjtt 3.000.000.-Ft, azaz
hárommillió forint vételáron létrejött adásvételi szeľzodéshez kapcsolódő e|ővźsár|ási jogával nem kíván
élni.

Felelős: polgármester
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Határido: 20l5. július 13.

A Gazdálkodási ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. jlilius 1,6-án kézbesítésľe
keľiilt az ügyfél ľészére.

Javaslat ",,,;:r];íľ;!:;,rram keretén beliil bérleti j,r,,'źľł;',;ľ;ľo''al ttjrténő

733/2015. (vII.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(|2 igen' 0 nem, 1 Íaľfózkoĺ|ás szavazatfa|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a Budapest VIII. Szigo1Y utca '.... szám a|atti I szoba, komfort nélküli, bérleti
szerződés szerint f3,9 m. alaptertiletű lakás tekintetében .. béľlővel fennálló bérleti
jogviszony k<jzös megegyezéssel történő megsziintetésével egyidejűleg, másik cserelakás
bi^ztosításával Bp. VIII. Vajdahunyad utca .. '. '.... szám a|atti 1 szoba, összkomfortos, 28
m. alapterüIetű |akást - lakás Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. źL|tali felújítását követően -
határozat|an időre bérbe adja ... ....részére.

Fe le l ő s : Józsefu árosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
Határidő: 2015. július 13.

f . elfogadja az előteľjesztés mellékletét képezo, ,,MegáIlapodás lakásbéľleti jogviszony
onkormányzati cserelakás felajánlása mellett töľténő megszüntetéséről'' című dokumentumot és
f e|hata|mazzaapo|gármestertamegállapodása|áitására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 13.

3. felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a 2. pontban elfogadott megáIlapodás i.
számű mellékletében rogzitett' Bp. VIII. Vajdahunyad utca ....' szźtm a|alti,
önkormányzati tulajdonú lakás fehijítását végezze el, amelynek ĺisszege nem haladhatja meg a
bruttó 1.320.ló5.-Ft-ot, és intézkedjen a Szigony utca szám alatti bérlő
átko|töztetéséró l a fe lúj ított c sere I akás b a.

Fę lelős : Józsefu árosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
Határidő: 2015. augusztus 30.

4. a 3. pont szerinti felújítás és a költöztetés költségének, illetve a Józsefuárosi Gazdálkodási
K<izpont Zrt. |ebonyolítási dijának fedezete az onkormányzat koltségvetésében a 11603 címen
rendelkezésre ál1.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. július l3.

5. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt-t,hogy a 3' pont szeľinti felújítás megtöľténte
után a felújítás tételes e|számo|ásátterjessze aYźtrosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság elé.

Fe lelő s : Józsefu áľosi Gazdál kod ási Központ Zrt.
Határidő: 20l5. szeptembeľ 15.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Kłizpont Zrt.. valamÍnt a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a
béľIővel a megállapodás aláírásľa keľiilt, a lakásľa vonatkozó lakásbéľleti szeľződést 2015.
novembeľ 9. napján megkłitötték, a Szigony utcai lalĺĺs bĺľtokbavéte|e megttirtént.
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Iavaslat a Corvin Sétĺźny Pľogram keretén beliil bérleti jogviszolty cserelakĺtssal történő
megvĺtltĺtsdra zÁRr Üĺrs

734/2015. (vII.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 1 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest Vlll. Szigony utca . szám alatti 1 szoba, komf.oľtos, bérleti szerzodés
szerint 45,7 m' alapterületű lakás tekintetében .. bérlővel fennálló bérleti jogviszony
közös megegyezéssel történo megszüntetésével egyidejűleg, másik cserelakás biztosításával a Bp.
VIII. Futó utca .. ...... szám a|atti f szoba, osszkomfortos, 55 m2 alapterületű lakást
határozat|an időre bérbe adja .. ..... részére, miután a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont
ZrÍ. a3. pont szerinti felújítási munkákat e|végezte.

Fel e l ős : Józsefu áro si Gazdálkod ási Közp ont Zrt.
Határido: 2015. július 13.

2. eIfogadja az előterjesaés mellékletét képező, ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
önkoľmányzati cseľelakás fe|ajánlása mellett történo megszüntetéséről'' című dokumentumot és
f e|hata|mazzaapo|gármestertamegállapodása|áírtsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július t3.

3. felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a 2. pontban elfogadott Megál|apodás l.
számű mellékletében rögzített, Bp. VIII. Futó utca ... szám alatti <inkormányzati
tulajdonú lakásra vonatkozó munkákat végezze el, amelynek összege nem haladhatj a meg a bruttó
3.640.455,-Ft-ot, és intézkedjen a Szigony utca ......'szám a|atti béľlő
átko|to ztetés éľő l a c seľe lakás b a.

Fe lelő s : Józsefu áros i Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 2015. augusztus 30.

4. a 3. pont szerinti munkák és a költöztetés kciltségének, illetve a Józsęfuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. |ebonyolítáSi díjának fedezete az onkormányzat költségvetésében a l1603 címen
rendelkezésre áIl.

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. július 13'

5. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt-t, hogy a 3. pont szeľinti felújítás megtorténte
után a felújítás tételes elszámolását teľjessze aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: f0|5. szeptember l5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt.. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a
bérlővel a megállapodás aláíľásľa került. A lakás felméľése és lz áraján|at bekéľése a
kivitelezőtől megtöľtént. A munkateľii|etet átadása megttiľtént 2015. októbeľ 2-án, a |akás
lakhatóvá tétele elkészii|t 2015. decembeľ 10-én. A lakás biľtokba adása 2015. decembeľ 16-án
megtiińént.

Iavaslat a ,,Vdllalkozúsi szerződés keretében ,,Budapest Józsefvdros Magdolna Negyed Program
III, keretében ijnkormdnyzati lakóépíiletek és lakásokfelíłjítdsa a KMOP-S.l.1/B-12-k-2012-0001

p r oj e kt Ia e z k ap c s o l ó d ó an,, t ĺtr gy ú k ij zb e s ze r zé s i e lj ár ds me g in dí tds dr a
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7 3 5 l 20| 5. (VII. 13.) sz. Váľos gazdálkod ási és P énziigyi Bizottság határ ozata
(8 igen' 0 nemo 5 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés keretében 
',BudapestJózsefiláros Magdolna Negyed Program III'' keľetében önkormányzati |akőépületek és lakások

felújítása a KMOP-5.1 .|lB-|f-k-f012-0001 projekthez kapcsolódóan,'tárgyukozbeszerzési eljárásban
úgy dont, hogy

l' a kozhesz,erz'ésekrő| sz,őlő f01l. évi CVITI' förvény Harmaĺĺik R'ész, nemzeti eljáľásrencĺ szęrinti
h i rdetm é ny és tár gy a|ás n é l ki.i l i közb e szer zés i e lj áľást fo lytat l e.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 13.

f . az ajźn|attételre felkén gazdasági szervezetek:

1. Básýa Millenium Zrt.
Székhely: 1l48 Budapest, Nagy Lajos király útja i0., Cégsegyzékszám: 01-10-048379, Adószám:
f51f1254-2-4f

2. HUFER-BAU Építőipari, Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1193 Budapest, Kcinyvkötő utca f2., Cégsegyzékszám: 01-09-6956f4, Adószám:
12626104-f-43

3. FALINA-nuo Általenos Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1155 Budapest' Rekettye utca 49., Cégsegyzékszám: 0|-09-665023, Adószám:
12319020-2-42

4. Vala-Bau Kft.
Székhely: 1l08 Budapest, Mádi utca 198. Iv/f3', Cégsegyzékszám: 0l-09-2033f9, Adószám:
fs160383-f-42

5. Globalbau Team Kft.
Székhely: |fIf Budapest, Nagysándor József utca 2f1., Cégsegyzékszám: 0I-09-197682,
Adószám: f5064847 -f-43

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. július 13.

3. elfogadja az e|őterjesnés2. számű mellékletét képező aján|altéte|i felhívást és dokumentációt.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20l5. július 13.

A Jeeyzői Kabinet táiékoztatása alapián: az ÍĹsz-Ker I(Ít. az ajánlattételľe felkéľt gazdasági
szeľeplőknek a felhívást és a dokumentációt megkiildte.

ravaslat ,,Budapest-Jóaefvdros, Magdolna Negyed Program III.,, (azonosító szdm: KMOP-1.Ll/B-
12-k-2012-0001)' ,'Csalddfejlesztési szolgdltatds keľetében Szocidlis Lakhatdsi Technikai
Seg.ítségnyújtds biztosítĺÍsa,, tárgú közbeszerzési eljdrás eredményének megdllapítdsdra

736/20|5. (wI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefuáľos, Magdolna Negyed Pľogľam
III,,, (azonosító szám: KMOP-5.1.1lB-|2-k-2012-0001), ,,Családfejlesztési szolgá|tatás keretében
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Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyűjtás biztosítása,, tárgyil kozbeszerzési eljárásban úgy dont,
hogy

- az 7314lf014. (XII.12.) számu, Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság á|tal hozott határozat
a|apjźn indított kozbeszerzési eljárás eredménýelen, tekintette| ana, hogy a Kbt. 76. $ (1)
bekęzdése a) pontja szerint eredménýelen az e|járás, ha nem nyrijtottak be ajánlatot.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2015. július 13.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: az eljáľás eľedményte|en, ezért további intézkedést
nem igénye|.

Kiizter íilet- lt as zn dlati kér elme k eI bír álás a

73712015. CWI.13.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztęľület-haszná|atihozzájźru|ást ad - díjmentességgel _ az a|ttbbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Magyaľ EvangéIikus Egyház
(l085 Budapest, ÜIloi iÍf4.)

A közterület használat ideje: 20l5. július 13. - 20|5. augusztus 3 i.
Közterület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület, á|Wányozás
Köztertilęt-haszná|at helye: Üllői út 24. Szentkiľályi utcai szakasza és

Szentk^iľáIyi utca 5 1. sz' e|ótti járda szakaszon
Közterület-haszná|atnagysźtga: ||4 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. július 13.

2. tudomásul veszi a Magyar Evangélikus Egyhźn Budapest VIII. keľület Üllői íIt 24. Szentkirályi
utcai szakasza és Szentkiľályi utca 51. sz. e|óttijárdaszakasz alatti területľe vonatkozó közterület-
haszná|atát 20l5. július 0l. - 2015. július 12. napjáig.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. július 13'

A Gazdá|kodási iieYosztá|v táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 20|5. jr'ĺlius 20.
napján vette át.

738/2015. (vtr.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közteľu|et-hasznźúatihozzźĘárulást ad -
teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Közteľíilet-haszná|ő, kérelmező: TRESSER RESTAI]RÄNTS Kft.
(i095 Budapest, Boráros tér 4.)

A közterĺ'ilet-használat ideje: 2015. július 25._20|6. jtiliusf4.
Közterület-haszná|at cé|ja: világítótest elhelyezése
Közterület-haszná|at helye: Nép:zínház utcaJ-9. (József korút sarok)
Kĺjztertilet-haszná|atnagysága: I m'
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Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 201 5. július 1 3.

A Gazdá|kodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a, határozat 2015. jrĺlius f7. napjáłn kerĺilt
kézbesítésľe.

739/2015. (uI.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, l tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaeľület-használatihozzź!árulást ad -
teljes díjfizetéssel - az a|étbbiak szerint:

Kozterület-használő, kérelmező: TRESSER RESTAI]RANTS Kft.
(l095 Budapest, Boráros tér 4')

A közterület-használat ideje: 20l5. augusztus 05. -f016. augusztus 4.
Köztertilet-haszntilat cé|ja: napernyő kihelyezése
Közterület-hasznźiathelye: Nép^színház u.7-9. (József kĺt. sarok)
Közterület-hasznä|atnagysága: 4 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. júIius i3.

A Gazdálkodási iigyosztálv táiékoztatása alanián: a határozat 20|5. jr'ilius 27. napján keriilt
kézbesítésľe.

740/2015. (v[.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
(!2 igen,0 nemo 1 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dĺint, hogy

1. közterület-haszná|ati hozzźĘáru|źlst ad _ teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő,kére|mezó: CITY CIRCLE Kft.
(l l02 Budapest, ónodi u. 1 l.)

A kĺjzterÍilet-hasznáIat ideje: 20l 5 ' július |3 . _ f0I5 . augusztus 20.
Kĺjzteľĺ'ilet-haszná'|at cé|1a: információs pult kihelyezése
Közteľület-használathelye: Múzeum utca2.
K<izterület-h asznźt|at nagysága: 1 m2

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

2. tudomásul veszi a CITY CIRCLE Kft. Budapest VIII. keľĺilet Múzeum utcaf . szám a|atti területre
vonatkozó közterü|et-hasznźiatát2O15. július 04._2015. jlilius 12. napjźig.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. július 1 3.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat2o|5.július 27. napján keľĺilt
kézbesítésľe.

7 41 l 2015. o.II. 1 3.) sz. Város gazdálkodási és Pénzĺi gyi Bizottság határ ozata
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(|f igen,0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-hasznáIatihozzź!árulást ad -
díjmentességgel - az a|äbbiak szeľint:

Közterül et-h aszná1ő, kérelmező :

A kozterület használat ideje:
Közterü l et-h aszn źt| at cé|j a:

Kĺjzterület-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszná|at nagy s ága..

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. július 13.

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kérelmező 20|5. iúIius 29.
napján vette át.

74fl201,5. (vII.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(I2 igen,O nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájárulást ad -
díjmentességgel - az a|źlbbiak szerint:

KozterÍilet-haszná|ő, kérelmező: Józsefváľosi Ktiziisségi HázakNonproÍit Kft.
(l084 Budapest, Mátyás tér l5.)

Palotanegyed Fesztivál 20|5. kulturális
programsoľozat

Szabó Ervin téľ (Etnozene Vigadalom)
20l5. július I7. .20|5. jt|lius 20'
196 m'

Szabó Eľvin tér (Költészet Ünnep-Utcaszínházi
Találkozó)
2015. augusztus 14. -2015. augusztus 17.
196 m"

Szabó Ervin tér (Söľ és Örömzene Fesztivál a
Palotanegyedben)
f015. szeptember 3. - 2015. szeptember 7.
196 m'

Mikszáth tér (S<iľ és trömzene Fesztivál a
Palotanegyedben)
2015. szeptember 3. - f0I5. szeptember 7.
300 m'

Reviczky utca (Sör és orĺjmzene Fesztivál a
Palotanegyedben)
2015. szeptember 3. -2015. szeptember 7.
f50m"

Szentkirályi utca (Söľ és orĺjmzene Fesztivál a
Palotanegyedben)

Józsefvárosi Közösségi H:ázak Nonprofit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)
2015. augusztus2S. -f015. augusztus 29.
Keszýűgyári Napok 20 1 5. kulturáIis rendezvény
Máýá^s tér
400 m'

K özterü let- h aszná|at c é|i a:

a. Közteriilet -haszná|at he lye :

A közteľtilet használat ideje:
Közterü let-h aszná|at nagy sźĺga:

b. Kozterül et-haszná|at h elve :

A kozterület használat ideje:
Kö zterü let-h aszná| at nagy sága:

c. Közterület -haszná|at he lve :

A közteľtilet használat ideje:
K <jzteľti let-h aszná|at nagy sága:

d. Közterület-hasznáIat helye :

A kĺjzterület használat ideje:
KozterÍi let-h aszná|at n agy s ága

e. Kĺjzterület-hasznźiat helyę :

A kozterület használat ideje:
Kö zterü I et-h aszná|at nagy sága

f. Közterület -haszná|at he lve :
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A köaerĺilet használat ideje:
K o zter ü l et-h aszn á1 at n agy s ttga

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. júIius 13'

2015. szeptember 3. -f015. szeptember 7.

30 m'

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapjén: a határozat f0|5. szeptember 2. napján
keľiilt kézbesítésľe.

74312015. (uI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

Yttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterĺ'ilet-haszná|ati hozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Közterti|et-hasznáIő,kére|mező: Thai Fagylalt KIĹ
(2040 Budaörs, Arpád u.I3/f.)

A köztertilet használat ideje: 2015. augusztus 0l . _2016. augusztus 01.
Közterület-haszná|at cé|ja: fagylalt árusítás
KözterĹilet-hasznźiat helye: Baross u 10.

Kĺizterület-h asznźl|at nagysága: 4 m2

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. július 13.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása atapián: a határozatot a kéľelmező 20t5. augusztus
17. napján vette át.

744lf015. (uI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Táľsak a Teleki Térért Egyesület
(1086 Budapest, Teleki tér24.)

A közterülethasználat ideje: 20l5.július 19.

Közterĺ'ilet-hasznźúat cé|ja: kultuľális tźtncfesztivá'l rendezvény
Közterület-haszná|at helye: Teleki Lász|ő tér - Helytĺirténeti Park
Kĺjzterület-h aszná|atnagysága: l00 m2 (50 m2 nézotér i 50 -'színpad)

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. július l 3.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. augusztus 3. napján keľü|t
kézbesítésľe.

Javaslat A utó mentes Nap megrendezésére

745ĺ2015. (VII.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. a f015. évi Kartában foglaltakkal egyetért, amelynek keretében az Eurőpai Mobilitási Hét
programsorozaton beliil f015. szeptember ff. napjźn a ĺőzsefvárosi Közcisségi Házak Nonprofit
Kft. (ogutód: Józsefuáros Kozösségeiért Nonprofit Zrt.) közremĺĺkodéséve| Autómentes Napot
szervez.

FeIelos: polgármester
Hatáľido: 20l5. július l3.

2. fe|kéri a polgármestertaz Európai Mobilitási Hét 20l5. évi Kaľtájának és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium áItal kiíľt támogatási pá|yázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok a|áirására.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. jú|ius 20.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: az Autómentes nap 2015. szeptember 22.
napj án megľendezésľe keľiilt.

.Iavaslat az MNPIII T5l2 lKá"Jválria tér megújításához kapcsolódó szociális pľogľam
vonatkozásábanaz együttműködési megállapodás meghosszabbitására,valamint aT1,l3

Szomszédságĺ házfeliigyelők pľojekt keľetében megbízásĺ szeľződések megkiitéséľe

746/f015. (uI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

elfogadja a Magyar Emberi Jogvédő Központ A|apíwány - Józan Babák Egyesület
konzorciumával kötött egytittműködési megállapodás l. sz. módosítását az elóterjesztés 2. sz.
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a polgáľmestert annak a|áírásttra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. július 14.

megbízási szerződést köt a Nagyfuvaros utca 26. szomszédsági házfelügyelői teendoinek
e||átÄsźtra a két szomszédséąiházfe|ugye|óve|, azza|, hogy a megbízottak teljesítését 2015. júIius
1-jétől elismeri. A megbízási szerzódések összege külcjn-kĺilön bruttó 98 550 foľint/hó.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. július 14.

A Polgáľmesteľĺ Kabinet. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása a|apián: a Magyaľ Embeľi
Jogvédő Kiizpont Alapítvány - Jőzan Babák Egyesület konzoľcĺumáva| a szeľződésmódosítás,
illetve a szomszédsági házfelügyelőkkel a megbízási szeľződések aláíľásľa keľüItek.

Á Budapest VIII., Rlźkóczi tit 5I.JöIdszint l. szdm alatti ingatlanfunkcióvdltdsdnak ingatlan-
ny ilv dntaľtús on tiirténő dtv ezetés e

74712015. (vtr.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság hatźtozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest VIII., Rákóczi tt 5|. földszint 1. szám a|aÍti,3464|l0lN9 he|yrajzi számű lakást a
lakásállományból torli, és a továbbiakban nem lakás cé|jtra szo|gá|ő helyiségként tĄa nyilván.

1.)

f.)

r66



Felelos: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.igazgatőság elnöke' vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l 5. július l 3.

f . felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t,hogy az onkormányzat képviseletében, az
onkormányzat illetékmentességének igénybevételével járjon e| az épitésügyi hatóságná| a
hatósági bizonyíŃźny kiál|ítása érdekében, majd kérje a Földhivataltól a funkcióváltás átvezetését.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.igazgatőság elnöke, vagyongazdá|kodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. július 20.

beszeľezték a telepiilésképi
rmány zat illetékmentességének igénybevételével elj áľt ak az építésü gyĺ

hatóságnál a hatósági bizonyítvány kiá||ítása éľdekében, majd kéľték a F.tildhivataltól a
funkcióvált źs áfr ezetését.

Javaslat a Budapest VIII., Magdolna u 14. fsz 16. szdm alatti üres nem lakds cěljóra szolglźló
helyiség elidegenítésére csatoltźs céIjóbóI

748120|5. (uI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźýźru| a Budapest VIII., Magdolna u. |4. fsz. |6. szám a|aÍti,35f93l0lA/|6he|yrajzi számű,
10 m, alapteľületti' udvaľi bejáľatú ľaktárhelyiség 730.000,- Ft véte|áron, versenyeztetési eljárás
mellőzéséveltörténőelidegenítéséhezcsatoláscéljából .....részére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnĺike' vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. júIius 13.

2.) felkéľi a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ ZÍt-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási ajźtn|at

kiktildésére, valamint az adásvételi szeľződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. augusztus 01.

3.) amennyiben ...... nem é| az e|adási ajánlatban foglalt haĺíridőn belül a vétel
lehetőségével, úgy az 1.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos rendelkezések szerint
nyílt árverésen kell meghirdetni.

Felelős: Józsefizárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l5. szeptembeľ 30.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: a szerződés 2015. augusztus
1l-én megkiitésľe keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

A Szigony-Útittźrs a Komplex Psziclto-szocilźlis Rehabilitdcióért Kiemelten Rtizhasznú Nonprojit
KfL kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u 112. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonťl

nem lakás céllt ltelyiségek tekintetében a bérleti díj kiiziis kiiltség összegen firténő megállapíttÍsdra

749/2015. (WI.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hog hozzájárul a Szigony-Útitárs a Komplex
Pszicho.szociá|is Rehabilitációs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ľészére a Budapest V[I.
keľü|et, 3549|/0lN38 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest vln. keľület, Baľoss u.1,|2. szém
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alatt elhelyezkedő, 193 m' alapterületű, onkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratű, foldszinti helyiség
bérleti díjának mindenkoľi közos költség összegen (az eloterjesztéskészítésének időpontjźhan 36.89],-
Ft/hó) történő megá||apitástthoz f015. augusztus 1-jétőI 20l5. december 31-ig, a fennál|ó bérleti
szerződés ben szerep | ő e gyéb fe ltét e|ek v titozatlanu l h agyása mel I ett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke' vagyongazdálkodási lgazgatő
Hatáľidő: 2015. július 13.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. július 15-én íľásbeli
értesítés tiirtént a Bizottság határozatárő|. Az iigy további intézkedést nem igényel.

PIL}TA Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u 21. szltm alatti iires,
önkormányzati tulajdoníl nem lakús céIíl helyiségekre

750/2015. (WI.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, lrogy

l.) hozzájáru\ a Budapest VIII.' 34873/0ĺN3 helryrajzi számon nyilvántartott, Budapest V[I.
keriileto Bérkocsis u. f1,. szám a|atÍ elhelyezkedo,66 mf alapterületű, üres, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáĺatu, füldszinti helyiség bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos
felmondással, a PILOTA Bt. részére, ingatlanközvetítő iľoda tevékenység cé|jára, 55.000'-
F't/hó + Afa béľleti + köztizemi és külon szolgáltatási díjak osszegen, azza|.a feltétellel, hogy a
bérleti szerződés megkötéséig a tevékenység végzéséhez szükséges TEAOR kört a cég a
tevékenységi köľei közé felveteti és eztigazo|ja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdátkodási Kozpont Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 13.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatttrozat l.) pontja szerinti béľleti szeľződés
megkötésére, amelynek feltétele, hog az Önkormányzat tulajdonźban á11ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 351201'3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzatirende|et 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt egyoldalú
kötelezettségvál lalási nyilatkozat a| áír źstú vállalj a a leendő bérlő'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l5. augusztus 3 l.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: az łinkoľmányzati ľendeletben
fog|alt hatáľidőn beliil a béľleti szerződés megkiitésére nem keľüIt soľ. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

A Magyar Piinkösdi Egyltlźz bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, orczy ílt 45. szdm alatti
iłres, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIú helyiségekre, valamint a bérleti díj kedvezményes

ö s s zeg en tiirténő meg dllapítás dra

75112015. (WI.13.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzíjáru| a Budapest v[I., 35944/0/N59 és 35944/0/N63 helyľajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII., orcz1 űt 45. szźtm a|att ta|á|hatő, 19 + 111 m2 alapterülettĺ' tiľes,
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önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratri, foldszinti nem lakás céhi helyiségek bérbeadásához
határozat|an időre, 30 napos felmondási időve| a,Magyar Pünkiisdi Egyhá.z részére hité|eti és

karitatív tevékenység cé|jára,80.250,- Ft/hó + Afa béľleti ł kozijzemi és külon szo|gźitatási
díjak összegen, amely a kovetkező évben, az E,gyház szakmai beszámolójának és szakmai
tervének benyrijtása uttn a248lf013.(vI.19.) számű képviselő-testületi hatźrozat 28. pontjának
megfelelően af6. pont a), b) vagy c) pontja szerinti méľtékre módosítható.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnoke, vagyon9azdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 13.

f .) ahatározat l.) pontjában megállapított bérleti díj feltétele, hogy

a) a bérlő köteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuárosi tnkormányzatot
támogatóként szeľepeltetni.

b) a legalább havi ľendszerességű helyiséghaszná|atot igénylő eseményekľől (fogadóóľa' 5nĺlés,
ľe n dezvény, tanácskozás, tan ác s ad ás) a B éľb ead ót táj ékoztatn i' me gh ívót kti l den i .

c) minden év március 15. napjáig benyújtani azadott évre vonatkoző szakmai tervét' amelyből
kiderül, hogy milyen eseményeket teľvez az év során megrendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáľos és a józsefuárosi
lakosok éľdekeit.
minden év május 3l. napjáig benyrijtani aZ e|ózo éves tevékenységéről sző|ő, aZ
o nkoľ mány zat á|ta| me ghatár ozott tartal mú szakmai b e s zám o lój át.

a helyiségben aZ a|apszabźilyźlban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
engedélyezett tevékenységet foIyamatosan folyatni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatélridó: 20 l 5' július l 3.

3.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadásáraa hatásköľľel ľendelkező
bizottság(Emberi Erőfonás Bizottság) jogosu|t. Amennyiben a hatásköľľel rendelkezőbizottsága
szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott
évre is éľvényben marad.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 13.

4.) amennyiben a szervezet a 3.) pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottsźę részére
benyijtotta, és azt a bizottság elfogadta, az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuáľosi
lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a f48lf0|3.
(VI.19.) számu képviselő-testületi határozat 26. pont a), b) vagy c) pontja szeľinti méľtékľe
módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek vá|tozat|anul hagyása mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 13.

5.) amennyiben a bérlő a fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve,
szakmai beszámolója a|apjźtn nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben Józsefuáľos
érdekében végezi, úgy a bérleti díj az érintett évjanuár l. napjától visszamenolegesen az akkor
éľvényes szabályok szerint kiszámított bér|eti díjnak megfelelő <isszeg + infláció éľtékĺe
emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszámolója a|apján bizonyított, hogy
tevékenységét csak részben végerte Józsefuáros érdekében, t,gy a bér|eti díja a nem lakás célú
helyiségek bérleti díjának megéi|apitźtsáról szóló f48lf0l3. (VI.l9') számű képviselő-testiileti
hatźrozat f6. pontjában meghatározoĹt eggyel magasabb kategóľiába soľolt béľleti dijra
emelkedik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke,vagyon9azdálkodási igazgatő

d)

e)
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Határidő: 20 1 5. július 1 3.

6.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 1.) pontja szerinti béľleti
szerződés megkötésére, me|ynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számu Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. s (f)bekezďése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelo
óvadék megfizetését, valamint a 1] . $ (4) bekezdése alapj án közjegyző e|őtt egyoldahi
kötel ezettségvál lalási ny i latkozat aláir ástú vál lalj a a leendő bérl ő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt'' igazgatóság elncike, vagyongazdálkodási igazgaÍő
Határidő: 20l 5. augusztus 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. augusztus 13-án a
béľleti szeľződés megkiitésľe keľült. Az tigy továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

...... magdnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Mdtyds tér 2. saźm alatti
iiľes, i)nkormúnyzati tulajdoníl nem lakós célú helyiség tekintetében

752/2015. (vII.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénztigyi BizotÍság úgy dcint, hogy nem járul hozzd a Budapest VIII., 35152
he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest vltr. keľület, Mátyás tér 2. szám a|att elhelyezkedő,
32 mf alaptertiletű' üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, ťoldszinti helyiség béľbeádásához

m a gá n sze m é|y r é szét e, r aktźr o zás cé|j ár a'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatőság elncike, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatźtridő: 20 1 5. jú|ius l 3.

Á. Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. júIĺus 16-án írásbelĺ
éľtesítés töľtént a bizottsági határozatról. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

EUROVIN Kft. bérleti díj alacsonyabb i)sszegen történő megdllapítósi kéľelme a Budapest VIil.
kerüIet, Népszínhóz u 26. szóm alatti üres önkormúnyzati tulajdoníl helyiség vonatkozásában

753/2015. (uI.r3.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Y ár o s gazdálko dás i é s P énzĺ'i gyi B izotĺság úgy dönt, ho gy

1.) nem járul hoult a Budapest VIII. keľĺi|et' 34682/0/N1 he|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. keľiilet, Népszínház u. 26. szám a|atÍi, 84 m2 alapterületrĺ utcai bejáľatu
pinceszinti nem lakás céhi helyiség tekintetében az EIIROVIN Kft. részére a béľleti díj 25.000,-
Ft/hó + Afa összegen történő megá||apításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július i3.

f) fenntartja a440lf0l5. (V. 04.) szttműhatározatátazza|,hogy az onkormányzat tulajdonźhaná||ő
nem lakás cé|jźtra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) sz.
onk. rendelet 18. $ (1) bekezdésében foglalt határidőketehatározatkézbesítésétől kell szźtmitani.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgató
Határidó: 20 1 5. auguszťus 3 l.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. július 16-án írásbeli
éľtesítés tiiľtént a bizottsági határozatrćl|. Az ügy további intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII., József krt. 26. szám alatti, 34862/0/Á/6 helyrajzi szdmú íizlethelyiségre
me g k iil dt)tt e l ad ds i aj dn I at h at dr i d ej é n e k me g h o s s zab b ít ós a

754/2015. (vil.13.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi BÍzottság határozata
(8 igen' 3 nem, t tartćnkodás szavazatta|)

A Yárosgazdá'lkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántaľtásban a
34862l0ĺN6^he|yrajzi számon nyi|vántartott, természetben a Budapest VIII. JózseÍ krt.26. szám
alatti, 59 m. a|apterületrĺ üzlethelyiségre adott Eladási Ajánlat aján|ati kötöttséget, a határozat
kézh ezv éte| éto| számitott 3 0 n ap p al m e gh o s s zabb ítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 13.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: az aján|at meghosszabbítását
ktivetően szeľződésktitésľe keľült soľ 2015. szeptembeľ 15-én. További intézkedést nem igényel.

magánszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Magdolna u 12. szdm alatti iłres
önkormdnyzati t ulajdoníl hely iség vonatkouts ĺÍban

755/2015. (vII.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYtlrosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jńru| hozzá a Budapest vIil',36f9f
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest VIII., Magdolna u. |2. szátm a|att elhelyezkedő, 24 mf
alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai ťoldszinti helyiség bérbeadásáhoZ ...........
magánszemé|y részére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l5. jlilius 13.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. júIius 16-án íľásbeli
éľtesítés ttirtént a bizottsági hatírozatről. Az ügy továbbĺ intézkedést nem igényel.

kérelme a felhalmozott késedelmi kamat elengedés ére

757/2015. (vtr.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igeno 2 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstą úgy dönt, hogy nem jdrul houá....:... részére a
Budapest VIII. keľület, Magdolna u.22. szám a|atti,353||/0lN0 hrsz-ú, 50 m, alapterületű, utcai
bejttratű pince szinten elhelyezkedő nem lakás célú helyiségre felhalmozott 45f.658,- Ft késedelmi
kamat elengedéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 13.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. júlĺus 15-én íľásbeli
értesítés töľtént a bizottsági határozatról|. Az ügy további intézkedést nem igénye|.

A Budapest' VilI. kerüIet, Lutlter u. ................. szdm alatti ingatlanra vonatkozó elővásdrldsi
jogróI való lemondós ZART ULES
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759/f015. (vII.f7.) sZ. városgazdáIkodási és PénzügyÍ Bizottság határozzta
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi
onkoľmányzat. a ., .....'hrsz-il, természetben a 1087 Budapest Luther u. ...... .. szám a|aĹ1
ta|á|hatő75 m'a|apterületű lakásingatlan tekintetében ...... eladó és ..... . vevő között
2015. júIius 03-án |1.500.000,- Ft, azaz tizenhétmilliő-otszázęzer forint vételáron létrejott adásvételi
szerzodéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

FeIelos: polgármester
Határidő: 20|5. jűl-ius 27 .

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 20|5. július 29-én kézbesítésľe
keľiilt az iigyÍé| részére.

Tulajdonosi hozzájórulds Budapest VIII. keriilet Szigony utcában tervezett 11 kV-os JöIdkóbel
Iétesítéshez

760/2015. (Vn.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźlr,osgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ az
ELMU Hźiőzati Kft. megbízása a|apján _ a GTF Elektromos Teľvezo Fővá|la|koző Kft. á|ta|,
Budapest VIII' keľület Szigony utcában (hrsz.: 36180) tervezett ll kV-os ft'ldkábel létesítési
munkáihoz, az a|ábbi feltéte lekkel é s kikötésekkel :

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź!źru|źsta
vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

d. kötelezi a kivitelezőt a Szigony utca érintett úttest- és járdaszakaszán a bontási helyek
rétegľendjének megfelelő minőségben töľténő helyreállítására, me|yre aberuháző és kivitelező
közösen 5 év garanciźtvá||a|:

. az útbuľkolat helyreállításáná| a kopóréteget az ,űtÍest teljes szélességében, legalább 3 m
hosszon kell új raaszfa|tozni,

. az aszfaltburko|atű jźrdákat a tewezett rétegrendben és szegély javítássa| kell helyreállítani,
majd teljes szélességükben - az littesten alkalmazott hosszon - új aszfaltburkolattal kell
ellátni,

. aZ építés soľán megsemmistilt burkolati jeleket tartós kivitelben helyľe kell á|lítani,

e. az engedé|yes köteles a munkák (he|yreá||ítźls) elkészültéró| akozterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betaľtásával, a dcintés napjźtő| számított l évig érvényes.
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Felelős: polgármester
Határidő:fll 5. július 27.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzíjárulás a kéľelmezőnek
kikiildésre keľült 2015. július f9-én.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. keriilet Corvin projekt IV. iiteméIaez kapcsolódó' 1 kV és
10 kVÍöldkdbel lldlózat rendezĺĺsi munkdkhoz

76|/2015. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzźýárulttsát adja _ az ELMIJ Hźt|őzati Kft'. megbizása a|apján - a GTF Elektromos
Tervező Fővállalkozó Kft. á|tal tewezett, Budapest VIII. kerület Bókay János utca (hrsz.: 36f||),
a Práter utca (hrsz.: 3610012), a Szigony utca (hrsz.: 36|37) út- és járdaszakaszźú éľintő 1 kV-os
és 10 kV-os ftjldkábe| rendezési (létesítési és bontási) munkákhoz, az a|ábbi fe|tételekkel és
kikĺjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzajáľulás aberuházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szĺikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. a beľuházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakęzdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. keri.ilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Építéstigyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be
kell taľtani,

c. felhagyott, bontott kábel a ťoldben nem maradhat,

d. kĺjte|ezi a kivitelezőt az érintett út- és járdaszakasz bontási helyek _ aszfa|t buľkolat a|atti _
rétegrendjének megfelelő minőségben töľténő helyľeállításáľa, melyre a beľuházó és
kivitelező kcjzösen 5 év garanciát vállal. Az ideiglenesen kiépített aszfa|t buľkolatok
biĺonságos közlekedésre aIkalmas á||apotźú a Beľuhazó źilta| tervezett végleges
he|yreálĺításig fenn kell tartani,

e. a zöldsávban az eredeti szintrĺ és talajminőségtĺ feltoltéseket el kell végezni, a tönkrement
nov ény zetet póto ln i kel l,

f.az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| aközterület tulajdonosát íľásban
értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától számitotÍ' 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. jtl|ius f7 .

2. a vezetékjogi engedélyezéssel kapcsolatban a tulajdonosihozzájárulás a Szigony utca 3|. szźtm

a|atti (hrsz.: 36f|7) és a Szigony utca 33. szám alatti (hrsz.: 36216) önkormányzati tulajdon|i
ingatlanok érintett _ leendő járda _ ľészeire is kiteľjed, amelyek az épületek bontása után
közteľti letté keľĹi I nek kiszab á|y ozásr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: }OIS. jtl|ius f7 . /

rĺ1 ll/ Ä'/
l/
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A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kikii|désre került 2015. július 29-én.

Tulajdonosi ltozzájĺÍrulds Budapest VIII. keriilet Teleki Ldszló téren tervezett BKK jegy- és
bérletkiadó automata villamosenergia ellátós kiépítéséhez

762ĺ20|5. (vII.27.:) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi tsizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Blzottságúgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźtrulását adja a Budapest
VIII. kerület Teleki Lźsz|ő téren (hrsz.: 35388) - azELMU Há|őzati Kft. által tęrvezetÍ' - a BKK jegy-
és bérletkiadó automata villamosenergia ellátását biĺosító ťoldkábeles csatlakozóvezeték kiépítésének
közteľületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekke| és kikötésekkel:

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

b. a beľuházónak (építtetonek) a közútkeze|oi és nrunkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.3l.) KHVM ľendelet) szerinti mel|ékletek csatolásával a
Budapest Fováros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építésiigyi
Irodájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. felhagyott, bontott kábel a ťoldben nem maradhat,

d. a zöldsávban, ftildfelületeken az eredeti szinttĺ és talajminőségű feltöltéseket el kell végezni, a
tcjnkľement novényzetet póto|ni kell,

e. az engedé|yes köteles a munkák (he1yreá||itás) elkészültéľől a kozterĺ'ilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjźtő| szttmított l évig éľvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|5. jiiius 27 .

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kikiildésľe keľült 2015. július 29-én.

Javaslat a Józsefvdros Közösségeiért Nonprofit ZrĹ alapszabdlyúnak mljdosítdsdra

76312015. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍÍságúgy dont, hogy

1.) elfogadja ahatározat mellékletét képező a|apszabźily módosítást és felhatalmazza a polgármestert
annak a|áírására.

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

f.) felkéri a Jőzsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-t az egységes szerkezetu a|apszabá|y
elkészítésére.
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Fe|elős: ugyvezető
Határidő: 201 5. július 3 1.

A Józsefváľos Ktiziisségeiért Nonpľoflt Zrt. táiékoztatása alapián: az a|apszabály módosításľa
keľiilt, valamint benyújtásra a cégbíľóság felé.

Javaslat a másodbeépítésíĺ téýig1lelő kamerdkfelhasznólásdra kiírt pdlydzat eredményének
megdllapítdsóra

764/2015. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úry dont, hogy

1. a másodbeépítésű térfigyelő kamerák fe|használása tárgyű pźiyázati kiírásra' a Budapest VIII.
keľüIet, Regu|y Antal u. 53. szám alatti társashźn źúta| benyrijtott pá|yázatot éľvényesnek, a
tár s asházat ped i g nyerte s p źily ánőnak m inő s ít i .

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. jiilius f7 .

2. a másodbeépítésrĺ térfigyelő kamerák felhasználása tárgyű pá|yázati kiírásľa, a Budapest VIII.
kerĺilet, II. János Pá| pápa Íér 6. szám a|atti táľsasház á|ta| benyújtott pá|yázatot érvénýelennek
minősíti.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2015' jű|ius f7 .

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a pá./lyázők kiéľtesítése megtiiľtént, a nyeľtes
aj ánlattevővel aláíľás ľa keľü lt a haszná|ati me gállapodás.

Kiizter iilet- has zndlati kér elme k e I bír dlás a

766/2015. (W.27.\ sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 igen' 10 nem, 2 tartőzkodás szzvazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úry dönt, hogy az a|źtbbi határozati javaslatot nem
fogadia el:

I. kozterület-használati hozzdjárulást ad-teljes díjfizetéssel-az aldbbiakszerint:

Közteľtilet-hasznáIó, kéreĺmező: Kazal Tamds e.v.
(I0B9 Budapest,orczy út 39.)

Akozterülethasznólatideje: 20l5.júĺius27.-2017.június I5.
KözterüIet-haszndlat céIja: árubemutató
KozterüIet-hasznólat helye.. Budapest VIII, kerüIet, Diószegi S. u. 14,

Kozteľďilet-használat nagłsága: ] m'

2. tudomásul veszi a Kazal Tamás e.v. Budapest VIII. kerület Diószegi Sámuel u. ]4. szám alatti
terijletre vonatkozó közteľijlet-hasznáIatát 2015. június I5. _ 201 5. júIius 26. napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jű|ius 27 '
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A GazdáIkodási ÜgYosztáIy táiékoztatása alapián: a hatírozatot 2015. augusztus 26. napján
vette át az iigyÍé|, majd fellebbezést nyrújtott be. A Képviselő-testiilet 2015. szeptembeľ 17.
napj án helyben hagy ta a 7 66 ĺ 20 |5. (vII.2 7.) sz. bizottsá gi határ ozatot.

76712015. (vII.f7 .) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. módosítja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 696lf0|5' (vI.29.) számű határozatát és
köaerület-haszná|atihozzájáru|ást ad _ díjmentességgel - az a|źhbjak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmezo: Zenobia Hungary l(ft.
(2730 A|bertirsa, Dánosi ti34.)

A köaerület használat ideje: 20 l 5. július 27 . - f015. december 3 1 .

Közterület-haszná|at cé|ja: homlokzat felújítás
Közterület-haszná,lat helye: Budapest VIII. keriilet, Horváth Mihály tér |,7. l

Német u. 50.
Kozterület-h asznźt|at nagysága: 43f m2 + 1 db parkolóhely

FeIelos: polgármesteľ
Határidő: f015. jiilius f7 .

f . tudomásul veszi aZenobia Hungary Kft. Budapest VIII. kerĺilet Horváth Mihály tér 17. és Német
u. 50' közĺjtti járdaszakasz alatti területľe vonatkozó közterület-haszná|atát 2015. július 20. -
2015. július f6. napjáig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0 15. jiilius 27 .

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: a határozatot 2015. júIius 31. napján vette át
az iigyfé|.

768/f015. ffn.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használatihozzájárulást ad -
díjmentességgel - az a|źlbbiak szerint:

Kozterĺilet-hasznźúő, kérelmező: Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék
(1083 Budapest, Szigetvári u. 1')

A közterület-használat ideje: 201 5. július 27 . - 20|5 . augusztus 20.
Közterület-haszná|at cé|ja: konténer
Közterĺilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Baross u. |7,'ĺ.
Közterület-h aszná|at nagysága: 1 db

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015 ' jtiiitls 27 .

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. októbeľ 6. nap.ián keľült
kézbesítésľe.

769/2015. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, l tartőzkodás szavazatta|)
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AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . kozterü|et-h aszná|ati hozzájáru|ást ad - díjmentessé gge| - az alábbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kérelmező: Pedrano Constructĺon Hungary Kft.
(1082 Budapest, Práter u.29la')

A közterü|et-haszná|at ideje: 2015. júIius fl. -f0|6. jűnius2f .

Közterĺilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
Közteľĺ'ilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület,

Leonardo Da Vinci u. 31-39.
Közterület-h aszná|atnagysága: 240 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. jiiius f7 .

2. tudomásul veszi a Pedľano Construction Hungary Kft. Budapest VI[. keľület Leonardo Da Vinci
u.3|-39.sz'a|atti területrevonatkozó koaerület-haszná|atát 20l5. június22._2015. jiilius26.
napjáig.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|5. jtiius f7 .

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a hatźłrozat 2015. jú|ius 27. napján kertilt
kézbesítésľe.

770120|5. (vII.27.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

1. közteľület-hasznźiati hozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssęl _ az a|źtbbiak szeľint:

Közteľtilet-hasznźiő, kérelmező: c.S.T. - Komplex Kft.
(1l39 Budapest, Forgách u. 19.)

A k<ĺztertilet-használat ideje: 2015. július 27.-20|5. augusztus l9.
Közterület-használat cé|ja: építési munkaterület
Köztertilet-hasznźiat helye: Buda^pest VIII. keľület, Korányi Sándor u. 2.
KĺjzterĹilet-hasznźĺ|at nagysága: l0 m'

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 2015. jtilius f7 '

2. tudomásu| veszi a C.S.T. - Komplex Kft. Budapest VIII. kertilet Korányi Sándoľ u. f . szźtm alaÍti
területre vonatkozó köĺerület-h asznźiatźú 20 l 5. július 20. - f0I5 . július 26. napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. jtiius f7 .

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. októbeľ 6. napján keľiilt
kézbesítésľe.

771/20t5. (vII.f7.\ sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, l tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. közterület-haszná|atihozzájáru|ást ad -teljes díjfizetéssel -aza|ábbiak szerint:

KözterÍ'ilet-h aszná|ő, kérelmező :

A közteľület használat ideje:
Kö zteľi'i l et-h asznźiat cé1j a:

Kozteľü let-h aszná|at helye :

Kozterü | et-h aszna|at nagy s ága:

Shamiko Bt.
(1092 Budapest, Ráday u.3|17 .)

20l 5. július f7. _ f015. szeptember 30.
pavilon
Budapest VIII. kerület, Mikszáth Ká|mtntér 2.
8m'

Felelős: polgármester
Határidő: f015. jiiius 27 .

f. tudomásul veszi a Shamiko Bt. Budapest VIII. keľület Mikszáth Kálmán tér f. szám e|őtti
területre vonatkozó köztęrület-haszná|atát 2015. június f0. -f0|5.július 26. nĄáig.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: f0I5. jtilius f7 .

3. A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság f80l2015. ([I.30.) sz. határozat 2. pontjában a
közterÍilet-hasznźúat területét 93 m" alapteľületre módosítja 2015. június 20. napjátó| f015.
szeptembeľ 30. napjáig.

FeIelos: poIgármester
Határidő: 20|5' jtilius 27 .

A Gazdátkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. októbeľ 15. napján keľü|t
kézbesítésľe.

772/2015. (vn.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batńrozata
(|2 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. kozterület-haszná|atihozzájáru|ást ad _ havi díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-hasznźiő, kérelmező: Staľdust Kávéházak Kft.
(1082 Budapest, Corvin köz 1.)

A közterület használat ideje: 20 l 5. július 27 . - f018 ' július 0 i .

Közterület-hasznä|atcé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-hasznźiathelye: Buda^pest VIII. kerĺilet, Coľvin koz |.
Közteľtilet-hasznźĺ|at nagysága: 5f m"

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. jtilius f7 .

f. tudomásul veszi a Stardust Kávéházak Kft.. Budapęst VIII. kerĺilet Corvin koz I. szám a|aÍti
terĺiletre vonatkozó közteľület-haszná|attú.20 1 5. július 0 l . - 20 l 5. július 26. napjźńg.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f015. jÍilius f7.

A GazdáIkodási ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: a határozat 20t5. októbeľ 6. napján került
kézbesítésľe.
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773/f015. (vII.f7.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. köaeriilet-haszná|atihozzájźru|źtst ad - havi díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmezo: No Boľdeľs Kft.
(1 054 Budapest, Honvéd u. 8l2.)

A koaęrĺi|ęt haszná|at iĺleje: 2015. jťllius f7 -2.018. jíl|ius l5
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Corvin sétäny flC.
Közterület-haszná|at nagysága: 35 m,

A közterü|et használat ideje: 2015. július 27 . _ 2018. július l5.
Koztertilet-hasznźiat cé|ja: virág|ádák
Köztertilet-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány ZlC.
Közterület-használat nagysága: 4 m,

Fele|ős: polgáľmester
Határidő: 20| 5. jű|lus 27 .

2. tudomásul veszi a No Borders Kft. Budapest VI[. kerület Corvin sétány flC. szém alatti területre
vonatkozó köaerü let-h aszntiattú 20 l 5 . július l 5 . - 20 | 5 . j úl ius 26. napjáig.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|5. jtilius 27 .

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: a határozat fľIs. szeptembeľ 11. napján
keľült kézbesítésľe.

774/20|5. (vn.27.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt,

l. hogy közterüIet-használ ati hozzźĘárulást ad _ havi díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kcjztertilet-h asznźilő, kérelmező :

A kozterület használat ideje:
Közterü let-h aszná|at cé|j a:

Közterĺi let-h aszná|at he lye :

K özteľü l et-h aszná| aÍ nagy s ága:

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f01 5. jiilius f7 .

HadikPalota Kft.
(l088 Budapest, Múzeum u. 7.)
2015.július 27.-2015. október 02.
vendéglátó terasz
Buĺĺ^apest VIII. keľület, Múzeum u. 7.
8m'

2. tudomásul veszi a Hadik Palota Kft. Budapest VIII. kerület Múzeum u. 7. szám alatti területre
vonatkozó közteľület-haszná|atát 20l5. június 01. -2015. július 26. napjáig.

FeIelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0|5. jiilius f7 .

A GazdáIkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: ahatározat20l5. augusztus 26. napján keľůilt
kézbesítésľe.
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775ĺ2015. (vII.f1.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad koztertilet-haszná|atihozzájáru|ást
az a|ábbiak szeľint:

Közterülęt-haszná|ő, kére|mező: Sami Info Tľade Kft.
( l 1 06 Budapest, Gyakoľlő u. 411.)

A kérelemben foglalt közterĺ'ilet haszná|at
ideje: 2015. július 17. _20|6.július 17.
K<jzteriilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Kríldy Gyula u. 4.
Közterület-haszná|atnagysága: 4 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jtilills f7 .

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat20lS. augusztus27. napján került
kézbesítésre. A Képviselő testĺilet f015. szeptembeľ 17. napján helybenhagyta a 77512015.
(wI.27 .) sz. bizottsá gi határ ozatot.

776/2015. (vn.f7.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájźtrulást ad -
teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közter[ilet-haszná|ő, kére|mező: Thai Fagylalt Kft.
(2040 Budaörs, Arpád u. |3lf.)

A közterület használat ideje: 20l5. augusztus 01. _f016. augusztus 0l.
KĺjzteľÍilet-használat cé|ja: fagy|a|t árusítas
KözterĹilet-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. 27.
Közterület-haszná|atnagysága: 4 m'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0| 5. jíúius 27 .

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: ahatározatot a kéľelmező 20t5. augusztus
17. napján vette át.

777/2015. Nn.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad _
díjmentességgel _ az a|źtbbiak szerint:

Közteľĺilet-hasznźiő, kérelmező: Budapest VIII. keľület Riikk Sziláľd u. 19. szám
alatti Táľsasház
(1085 Budapest' Rökk Sziláľd u. 19.)

A közterület használat ideje: 2015. augusztus 03. -2015. augusztus 05.
Közteriilet-hasznźiat cé|ja: építési munkaterĺi|et
Közterület-haszná|at helye: Buda^pest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 19.
KözteľĹilet-haszná|atnagysága: 2I m,
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Fele|ős: polgármester
Hatáľidő: f015. jú|ius f7 .

A GazdáIkodási Ügvosztály táiékoztatása alanián: a határozat 2015. októbeľ 6. napján keľü|t
kézbesítésre.

778/20t5. (vI.I..f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺ'igyi Bizottság rigy dönt, hogy közterület-használatihozzt|árulást ad -
díjmentességgel - az a|źlbbiak szerint:

Közteriilet-haszná1ő,kére1mezó: Budapest VIII. keľÍilet Rökk Sziláľd u. 7. szám
a|atti Társasház
(1085 Budapest, Rökk Szilárd u.7.)

A ktizterület használat ideje: 2015. július 27. _f0|5. szeptembeľ 30.
Kozterĺilet-hasznźilat cé|ja: homlokzat felújítás
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Rökk Szi|árdu.7 .

Közterület-haszná|atnagysága'. 4 db parkolóhely

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. jiiius27 .

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. október 15. napján keľült
kézbesítésľe.

779lf0l5. NÍI.27.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeľület.használatihozzźltrulást ad -
díjmentességgel - az a|ttbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Budapesti KözlekedésiKiizpontZrt.
(i075 Budapest, Rumbach Sebesýén u.19-f|.)

A közterület használat ideje: 2015. július f7. -f0|9. április 07.
Közterület-haszná|at cé|ja: MoL Bubi Közbľinga ľendszer telepítése
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér (hrsz.:

35238/5), Corvin Sétány (hľsz.: 363|411|)
Közterület-haszná|at nagysága: 2 x 44 m'

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

A Gazdálkodási tieYosztály táiékoztatása alanián: a határozat 2015. októbeľ 6. napján keľĺilt
kézbesítésľe.

78012015. (n.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-hasznźńatihozzájáru|ást
az alćtbbiak szeľint:

:źi:

,ł.

ti'
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Közterület-haszntilő, kérelmező: Nagykőľiis Tĺizép Kft.
(2750 Nagykőrös Vásáľszél út 3.)

A kéľe|emben foglalt közterület haszná|at
ideje: 2015. július 03'_2015. augusztus 16.
KözterüIet-haszná|at cé|ja: mobil árusító autó
Közterü|et-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet Coľvin koz2-6.
Közterület-haszná|atnagysága: 3 m.

FeIelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. jú|ius f7 .

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: a határozat 2015. július 31. napján keľiilt
kézbesítésre.

781/2015. (vII.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizoffság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság űgy dönt, hogy

1. teljes díjfizetéssel közterület-használ ati hozzájárulást ad az a|ábbiak szeľint:

Ktjzteľület-haszná|ő, kérelmező: Borcsoki Kft.
(f0| 6 Leźtnyfalu, Kemping u' 24.)

Közterü|et-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány flb

A kĺjĺeľiilet haszná|at ideje: 20l5. július 27. - 20|8.június 10.
Közterület-haszná|atnagysága: 36 m, (me||éke|trajzon megjelölt ,,A'' jelrĺ terasz)

Aközterĺilethasználatideje: 2015. július 21._f0|5' szeptember30.
Köztertilet-hasznźiatnagysága.. 40 m, (mellékelt rajzon megjelolt ,,B'' jelű terasz)

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5' jű|ius 27 .

2' tudomásul veszi a Borcsoki Kft. VIII. kertilet Corvin sétány flb. járdán lévő területre vonatkozó
közterület-haszná|atát 2015. június 10. _ 20l5. július f6. va|amint af0I5.június l5. _ 20l5.
július f6. napjáig.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|5. jtiius 27 .

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. jrilĺus 27. napján keľĺi|t
kézbesítésľe.

78212015. Nn.f7.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1 . teljes díj fi zetéssel közterület-használ ati hozzájárulást ad az a|ábbiak szerint:
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Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A közterület haszná|at ideje:
Közterü l et-h aszná|at cé|j a:

Köaeri.i l et-h asznźiat helye :

Közteriilet-h asznźúat nagysága:

Felelős: poIgármester
HatáľidŐ: 2015 ' jił|ius f7 ,

HSB 2010 Kfr.
(1145 Budapest, Jávor u. 5/B.)
2015. július 27. -2016'június 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület Corvin sétány 1ib
45 m'

f . tudomásul veszi a HSB 20l0 Kft. VIII. kerület Corvin sétány Llb. járdán lévő terü|etre vonatkozó
közterület-hasznä|attú 20l5. júIius 08. -2015. július 26. napjáig.

Felelős: poIgármester
Határidő: f0|5. jiilius 27 .

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a módosítotthatározatot a kéľelmező 20|5.
októbeľ 14. napján vette át.

783/20|5.1vll.27.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság határozzta
(12 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy nem ad közterület-haszná|atihozzźjáru|ást
az althbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kérelmező: Goshen and Co. Kft.
(l052 Budapest, Petőfi Sándor u.7./3. em.)

A kérelemben foglalt közterület haszná|at
ideje: 2015. június |7._2015. október 0l.
Közterület-haszná|at cé|ja: mobil árusító autó
Köztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Corvin köz (36401 hrsz.)
Közterület-haszná|atnagysága: 1,5 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jű|ius 27 .

A Gazdátkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a batározat 2015. júIius 31. napján kerĺĺtt
kézbesítésľe.

784/2015. (n.27.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(lf igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-haszná|atihonÍĄátu|ást
az a|ábbiak szerint:

Közterü|et-haszntiő,kére|mező: Adľiľoli Kft.
(2l5l Fót Sikátor puszta 15.)

A kérelemben foglalt kozterület hasmá|at
ideje: 2015. június 24. _20|6. szeptembeľ 30.
Közteľület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándoľ u. 15.
KözteľüIęt-haszntúatnagysága: 8 m2 (paľkolóhelyen, 1 db pakolóhel5l0 m2)

Felelős: polgármester
Hatźrido: 20 1 5. július 27.
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A Gazdálkodási ÜeyosztáIy táiékoztatása alapián: a határozat 20|5. július 31. napján keľült
kézbesítésre.

785/20|5. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

AYźlrosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dtint, hogy közterĹilet-használatihozzźtjźrulást ad -
díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kérelmező: Szenes Művészeti Kľt.
(1089 Budapest' Rezso tér 3.)

A köĺerĺ'ilet használat ideje: f015. szeptember 13. (esőnap: 20l5. szeptember 16')
Szenes Iván Emlékkonceľt kulturális ľendezvénv

Kozterület-használat cé|ja: Budapest^VIII. kerület, Rezso tér
Közterület-haszná|at helye: 72 000 m,
Közterĺi l et-h asznźůat n agy s ága :

Fe|elős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. július 27.

A Gazdá|kodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: a határozat 2015. szeptembeľ 3. napján
keľült kézbesítésľe.

786/2015. Nn.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodäs szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy köztertilet-használatihozzájárulást ad _
teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Simĺlabda Bt.
(1201 Budapest, Akácfa u.79.)

A köztertilet használat ideje: 2015. jrilius 30. _ f0|5. szeptember 27 .

Közteľület-haszná|at cé|ja: katonai kiképző eszkoz szőrakortatő cé|ra
Köztertilet-haszntiat helye: Coľvin sétány - Futó u. sarok
Közterĺilet-haszntiatnagysága: 22 m.

Felelos: polgármester
Hatźridó: f0|5. jtilius f7 .

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat2O15. augusztlls26. napján keľült
kézbesítésľe.

787/2015. NÍI.27.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szĺvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy köĺerĺilet-használatihozzájárulást ad -
díjmentességge| - az alábbiak szerint:

K<izterĺ'ilet-haszná|ő, kérelmező: Józsefváľosi Közösségi HázakNonpľoÍit Kft.
(1084 Budapest, Mátyás tér l5.)

A kĺjzterĺilet használat ideie: 2015. aususztusf}.
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KoĺerĹi let-h aszná|at céli a:

Közteľü let-h aszná| at h elye :

Kozt erü | et-h aszná|at n agysága :

FeIelős: polgármester
Határidő: f015. jiilius f7 .

augusztus 20-i álIami ünnep alkalmából tartott
rendezvény
Golgota tér
800 m'

A Gazdálkodásĺ Üevosztá|y táiékoztatása alanián: ahatározat 20ĺ'5. augusztus 26. napján keľült
kézbesítésľe.

788/f015. (vI].27.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 7 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Kĺizteľület-haszná|ő, kérelmezo: Klebelsbeľg |ntézményfenntaľtó Kłizpont 193000
Budapest VIII. Tankeľület
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Koztertilet-használat ideje: 20l5. augusztus 6.
Kozterü|et-haszntiat cé|ja: egyéb elkerített terület (pakolóhelyen, egyéb elkerített

teľületen) - tankönyvek szá||itása
Közterület-haszná|atnagysága: f0-f0 m"

a)
Közterület-haszntiat helye: Budapest VIII. kerület, Német u' 14. (melléklet szerint)

b)
Közterület-haszntĺ|at helye: Budapest VIII. kerü|et, Horánszky u. 1 1. (melléklet szerint)
c)
Közteríilet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Üllői út 76. (Bókay u. felől) (melléklet

szerint)
d)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér 8. (melléklet

szerint)
e)
Közteľület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, [I. János Pál Pápa tér 4. (Szi|ágyi u.

felől) (melléklet szerint)
t)
Kozterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĺ'ilet, Tolnay L. u. 11-15. (melléklet szerint)

s)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. 6-8. (melléklet szeľint)
h)
Közteľtilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĺilet, Losonci tér. 1. (melléklet szerint)

i)
Közterĺ'ilet-haszná1athelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 9-l5. (melléklet

szerint)

i)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Vajda Péter u. f5-3|. (melléklet

Felelős: polgármeste, 
.zerjnt)

Határidő: f0|5. jtilius 27 .
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A GazdáIkodási Ugvosztálv táiékoztatása alapián: ahatá,rozat 2015. augusztus 26. napján kerü|t
kézbesítésre.

Tulajdonosi hozzájárulds a Bernecker Kft. kérelmére, pollerek ideiglenes eltdvolítdsához

789l20t5. (vtr.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(Í2 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory tulajdonosi hozzźýáru|ását ađja a
Beľneckeľ Kft. által benyújtott kérelem a|apján a Budapest VIII. kerület Práteľ utcában (36100lf) 12
db poller és 1 db hulladékgyiĺjtő-edény tartó ideiglenes eltávolításához, az a|źlbbi feltételekkel és
kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetót) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és lnunkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosńály Építési'igyi
Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani'

c. kötelezi a kivitelezőt a buľkolat megfelelő minoségben, teljes járdaszélességben, legkésőbb
2015. november 30-ig toľténő helyreállítására, melyre aberuhź,ző és kivitelező közösen 5 év
garanciát vállal,

d' az engedé|yes kĺiteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéről a közteľület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaftásával, a döntés napjátő| számított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. jiiius 27 .

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alanián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kiküldésľe keľült 2015. júIius 29-én.

ravaslat haszndlati szerződés megkt)tésére a Jóaefvórosi Gazddlkodósi Központ Zrt-vel

7 9 0 / 2 0| 5. (v I].27 .) sz. Vá ľo s gazd á I ko d ás i és P é nzü gyi Bizottság határ ozata
(11 igen' 1 nem, 1 tartózkodásszavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) elfogadja a jelen határozat mellékletét képezó, az onkormányzat és a Józsefiiárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. koziitt kötendő és a Józsefuárosi Intézménymtĺködtető Központ źÍa|aku|ása,
valamint a Józsefuárosi VárosüzemeltetéSi Szolgálat jogutód nélküli megszűnése soľán
vagyorrleltárba vett, a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére átadandő tárgyi eszközökre
vonatkozó haszná|ati szerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jiiius f7 .

f .) felkéri a polgármestert az 1.) pont szerinti haszná|ati szerződés a|áírására.
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Felelős: polgáľmester
Határidő: f015. jtilius f7 .

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása a|apián: a szerződés 2015. július 31. napján aláíľásľa
keľĺilt.

,Invoslnĺ n ,ĺĺí7sefvńrnsi Kii7iissé'gi Hđznk NnnproJi,Í' KfÍ. és ĺz onkorruűnyznt kiiziitt létrejiitt
köuzolgdltatds i szerződés mellěkleténe k mli dosítdsdra

79tl2015. (vII.27.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság źtÍruhźnott hatásköľében e|járva, mint a Józsefuárosi
Közösségi Házak Nonpľofit Kft. egyszemélyes tu|ajdonosa úgy dont, hogy elfogadja ahatározat I.
mellékletét képezoközszo|gá|tatási szerzodés 2. mellékletének módosítását.

Felelős: poIgáľmester
Határidő: 20|5. jú1ius f7 .

A Józsefváros Ktizösségeiéľt Nonpľofit Zľt. táiékoztatása alapián: a közszo|gáltatási szerzÍidés f .
mel|éklete módosításľa keľiilt.

Iavaslat az Európa Belvĺźrosa Program II. keretében kiírt Belsőudvar Program pdlydzat
eredményéne k megóIlapí'tós ór a

792lf015. (vÍI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźtozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1. azBurőpa Belvárosa Progľam II. üteméhez kapcsolódó Belsőudvar Program pźiyźnatban ľészťvevő
társ ash rázakn ak az a|ábbi támo gatást b i zto s ítj a :

Tttrsashźz Támogatás összege

Somogyi Bé|autca7. 504 315.- Ft

Bródv Sándor utca |7. 504 315.- Fr

Rökk Szilárd utca l1 491370.-Ft

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5 ' 

j,ű|ius f7 .

2. fę|kéri a Rév8 Zr1-t, hogy az |. pont szerinti társashĺázakkal készítse elő a vonatkozó Támogatási
Szerződéseket.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határido:. 20 1 5. augusztus 3 1.

3. felhatalmazza a polgármestert af . pont szerinti Támogatási Szeľződések a|äirására.

Felelős: Ftév9 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2015. aususztus 31.
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A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: a társasházak kiizül a Somogyi Béla utcai és a Rökk Szilárd
utcai aláírta Támogatási Szeľződést.

ravaslat az MNPIII 
',T3/3 

Bíínmegelőzési stratégia, cselekvésí terv'', a,,T3/4 99-es busz kísérleti
projekt', és a ,,G2/4 Karrierútfejlesztés és tanócsadós, didkmunka mentorĺÍllźs'' projektekkel

kap csolatos szerződések mó dosítúsdnak elfogadósĺźra

793/20|5. (wl.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

7. hozzźýárul az tnkormányzat és Rév8 Zrt. kozött a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed
Program III''. megvalósításához kapcsolódóan a,,99-es busz kísérleti projekt'' és ,'Bűnmegelőzési
stratégią cselekvési terv (viktimjzáciős suľvey' antiszoc. teammunka)'' feladatainak ellátására
megkötött megbízási szerződésének 3. számú módosításához azza|, hogy a megvalósítási határidő
2015. október 15-re módosul, a megbizási díj tisszegének megtartása mellett, és felkéri a
pol gármestert ann ak a|áír ásár a.

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 2015. jillius 27 '

f' hozzájárul a uÉľr.a E|emző Központ Kft-vel f0|4. szeptembeľ 19-én, a,,Budapest-Józsefuáľos,
Magdolna Negyed Pľogľam III.'' megvalósításához kapcsolódóan az ,,Alacsony iskolai
végzettségiĺek foglalkoztatási stratégiái,, tźttgyában megkötott vállalkozási szerződés f. szźtmíl
módosításához azza|, hogy a megvalósítási hatźlridó f0I5. szeptember 30-ra módosul, a
vállalkozási díj összegének megtartása me|lett, és felkéri a polgáľmestert annak a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. jil|ius f7 .

szeľződésének módosítása és
keľtilt.

Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: a Rév8 Zrt.
A Elemző Kiizpont |śÍt. szerzÍjdésmódosítása

megbízási
a|áírásra

Iavaslat a Corvin Sétdny Program keretében telekalakítdsi kérelmek benyújtásdra

794/20t5. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. felkéri a Rév8 Zrt-t, hogy az eloterjesztés mellék|etét képezó, a T-87679 és T-87680 számú
vá|tozási vturajzok a|apján nyújtsa be az tnkormányzat te|eka|akítási engedé|yezési eljárás
megindításra vonatkozó kérelmét Budapest Főváľos Kormányhivatala XI. kerületi Hivata|ához' Az
eljárásban eljáľó jogi képviselőként meghatalmazza Csabáné dľ. Sándi Klára ĺ'igyvédet, felkéri a
polgármestert a meghatalmazás aláirására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Hatźriđő: 20 l 5. aususztus 3 |.

f. fe|kéri a Rév8 Zrt-t,hogy készítse e|ó az l. pont szerinti telekalakítások ingatlan-nyilvántartási
átv ezetéséhez szükséges m egál lapodásokat.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
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Határidő: 20|5. szeptember 30.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: Csabáné dr. Sándi Kláľa ügyvéd a telekalakítási eljáľásokat
megkezdte.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajánlatjóváhagydsa (3 db)

795lf01s. (Jn.n.\ sz. Városgazĺ|á|koĺ|ási és Pénzĺigyi Rizoffság hat'ározzt'a
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzź|áru| aZ ingatlan-nyilvántaľtásban a . he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest V[IL, Asztalos Sándor u. .......... szám alatti, 52m2
alapterületű, komfortos lakásra hatttrozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére
töľténő eladási ajttn|at kiküldéséhez, a33lf0|3. (VII' 15.) számú <inkormányzati rendelet l9. $ (1)
bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készu|t forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-ź.ľa| megegyező összegű, 4.807.500,- Ft
v éte|ár kozlése mellett.

FeIeIős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke,vagyon9azdálkodási igazgatő
Határidő: f0|5. jtl|ius 27 .

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt-t ahatźrozat 1.) pontja szęľinti eladási aján|at
kiküldésére, valamint az adásv éte|i szerződés megkĺitéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. jtilius 27 .

A Józsefuáľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szerzÍÍdés 2015. szeptembeľ
15-én megkiitésľe keľü|t. További intézkedést nem igényel.

3.) az ingat|an-nyilvántaľtásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest VIII., Bókay János u. szám a|aÍti, 58 m, alapterÍiletű, hatĺáľozott idejű
bérleti joggal terhelt lakásra fennálló elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidó: 20 l 5. július 27.

4.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Bókay János u. ............... szźĺm alatti,58m2 alapterĺiletű,
komfortos komfońfokozatú lakásra vonatkozó eladási aján|at bérlő részére töfténő
megküldéséhez, a vételáľnak, az elkésztilt forgalmi éľtékbecslés, valamint a 33l20I3. (VII. l5.)
szźtmű önkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapján a foľgalmi éÍték95%o-ában,
azaz 11.286.000,- Ft összegben torténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt. igazgatóság e|nöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. jtiius 27 .

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat 4.) pontja szeľinti eladási aján|at kikĺildésére, va|amint az
adásvétel i szerződés meskötésére'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnĺike, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: f0|5. jil|ius f7 .



A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződ,és 2015. szeptembeľ
15-én megkötésre került. További intézkedést nem igényel.

6.) hozzájáru| aZ ingatlan-nyilvántaftásbarr a he|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., Szentkirályi utca ....... szám a|aĹti,32 m' a|apterüIetĺĺ,
felkomfortos lakásra határozat|an idejű béľleti jogviszonnyal rende|kező bér|ő részérę töfténő
eladási aján|at kiki.ildéséhez, a33lf0l3.(VII. 15.) számú cinkormányzati ręndelet l9. $. (1) és (2)
bekezdés c) pontja a|apján, a HVT III. területen e|helyezkedő félkomfoľtos lakás éľtékesítésére
meghatározottak szerint, az e|készult forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %-
ával megegyező összegű , 3 .f40 .000,- Ft vételár k<izlése me|lett.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdá|kodási Központ Zrt.igazgatőság elnöke, vagyongazdáIkodási igazgatő
Határidő: f0|5. jÍilius 27 .

].) felkéri a Kisfalu Kft-t a hatźtrozat 6.) pontja szerinti eladási aján|at kiküldésére, va|amint az
adásvételi szerzódés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. jtiius 27 .

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: a szerződés 2015. szeptembeľ
23.án megktitésľe keriilt. További intézkedést nem igényel.

Lakús elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóvdltagyása (1 db)

796l20t5. (wl.f1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság határozatł
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ingatlan-nyi|vántartásban a he|yrajzi szźlmon nyilvántaľtott, teľmészetben a
Budapest U[., Leonaľdo da Vinci u. ............ ...... szám aIatti,3f m2 alapterületu,határozoÍt
idejű bérleti joggal terhelt lakásľa fennálló elidegenítéstkizźtrő feltétel alól felmentést ad,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: f0I5. jtiius 27 .

2.) hozzájtru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a ................ helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci u. szám a\aÍti, 32 m2
alapteľületű, komfoľtos komfortfokozatű |akásra vonatkozó eladási aján|at bér|ő részére történő
megküldéséhez, a vételárnak, az elkészĺ'ilt forgalmi éľtékbecslés, valamint a33120|3. (vII. 15.)
sztmű önkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján a forgalmi érték95%o-ában,
azaz 5 .890.000,- Ft összegben torténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: f0|5. jil|ills f7 .

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt-t ahatározat 2.) pontja szeľinti eladási aján|at
ki küldéséľe, valamint az adásv éte|i szeľződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0I5. szeptember 8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a bérlő kéľéséľe az eladási
ajánlat határidejét aBizottsága2015. novembeľ 2-i iilésén meghosszabbította.

a'
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A Budapest VIII., Népszínhĺiz utca l8. szám alattí, 34677/0/A/4 helyrajzi szómíl iizlethelyiségre
megkiildtitt eladdsi ajdnlat hatóridejének meghosszabbítdsa és afoglaló tárgyónak megltatĺÍrozĺÍsa

797lf015. (vÍI.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ingat|an-nyilvántaftásban a 34677l0/N4 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. Népszínház utca 18. szám alatti,76m, alapterületű ĺiz|ethelyiségre adott
Eladási Aján|at aján|ati kötöttséget' a határozat kézhęzvételétől számítoÍt 30 nappal
meghosszabbítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: f01 5. jtilius f7 .

2. hozzájźru| ahhoz, hogy a banki hitel folyósítás meghiúsulása esetén a szerződéskötéssel
egyidejíĺleg fog|aló címén megfizetett vétęlár |0 %g-a Vevő részére visszautalásra kerĺilj<in,
amennyiben a banki hite| folyósítása nem a Vevonek felľóható okból hiúsul meg.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 2015. szeptember 15.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az eladási ajánlat kötöttségét -
a Bizottság határozatának értelmében - 30 nappal meghosszabbították. Szeľződéskötés ezen idő
alatt sem ttiľtént. További intézkedést nem igényel.

Üres nem laktűs céIjdra szolgdló helyiség elidegenítése @ db)

798120|5. (wI.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodźs szavłzatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzájátu| a Budapest VIII., Vas u. 7f. szám a|atti, pinceszinti 36442/0lN2 he|yrajzi számű,
55 m' a|apterĺiletű, utcai bejáratú míĺhely helyiség 3.200.000,- Ft vételáron, versenyeztetési
eljárás mellőzésével történő elidegenítéséhez a Gekko Asset Managament Kft. részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatóság elnöke,vagyonąazdálkodási igazgatő
Határidő: 20|5. jtilius 27 .

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási aján|at
kikü I dé séľe, val amint az adźsv éte|i szerző dés megk<itésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke )vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0|5. szeptember 30.

3.) amennyiben a Gekko Asset Managament Kft. nem é| az e|adási ajánlatban foglalt határidőn beltil
a vétel lehetőségével, úgy az 1.) pont szerinti helyiséget a 36442/0/N3-36442/0lN29 hrsz-tl
ingatlanok tu laj donosai részére kel l felaj án lani elidegenítésre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 20|5. szeptember 30. ĺ,

uT/
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4.) amennyiben tu|ajdonosok sem é|nek az e|adási aján|atban foglalt határidon belĺil a vétel
lehetőségével, úgy az 1.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre ahatá|yos rendęlkezések szerint
nyíIt árverésen kell meghirdetni.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f015. szeptember 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés 2015. szeptember
22-én megktitésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

5.) hozzil1źlru| a Budapest VIII., Mária u. 18. szám alatti, pinceszinti, 3666510lN|9 he|yrajzi számu,
80 m. alapterületű, utcai bejáratű raktár 5.900.000,- Ft vételáron' Versenyeztetési eljárás
mellőzésével töľténő elidegenítéséhez a Gekko Asset Managament Kft ľészérę.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgato
Határidő: 20|5. jiilius 27 .

6.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözponÍ. ZÍt-t ahatározat 5.) pontja szerinti eladási aján|at
kiküldésére, valam int az adásv éte|i szerző dés me gkötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0|5. szeptember 30.

7.) amennyiben a Gekko Asset Managament Kft. illetve a tulajdonostársak nem élnek az e|adási
ajźtn|atban foglalt határidőn be|ül a vétel lehetőségével, tryy az 5.) pont szerinti helyiséget
elidegenítésre ahatá|yos ľendelkezések szerint nyílt áľverésen kell meghirdetni'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdáIkodási igazgatő
Hatźlridő: 20 | 5 . szeptember 3 0.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés 2015. októbeľ 19-
én megkötésľe kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

8.) hozzáĘáru|aBudapestVIII.,Józsefu.38. fsz.I.szttma|atti,34973/oĺN33he|yrajziszámű,92m2
alapterülettĺ, utcai bejźlratű ľaktár 7.000.000,- Ft vételáron, versenyeztetési eljárás mellőzésével
történő elidegenítéséheza Gekko Asset Managament Kft részéľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnĺike, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: f0|5. jiilius f7 .

9.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 8.) pontja szerinti eladási aján|at
k iküldéséľe, valam int az adásv éte|i szerződés megkötésére'

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. szeptember 30.

10.) amennyiben a Gekko Asset Managament Kft. nem é| az e|adási aján|atban foglalt határidőn belüI
a vétel lehetőségével, úgy a 8.) pont szerinti helyiséget a 34973l0lN|-34973ĺ0/N31 hľsz-ú
ingatlanok tulaj dono sai részére kel l felaj án lani eI idegen ítésre.

Fe1ęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. szeptember 30'

11.) amennyiben a tulajdonosok sem é|nek az eladási ajttn|atban foglalt határidőn belül a vétel
lehetőségével, úgy a 8') pont szerinti helyiséget elidegenítésre ahatá|yos rendelkezések szerint
nyílt árverésen kell meghiľdetni.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnoke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f015. szeptember 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a szerződés 2015. szeptembeľ
3-án megktitésre keľüIt. További intézkedést nem igényel.

12.) a Budapest VIII., Víg u. 22. szám a|atti, foldszĺntl, 349f9l1lAl4 he|yrajzi számű, |6m2
alapterületű, utcai bejáratú ťoldszinti ĺizlethelyiség forgalmi értékét 3.100.000,- Ft összegben
elfogaĺlja, egyíltta| fęlkéri a Józsefvárosi Gazĺlá|koĺĺási Kĺizpont 7.rt.-t' a hatá|yos jogszabályok
rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zft. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f015. szeptember 30.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a helyiséget árveľésľe
meghĺrdették, melynek eľedményeként a szerződés 2015. októbeľ 13-án megkötésľe keľiilt.
További intézkedést nem igényel.

Javaslat gép kocsi-bedlllí bérbeadds dra (2 db)

799ĺ2015.1vll.f7.,1sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazztta|)

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi .. részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkotését a Budapest
VIII., Bacsó Béla u. I7. szám a|atti, 34853 hľsz.ú telken kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 napos
felmondási idővel l0.000,- Ft/hó + ĺ'a berleti díj me|lett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0|5. jtúius f7 .

2. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t az l.) pont szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amelynek feltéte|e, az onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0I1. (xI.07.)
számű onkormányzati rende|et i3. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegrÍ óvadék megfi zetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyon3azdálkodási igazgatő
Határidő: 20 l 5. augusztus f7 .

3. az tnkormźnyzat tulajdonában álló tiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0|1. (XI.07.) számű tnkormányzati ľendelet
15. $ (4) bękezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|dalú kötelezettség vállaló nyi|atkozat
kozjegyzői okiratba foglalásátóI, a bérleti díj mértékére tekintettel.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elncike,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20I 5' jű|ius f7 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: az iigyfé| nem jelentkezett
szerződéskötésľe. További intézkedést nem igényel.

800/2015. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi ľészére határozat|an
idejű bérleti szerzodés megkötéSét a Budapest VIII., Tolnai Lajos u. f6. szám a|atti, '3496| hrsz-ú
telken kialakított gépkocsi-beá||őra,30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj
mellett.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' igazgatőság elnoke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 27.

f . felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-
t az |.) pont szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, az onkormányzat
tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és dologbérletek
béľbeadásának feltételeiről szóló 59/f0|t. (xI.07.) szĺtmű onkoľmányzati rendelet 13. $ (2)
bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatźridő: 20 l 5 . augus ztus f7 .

3. az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló
59lf0|l. (xI.07.) szźtmű onkormányzati rendelet 15. s (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az
eryoldalú kotelezettség válla|ó nyi|atkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidó: 20| 5. jű|ius 27 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. július 29-én
megkiitésľe keľii|t. További intézkedést nem igényel.

AzALZAMZAM KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłIet, Bérkocsis u 19. szdm alatti iires,
önkormónyzati tulajdoníl nem lakds céllt helyiségre

801/2015. (wI.27.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozatl
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hogy nem jdrul houó a Budapest vln.,
34867l0lN2 és 34867l0/N3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest v[I. keľiilet, Béľkocsis u.
19. szám alatt elhelyezkeđő, 33+f1 m2 alapterüIetű, üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejźrat(l,
ftildszinti helyiségek ALZAML^M Kft. részére történő bérbeadásához.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag7ĺongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 201 5. augusztus 3 1.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. júIius 31-én íľásbeli
értesítés történt a bizottsági határozatrő|. Az iigy további intézkedést nem igényel.

.. magánszemély, valamint ................. magónszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest
VIII. Bíró L. u 30-32. szdm alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozdsdban

80f / 20 I 5. fln.27 .) sz. Vá ľo s gazd álko d ás i és P é nzü gy i Bizottság határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénztigyiBizottság úgy dönt, hogy
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1.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII.' 38612l0ĺN2 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VI[., Bíľó L. u. 30-32. szám alatttalálhatő,23 mz alapteľtiletiĺ, üres, önkormányzati tulajdonú,
udvari bejáľatú, alagsoľi he|yiség bérbeadásához ........... magánszemé|y ľészére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: 20|5. jűl'ius f7 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. július 31-én íľásbeli
értesítés ttirtént a bizottsági határozatrő|. Az ügy további intézkedést nem igényel.

2.) hozzájäru| a Budapest VIII., 38612/0/N2 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIIL'
Bíró L. u. 30-32. szám a|att ta|tt|hatő,23 m2 a|apteriiletű, üľes, önkormányzati tulajdonú, udvari
bejáratű, alagsori helyiség bérbeadásához fútés,- és vize||átás nélkül,
magánszemé|y részére, raktár cé|jára, határozat|an időľe, 30 napos felmondási határidő
kikotéSével,7.500,- Ftlhó + Afa béľIeti +koziizemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: f015. jtilius f7 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: az łinkoľmányzati ľendeletben
foglalt hatáľidőn belül a béľleti szeľződés megktitéséľe nem keľült soľ. Az ĺigy további
intézkedést nem igényel.

3.) hozzźĘźru| a Budapest VIII., 3861210lÁ/5 he|yrajzi számon nyilvántartott' a Budapest VIII.'
Bíró L. u.30-32. száma|attta|á|hatő, |7 m" a|apterÍiletű, üres, cinkoľmányzati tulajdonú, udvari
bejáratű, alagsori helyiség bérbeadásához fĹĺtésellátás nélkĹi|, ...... magánszemély
részére,raktár cé|jźra,hatźrozat|an időre,30 napos felmondási hatáľidő kikdtéSével,4.819o- Ft/hó
+,łfa bérleti + közüzemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt., igazgatóság elnĺike,vagyon9azdálkodási igazgatő
Hatáľido: f0I5. jtiius 27 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ 25-én a
béľleti szeľződés megktitésľe keľült. Az ügy további intézkedést nem igényel.

4.\ felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hatarozat 2.) és 3.) pontja szerinti bérleti
szerzodések megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdontban źi|ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (vI.20.) számű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3-3 havi bruttó bérleti dijnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4)bekezdése alapján kózjegyző előtt egyoldalú
köte l ezett s é gv ál l al ás i ny i|atkozat a|áir ását vál I alj ák a leend ő bérl ők.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatóság elnoke,vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 2015. augusztus 3 l.

Javaslat az łjnkormdnyzatifeladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek
kedvezményes bérleti díjának 2015. évre történő engedéIyezésére (négy civil szervezet)

803/2015. (vII.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

/
1.) a Budapest W[., 35488/0/N26he|yrajzi számon nyilvántartoff, természetben a Budapest,VIII.: ut /Baľoss u. 118. sztlm a|att' ta|á|hatő,28| m2 alapteľülettĺ, önkormányzati tulajdonú, nem |akás cé|ű v 
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helyiség tekintetében a Magyaľ Embeľi Jogvédő Kłizpont Alapítvány részére a Képviselo-
testiilet 248lf0|3. (VI. l9.) számű határozatának 29. pontja, valamint az Embęri Erőforrás
Bizottság 71/2015' (V. 13.) száműhatározata alapján engedélyezi a kedvezményes bérleti díjat
f015. január 1-től 2015. december 3l-ig 9t.546,- Ft/hó + Afa + kozuzemi és külön szo|gá|tatási
díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, va1yongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. jű|ius f7 .

f .) a Budapest Wil., 34688l0/N1 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,
Szitágyi u. 1lB. szám a|aÍtta|źilhatő,25 mf alapterületű, önkormányzati tulajdonú, nem |akás célú
helyiség tekintetében a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség részére a Képviselő-testtilet
248ĺf013. (VI. 19.) szźlmű határozatźnak 29. pontja, valamint az Emberi Erőfonás Bizottság
1|1lf015. (vI. ff.) sztmű határozata alapján engedé|yezi a kedvezményes bérleti díjat 2015.
január 1-től 2015. december 3I-ig 6.422,- Ft/hó + Afa + kozüzemi és kĺilön szolgáltatási díjak
összegen.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 2a|5. jű|ius 27 .

3.) a Budapest VIII., 34597 ĺ0lN2 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,
Fiumei út 3. szám a|att ta|á|ható, 68 m2 alapterületrĺ, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás célú
helyiség tekintetében aMagyar Individuá|pszichológiai Egyesület részére a Képviselő-testtilet
248lf0l3. (VI. 19') szźtmű hatfuozatának 29. pontja, valamint az Embeń Eľőforrás Bizottság
|||120|5' (vI. f2') számű határozata a|apján engedélyezi a kedvezményes bérleti díjat 20|5.
január l-től 2015. december 3l-ig 34.985,- Fťhó + Áfa * kcizüzemi és kiilön szo|gá|tatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnĺike, vagyon3azdálkodási igazgatő
Határidő: f0I5. jil|ius f7 .

4.) a Budapest vlil.' 35100/0/A/3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,
Kis Fuvaľos u. 11. sztĺm a|attta|źihatő,103 m2 alapterületíĺ, önkormányzatitl|ajdonú, nem lakás
célú helyiség tekintetében a Budapest Józsefvárosi Refoľmátus Egyházktizség részére a
Képviselő-testĺilet f48/f0|3. (vI' 19.) számű hatátozatźtnak 29. pontja, valamint az Embęri
Erőforrás Bizottság |I|/20I5. (vI. 2f .) számű hattrozata a|apján engedélyezi a kedvezményes
bérleti dijatf015.január 1-tő|f0|5. december 3l-ig, mely a mindenkoľi köztis ktiltség összegĺÍ
(a határozathozata| időpontjában 25.830,- F.t/hó) béľleti díj + Áfa * közüzemi és kĺilon
szo|gáitatási díj ak összeg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015 ' jtilius 27 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. augusztus 3-án az
éľintettek írásban éľtesítést kaptak a bizottságihatározatokban foglaltakľól. Az ügyek további
intézkedést nem igényelnek.

TERRA PE9T KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kefiilet, Fecske u 15. szdm alatti iires
t)n kormdnyzati t ulaj don ú helyiség vonatkozdsdban

804120|5. (W.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
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1.) houĺÍjdrul a Budapest vfII. keľĺilet, 34987l0lVt5 helyrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. keriilet, Fecske u. 15. szám a|atli,28 m' alapteľületű udvari bejáratú alagsori
nem lakás cé|ri helyiség bérbeadásához gźze|látás nélkĹil határozatlan időľe, 30 napos felmondási
hatáľidővel a TERRA PEST Kft. részéľe, iroda tevékenység cé|jára 10.000'- Ft/hó + Afa béľleti
+ kozĹizemi és kü|on szo|gá'|tatási díjak osszegen.

Felelős: Józsefiláľosi Gazdálkodási Központ Zrt.igazgatőság elnöke, vagyongazdá|kodási igazgatő
Határido: f01 5. jű|ius f7 .

f.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t a hatźlrozat l.) pontja szerinti bér|eti
szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álIó nem |akás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7 . $ (4) bekezdése alapj án közjegyző e|ott egyoldalú
köte lezettségvál l alási nyi |atkozat al áír źsźú vál lalj a a l eendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l 5. augusztus 3 l.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az iinkoľmányzati ľendeletben
fog|alt hatáľidőn belĺil a bérleti szeľződés megkiitésére nem keľiilt soľ. Az ügy további
intézkedést nem igénye|.

Fényes Zoltdnné egyéni vdllalkoaí ílj bérleti jogviszony létesítésére vonatkoaj kéľelme a Budapest
VIII. Népszínhdz u 34. szóm alatti önkormdnyzati tulajdoníl helyiség vonatkozlÍsában

805/2015. (wl.f7.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzdjórul a Budapest VIII.' 34772l0/N33 helyľajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
vI[., Népszínház u.34. szźtm a|att ta|á|hatő,2| mf alapterületű, tires, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáľatu, füldszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásához határozott időre 20i9.
december 3l. napjźńg Fényes Zo|tánné egyénĺ vállalkozó részére kéz- és lábápolási
tevékenység, mĺĺköľiimépítés, fodriszat cé|jára,18.870,- Fťhó + Áfa béľteti * közüzemi és
ki.ilĺin szo l g á|tatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnoke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0I5. jtilius f7.

f.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerzodés a bérleti szerződés megkötéséľe' amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35lf013. (vI. 20.) szám,ű Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése
alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirását vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. augusztus 3l.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ 2-án a
béľletĺ szeľződés megkiitésľe keľiilt. Äz iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII.' Rákóczí í,t 51. szdm alatti üres nem lakds céljdra szolgáló helyiség
b é r b e adds ár a v o n at k o zli p dly ózat e r e dmé ny é n e k me g óI I ap í.t ds ár a
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806/20|5. (vÍI.f7.) sZ. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattz|.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) a Budapest v|II.3464|10lA/3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII., Rákóczi út
51. szám a|atti, 126 m2 utcai bejtratű ťoldszinti és 120 m2 magasfü|dszinti, összesen 246 m2
alapterületű, tires önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására a 63l20|5.(I.f6.) számű
hatźlrozata a|apján kiírt nyilvános egyfordulós pá|yźnaÍoÍ. éľvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja'

Felelős: Józsefvárosi Gazdźikodási Központ Zrt' igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: f015. jű|ius f7 .

f.) megállapítja, hogy apályázat nyertese a Dentis Travel Kft., a második he|yezett a Globtoys
Kft.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. igazgatőság eln<ike, vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: 20|5. jtilius f7 .

3.) felkéri aJózsefoárosi GazdálkodásiZrt-t aBudapestVIII., Rákóczitlt5l. szám a|attta|tt|hatő,
3464|/0lN3 hrsz-ú 726 mf utcai bejáľatú ťoldszinti és l20 m2 magasfüldszinti, összesen 246 m2
alapterĺiletű önkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás célú helyiség bérbeadásźtrakiirt nyilvános
egyfordulós pá|yázat nyeľtesével, a Dentis Tľavel Kft-ve| a béľleti szerződés megkötésére,
határozot. idóre, f025. december 3l-ig egészségcentľum, fogorvosi és egyéb oľvosi ellátás,
teľmészetgyőgyászat cé|jára, 146.000,- Fťhó + Afa bérleti + közüzemi és kĺilön szolgáltatási
díjak összegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnĺĺke, vagyon9azdálkodási igazgatő
Határidő: f015. szeptember 30.

4.) a jelen határozat 3.) pontja szerinti bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/20|3. (VI. 20') számű Budapest Józsefuáľosi onkormányzatirende|et 14. $
(2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése a|apjánkozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírásátvtúIaIjaa
leendő béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidó: 20 l 5. szeptember 30.

5.) amennyiben a Dentis Travel Kft. a 3.) pont szerinti bérleti szerzodést nem kcitné meg,
hozzájáru| a Budapest VIII., Rákóczi ílt 5l. alatt ta|á|hatő,3464^Il0lN3 hrsz-ú 726 m2 utcai
bejáratű ťoldszinti és l20 m2 magasfüldszinti' összesen 246 m2 alapterülettĺ önkormányzati
tulajdonú, üľes, nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós pá'|yázat
második helyezettjével, G|obtoys l(ft-vel a bérleti szerződés megkötéséhez,hattlrozatlan időre,
30 napos felmondássa|, ta|áikozők, megbeszélések lebonyolítása, éIetvezetési tanácsadás a
keľületi lakók számára, játékok bemutatása tevékenység cé|jára, 108.000,- Ft/hó + Áfa
bér|eti ł közüzemi és kül<jn szolgáItatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. jű|ius f7 .

6.) ahatározat 5.) pontja szeľinti bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35lf013. (VI. 20.) szźtmű Budapest Józsefvárosi onkoľmányzati renďe|et 14. $ (2) bekezdése
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a|apján 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése
a|apján közjegyző elott egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő
bér|ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zľt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: 2015. október 3 1 .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. augusztus 12-én a
pá|yánzt nyertesével a béľleti szeľződés megkötésľe keriilt. Az ügy további intézkedést nem
igényel.

Javaslat a Budapest VIII.' Rókóczi ílt 55. szóm alatti iires nem lakds céIjdra szolgóIó helyiség
bérbeadására vonatkouj pdlydzat eredményének megállapítĺźsdra és újbóli pdlyázatra történő

kiírásra

807 /f01.5. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattz|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Rákóczi tÍ 55' szźlm a|aĹIi,34639/0lN4 hrsz-ú, I25 m2 alapterületű,utcai
bejáratú ft!|dszinti, üres önkormányzati tulajdonú nem lakás cé|ú helyiség bérbeadásźlra a
Yáľosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság 403lf0|5. (Iv. 24.) számű határozat a|apján kiíľt
nyilvános egyfoľdulós pá|yázati eljáľást érvényesnek, de eredménýelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.igazgaÍőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0| 5 . jű|ius 27 .

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, a Budapest VIII., Rákóczi ti 55. szźtm a|att
elhelyezkedő 34639/0lN4 hrsz-tl,7f5 m. alapteriiletű, üres cinkormtnyzati tulajdonú' nem lakás
célú helyiség bérbeadására irányuló nyilvános egyfordulós pá|yázat újbóli kiírására l10.080'-
Ft/hó + Afa bérleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at,
amely a Képviselo-testület 248120|3. (vI. 19.) száműhatározatźnak 8. pontja szerinti f5 %o-os

bérleti díj kategóriábatartoző, illetve nyi|vános internet szolgáltatás (internet kávéző, call center'
stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Fe|elős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatźtridó: f0| 5 . jtiius 27 .

3.) fe|kéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabźiyzatrő|
szőIó 47lf0I5. (II. 09.) számű képviselő-testtileti határozatban foglaltak szeľinti |ebonyolításáľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. igazgatőság elnoke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: 2015. szeptember 30.

4.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzat |l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Fováľos VIII. kerüIet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatala hirdetótábláján, a
Lebonyolító üryfélfogadásra szo|gá|ó helyiségében, a Jőzsefvźtros című helyi lapban, az
Önkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az onkoľmányzat és a Lebonyolítő számźra
elérhętő költségmentes hirdetési felü|eteken, egyéb rendelkezésre áIló internetes hirdetési
portáIokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidó: 20 | 5 . szeptember 3 0.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. október 16-tól keľült
újľa kiíľásľaapá|yázat, a |eadási hatáľidő 2015. november 4. napja volt. A páůyázat eľedmény
megáIlapításának várhatő időpontja: 2016. január 31.

A VAR',ĹZS1Z}-TAN KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIil., Szentkirtilyi u 23. saźm alatti iires,
önkormĺtnyzati tulajdonú nem lakds céIú helyiségre

808/2015. (vII.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII.' 36590l0lN2| he^|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest YIII.,
Szentkiľályi u.23. szám a|attta|á|hatő,380 m'alapteľületű, utcai bejáratű pinceszinti nem lakás
céhi helyiség béľbeadásźthozhatározat|an időre 30 napos felmondással a VłnÁzssZó-TAN
Kft. részére, vendég|átás (szeszárusítással) és kulturális tevékenységek cé|jára, 172,|30,- Ft/hó +

Afa bérleti + köziizemi és külön szo|gá|tatési díjak összegen, azza|,hogy a bérlő a helyiségben a
tevékenységéhez sztikséges felújításokat, átalakításokat a béľleti szerződés aláírtsát követő 6
hónapon belül saját költségen e|végzi. Amennyiben a felújítást nem végzi el, vagy a késedelmet
hitelt érdemlően nem igazo|ja a bérbeadó felé, a bérleti díj összege a bérleti jogviszony kezdetétől
245.900,- Ft/hó + Afa béľleti + közüzemi és ktilön szoIgáltatási díjak ĺisszegľe emelkedik.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnoke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f015. jtl|ius f7 .

2') hozzájáru| a hatźrozat 1.) pontja szerinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
fe|űjitásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' igazgatóság elnöke ' vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: f0|5' jű|ias 27 .

3.) a bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt béľbeszámítással nem élhet a megállapodásban vá|lalt
felújítások tekintetében, továbbá az á|ta|a eszközölt beruházások ellenéľtékét az onkormányzattő|
semmilyen jogcímen nem kovetelheti a bérleti jogviszony a|att és azt követően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke,vagyongazdáIkodási igazgatő
Határidő: f015. jtilius 27.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozatban foglaltak szerint a bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogl az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3.(YI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti dijnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalri
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirźsát vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatfuidő:2015. augusztus 3l '

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. augusztas |7-én a béľleti
szeľződés megkötésľe keľült. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII.' Víg u 32. szdm alatti iires nem lakús céljdra szolgdló ltelyiség
b é r b e ad ds dr a v o n at k o zó p áIy ázat e r e dmé ny é ne k meg dllap í'tlźs ór a

809ĺ2015. (vII.27.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
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(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) a Budapest VIII., Víg u.32. szám a|atti,34g44lolAl5 hrsz-ú, 125 m2 alapterülettĺ, udvari
bejaratű füldszinti, tires önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására a
Yttrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság f08/20I5. (III. 09.) számű határozata alapján kiírt
nyilvános egyfordulós pá|yázati eljárást érvényesnek, de eredménýelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatósági elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: 201 5. jtilius f7 .

f .) újabb pályázatkiirásáről nem dönt, egyben felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t,
hogy a helyiséget he|yezze vissza az tires helyiség listára a további bérbeadás útján történő
hasznosítás céljából.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZĺÍ'' igazgatósági elnoke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20 l 5. július 27.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a helyiség az iiľes listán
továbbľa is szeľepel. Az ügy továbbĺ intézkedést nem igénye|.

E ngedményezési szerződés jóvdhagydsa

810/2015. NIJ.27.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy:

1.) jőváhagyja a Budapest VIII. ker., Stáhly u. fla, szźtműTársashźn felperes és Budapest Főváros
VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat alperes között a Főváľosi Törvényszéken
fI.P.f7.93|ĺ2010/66. számon folyamatban lévo, fiĺtés dfi elszámolás és megfizetés tárgyú peľben,
a Budapest VIII., Sáthly u.Zla. szám a|att,36437/|2ĺN 1 hĺsz-li ingatlan vonatkozásában, a20|5.
április 13-án a Színház- és Filmmĺĺvészeti Egyetem és a Budapest VIII. kerület Józsefuáľosi
onkoľmányzat képviseletében eljáró Kisfalu Kft. (a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
jogelődje) által megkotött engedményezési szerződést. A Szinház- és Filmművészeti Egyetem a
per jogerős befejezése utźn a társasház részére köteles megfizetni az íté|etben megállapított
hátľalékot és annak esetleges kamatait, továbbá köteles megtéríteni az Onkormányzat részére a
per befejezésekor az Önkormányzatot esetlegesen terhelő perköltséget az ugyvédi munkadíj
kivételével.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 3l.

f.) felkéľi a polgármestert, hogy szükség esetén a Fővárosi Törvényszéken 2|.P.f7.931lf0|0/66.
számon folyamatban lévő perben, a36437l|2lN7 hrsz-il ingatlan vonatkozásában a2015. ápľilis
73-źn, a Színház- és Filmmiĺvészeti Egyetem és a Budapest VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat képviseletében eljáró Kisfalu Kft. (a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.
jogelődje) által megkötött engedm ényezési szerzódést utólagosan a|áirja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ'. vagyotlgazdźikodási igazgatő
Határidő: 20 1 5. augusztus 3 l .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. augusztus 19.én az
en ged mény ezési szerz(jd és aláíľásľa keľĺĺlt.
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Iavaslat a Budapest VIII.' Tt)mő u. .............. szdm alatti lakdsra vonatkozlian ................ bérlő
bérleti jogviszonydnak kt)ztis megeglezéssel való megszüntetésére, mdsik lakds bérbeadósa mellett

8t1l2015. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. Tomő u. ... ... .. szźĺm a|aÍti, 2 szobás, komfortos komfoľtfokozatú, 56,00
m, alapterĺiletiĺ lakás tekintetében' ..... ... bérlove| fennálló bérleti jogviszony közös
megegyezéssel töľténő megszüntetésével egyidejűleg bérbe qdsu u Budapest VIII., József utca

....... szám a|atti 2,5 szobás, ĺjsszkomfoľtos,76,99 m. alapterületű |akást - hasznóIatľa
aĺkalmas állapotban - Nevezett részéte, határozoÍt időľe szólóan - f0f0. február 29. napjáig,
előbérleti jog biztosítása meIlett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0|5. jil|ius f7 .

2.) a Budapest VIII., József utca szźlm a|atti f,5 szobás, összkomfortos, 76,99 m2

alapterületíĺ lakás lakhatóvá tételének költsége a f015. évi költségvetésben a 11603 címen
nyilvántaľtott, Corvin Sétány Program <jnként vállalt feladat dologi kiadások terhére történjen. A
lakás várható felújítási költsége: |.63f .750,- Ft + Áfa' azazbrlttő:2'073.5g3,- Ft. A kĺjltöztetés
koltsége: 55.000,- Ft + Afa, míga bonyolítási dijl. |68.775,- Ft + Afa, azaz a költöztetés és a
bonyolítás díja összesen bruttó: f84.|94,- Ft. A csereként felajánlott és elfogadott, Budapest VIII.
keľület' József u. szátm alatti lakás haszná|atta a|ka|massá tétele várhatóan
mindosszesen bruttó: 2.357.787,- Ft lesz, mely összeg tarta|mazza a költöztetés és a Józsefuárosi
Gazdá|kodźlsi Központ Zrt. bonyo|ítási díját is'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatttridő: 20 | 5 . jiilius f7 .

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 1.) pontjában foglalt megállapodás
és bérleti szerződés meskötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. szeptember l 5.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt-t a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerület, József u. ... . . ... szám alatti lakás haszntiaÍra alkalmassá tételére, amelynek
költsége nem haladhatja meg a bruttó: 2.357 '787,- Ft-ot, és intézkedjen abér|ő átkö|toztetéséľől a
felúj ított cseľelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgaÍőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0|5. szeptember l5.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a 4.) pont szerinti felújítás megtöľténte
után a fehijítás tételes elszámolását terjessze aYátosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság elé'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20 l 5. október 1 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a lakás felméľése és az
áraján|at bekéľése a kivitelezőtől megttirtént. A munkateľůi|etet átadták 2015. októbeľ 2-án. A
lakhatóvá tétel műszaki átvétele megtöľtént, a lakás birtokbaadására f015. novembeľ 17-én
keľült soľ.

202



ravaslat a Budapest VIII., Szigorq) u. ........ słźm alatti lakós jogcím néIküli
Iakdshaszndlójdnak_ _elhelyezésérevonatkoaian

8|f/2015. (vII.27.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. szálm a|aÍti 20j0 m, alapterülehĺ,
1 szobás, komfort nélküli komfortfokozatű|akásjogcím nélki'ili lakáshasználőjéLt' ,.................t a
Budapest VIII. kerület, Koris u. .... szám a|aÍtif7,90 m'alapterületíĺ, 1 szobás,
komfortos komfortfokozatű k'rízis|akásba helyezi e| hatttrozott időre _ 3 hónap időtartamra _
sző|ó h aszn á1 ati me gá'||ap od ás m e gköté s éve l.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0|5. jíilius 27 .

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 1.) pontjában foglalt haszná|ati
megállapodás megkötéséľe' és a 11603 címen nyilvántartott, a Coľvin Sétány Program <jnként

vállalt feladat dologi kiadások terhére maximum 50.000,- Ft + Afa, azaz bruttó 63.500,- Ft
ös szegi g az átko|toztetés lebonyo |ítéstr a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: 20l5. augusztus 3l.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t arra, hogy .......val szemben a
Budapest VIII. kerület, Kőľis u. ..... ..'... szám alatti kľízislakás kiiiľítése érdekében, a
hasznźiati megállapodás|ejártát követő 60 napon belül, az 1994. évi LIII. tv. (VhĐ 183/A. $-ban
foglaltak alapján _ mint önkényes ellen - gyorsított, nem peres eljárás kezdeményezésével
kapcsolatban, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdáIkodási igazgatő
Határidő: f0| 6. januáľ 3 |.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása a|anián: aziigyÍé| a Kőľis utcai lakásľa
a haszná|atĺ megállapodást 2015. októbeľ 7. napján megkiittitte, a Szigony utcai lakást 2015.
október 15. napján leadta az onkoľmányzatiHázkeze|ő lľodaľészéľe.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Máąds tér 13. szdm alatti Tdrsashdual történő peren kívüli
meg dllap o dtźs meg ktités ére

813/2015. (wI.f7.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Budapest VIII. kerület, Máýás tér |3. szám a|attiTársasház aján|atźú, a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat és a Budapest VIII. kerület Máýás tér |3. szám
alatti Társashźzközott fo|yamatban Iévő, PKKB 16.P.94.i05l20I4. számű perben, peren kívüli
me gál lapodás megkötés év e|, az alább iak szerint :

a.) A Társashźn fe|é fennálló, a Budapest VIII. ker., Máýás téľ 13. Társasház kémény-
karbantartási kötelezettségei költség mege|ó|egezéséből adódó 1.705.861-Ft összegű
követelés összegéből a Társasház 1.375.3f1-Ft-ot egy összegben, a fenti egyezségre
vonatkozó megállapodźs a|áírésával egyidejűleg átutalással megfizet az onkoľmányzat
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részére, atőketarozásbóI fennmaradó 330.540-Ft összeget pedig 6 hónapon keresztül, 2015.
szeptember 1-to|20|6. február f9-igbeszámítás útján rendezi, úgy, hogy az onkormányzati
tulajdonra jutó 55.090-Ft/hó osszegű ktjzös költség fizetési kotelezettségét az
Önkormányzatnaka 330.540-Ft cisszeg teljes jóváírásáig nem kell teljesítenie.

b.) A tőkekövetelés kamatának és perköltségének megfizetését az onkorm ányzat elengedi.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határido: 2015. július 31.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a jelen határozat szerint szükséges
intézkedések megtételéľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdéikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľido: 2015. július 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. július 3l-én a szeľződés
aláírásra keľült.

Javaslat a Budapest VIII. kerüIet Szigony utca 18. szdm alatti Szivdrvdny Napközi otthonos ovoda
vihar o kozta tetőkár helyredllítdsdra

8|4/20ts. (wI.27.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) a Budapest VIII., Szigony utca 18. szám a|atti Szivárvány Napközi otthonos óvoda 2015. július
8-i vihar miatt káľosodott tetőhéj szerkezet felújítására vonatkozó' közbeszerzéSi értékhatárt el
nem érő beszerzési eljáľást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20|5. jtilius 27 .

f.) abeszerzési eljáľás nyertesének a benyújtott ajźln|ata alapjźtn a Thelien Tervező Kft-t (székhely:
1085 Budapest, Jőzsef krt. 69., adószám: 148|9108-2-42, cgj. sz.: 0|-09-921438,
bankszámlaszÍtma: 1 09 1 800 1 -00000060-84800008) nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f015. jiilius f7 .

3.) a határozat l') pontja a|apjźtn felkéľi a lőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy az
onkormányzat nevében a munkálatok elvégzésére az e|őterjesztés mellék|etétképező vállalkozási
szerzódést kösse meg a l1601 címen Intézményi életveszély elhárítási e|őirányzatterhéľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20 1 5. augusztus 3.

4,) a felújítási munka bonyolítója és miĺszaki ellenőľe a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.,
bonyolítási és műszaki ellenőri díjaavtlI|a|kozői nettó ajánlat 5%o-a+ Áfa,6t.083,- Ft + Áfa a
1 l 60 l címen Intézménvi életveszélv elhárítási e|őirányzat terhéľe.

F e lel ő s : Józs efu áľo s i c u,aauo aa. i ro'i ont Zrt. v agy on g-ou,oo ou,, igazgatő
Határidő: 20|5. jiililus 27 .

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A váIla|kozási szerz(jdés
megkiitése megtöľtént, a munka elkésziilt, a Vállalkoző a szám|áját kiÍizetésľe benyújtotta.

-i.
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Üres nem laklźs céIjlűra szolgdló helyiség elidegenítése

815/2015. (vII.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Csepreghy u. 4.
pinceszint 2. szźĺm alatti, füldszinti, 3678fl0lAl2 he|yrajzi szźlm,ő, 89 m, alapterületű' utcai bejáratú
ťoldszinti üzlethelyiség forgalmi értékét 7.900.000,- Ft összegben elfogadja, egyűttal felkéri a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyíIt árverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 201 5. október 7.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a 20|5. szeptember 24-Í
árveľésľe előkészítették' meghiľdették, azonban jelentkező nem volt. További intézkedést nem
igényelt.

A Budapest VIII.' Jóaef krt. 52-56. szdm alattifi)Idszinti, 35636/0/Á/5 helyľajzi szómíl'
hatdrozatlan időre sailó bérletijoggal terhelt iłzlethelyiség elidegenítése

81612015. (wl.f7.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(4 igen' 9 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

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

].) hozzájárul az ingatlqn nyilvántartásban 35636/0/A/5 helyrajzi szómon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József lcrt. 52-56' szám alatti ]83 m, alapterületű üzlethelyiségre
vonatkozó eladási ajánlat bérlő részére torténő megküIdéséhez, a vételárnak, az elkészüIt

forgalmi értékbecslés, valąmint a 32/2013, (ĺ/II. ]5.) szdmú onkormányzati rendelet alapján a
forgaĺmi érték I00 oń-óban, azaz 72.600.000,- Ft osszegben tórténő kozlése mellett.

2.) felkéľi aJózsefĺórosi Gazddlkodasi Központ Zrt-t a határozat I.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldésére és az adasvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdáIkodási igazgató
Határidő: 20|5. jtl|ius 27 .

A Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: aBizottság dtintéséľől a béľlő
kiéľtesítése megtörtént. További intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételtźr és eladási ajlźnlat jóvóhagydsa 1łĺ,,iv-lalĺĺteleg

817/20t5. (wI.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nemo 1 taľtózkodäs szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzé|ćtru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIrI., Salgótaľjáni utca^ (Szemafoľ u. .........)
szám a|atti, 77 m, (bér|eti szerződés szerint 33 m. + 40 m') alapteľületiĺ komfortos lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľende|kező béľ|ók részére torténő eladási aján|at
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kiküldéséhez, a 33120|3. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet f7. $-ában, a Képviselo.
testület 21]120|4. (XI.05.) számű döntésében meghatározottak szerint, a vízmíi-, csatoľnamű
közműrendszer felűjítás k<ĺltségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló hattrozatban és az
a|apján kötött lakáSbérleti szerződésben meghatározott' a|apÍeru|et arányttban eső 1.887.638,- Ft
összegű érték 100 %o-áva| megegyező összegű, l.887.63 8,- Ft vételár közlése mellett.

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdźlkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: f0|5. jű|ius 27 .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: az aján|at érvényessége lejárt,
de az isméte|t e|őterjesztés alapján hozoĹÍ, rĺj ajánlatľól szó|ó bizottsági döntés még érvényben
van.

2.) hozzájáru| az ingatlan-nyi|vźntartásban a és he|yrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Szemafor utca ............ (Salgótaľjáni .........)

és ............ szám a|atti,33 m' + 13 m2 alapterületű, komfortos lakásra határozat|an
idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo bér|ó részére toľténő eladási aján|aÍ. kiküldéséhez, a
33/2013. (VII. 15.) szźlmű önkormányzati rendelet 27. $-ában, a Képviselő-testi.ilet 2I7l20|4.
()(I'05.) számú dontésében meghatározottak szerint, a vizmu-, csatornatniĺ közmrĺrendszer
felújítás köItségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló hatźrozatban és az a|apjźtn kotött
lakásbéľleti szerződésben meghatározott alapteľü|et arányában eső 1.887'638,- Ft cisszegű érték
100 %o-áva| megegyező osszegű, 1.887.638,- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatźridő: 20 1 5. július 27.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. augusztus
25-én megkiitésľe került. További intézkedést nem igényel.

3.) hozzź|éru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII.' Salgótaľjáni utca szám a|atti,55 m. alapteľületű,
komfoľtos lakásľa hatźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlok részére t<jfténő

eladási aján|at kiki.ildéséhez, a33lf0|3.(V[. l5.) számú önkormányzati ľendelet f7, $-ában, a
Képviselő{estület f|7lf014. (K.05.) számű döntésében meglatározottak szerint, a vízmíi-,
csatornamĹĺ közműrendszeľ felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra alapterület aľányában eső
3.088.863,- Ft összegű éľték 100 %o-áva| megegyezó osszegű' 3.088.863,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnoke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatáľidő: 20|5' jiiius 27 .

Ä Józsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés 2015. augusztus
25-én megkötésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

4.) hozzájéru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII., Salgótaľjáni utca . szám a|aÍti,36 m. alapterülettĺ
lakásra hattrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ő részére torténő eladási aján|at
kiküldéséhez, a 33lf0|3. (VII. 15.) számú önkoľmányzati rendelet f7. $-ában, a Képviselő-
testüIet f|7l20l4' (K.05.) szźlmű dontésében meghatározottak szerint, a vizmu-, csatornamű
közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a |akásra az eredeti kiutaló határozatban és az
a|apján kotött lakásbéľleti szerződésben meghatározot1. a|apterület aľányában eső |.830.437,- Ft
ĺisszegű érték l 00 oÁ-áva| megegyező összegĺĺ, | '830.437 ,- Ft vételár kozlése mellett.

Felelős: JózseÍVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdá|kodási igazgatő
Hatźtridő: f0I5. jiilius f7 .
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés 2015. szeptember
f3-áłn megkötésre kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

5.) hozzájáru| az ingat|an-nyl|vántarÍźtsban a ... he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest VIII., Szemafoľ utca ....... szám a|aIÍi, 54m. alapterii|etiĺ lakásra
határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történo eladási aján|at

kiküldéséhez, a 33lf013. (VII. |5.) számű cinkormányzati rendelet f7. $-źtban, a Képviselő-
testület 2|7/2014. (K.05.) szttmű döntésében meghatźĺrozottak szerint, a vízmú-' csatornamű
közmiĺręndszer fe|újítás koltségeivel megegyezó, a lakásľa aZ ęľędęti kiutaló hatćłrozatban és az
a|apján kötott |akásbérleti szerződésben meghatározott a|apterlilet aľányában eső 3.088.863,- Ft
összegű éľték 100 %o-tnal megegyező cisszegű, 3.088.863,- Ft vételár kĺjzlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015' jű|ius 27 '

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. augusztus
27-én megktitésre keľült. További intézkedést nem igénye|.

6.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 1.-5') pontja szerinti eiadási
aj án l atok kikti I désére, valamint az adźsv étel i szerződések megkötésére.

Felelós: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. szeptember 15.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóvóhagydsa (1 db) _ BM szolgáIati
lakds

8t9ĺ2015. (vII.f7.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 2 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzźýáru| aZ ingatlan-nyilvántaľtásban a............... he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Szigony utca ........ szám a|atti, 51 m2 alapterületű,
ĺjsszkomfortos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkęző bérlő részére tĺiľténő
eladási aján|at kikĹildéséhez, a 33/f0|3. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (1)

bekezdésében' a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készu|t forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %o-ćtva| megegyező osszegíĺ, 4.000.000,- Ft
v éte|ár közlése mel lett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. igazgatóság elnoke ' vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20|5. jű|i:us f7 .

2.) felkéľi a Jőzsefutrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási aján|at

kikĹildésére, valamint az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatóság elnöke, va1yon9azdálkodási igazgatő
}Jatźtridó: 20 1 5. szeptember 1 5.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. szeptembeľ
10-én megkiitésľe keriilt. További intézkedést nem igényel.

A Józsefvdrosi Szabadidős Egyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerijleĄ Szigony u 3-5.
szdm alatti iires, önkormónyzati tulajdoníl nem lukás céIíl helyiségekre, valamint a bérleti dĺj

kedvezményes összegen tiirténő megóIlapítdsúra
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821/f0|5. Nn.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy:

l.) nem járul hozzá a Budapest vII.,35128lflAĺ538 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII., Szigony u. 3-5. szám a|att ta|á|hatő, 144 m, alapteľtiletű, üres, clnkormányzati tulajđonú'
utcai bejáratú, füldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához a Jőzsefvárosi Szabadidős
Egyesület részére 23.000'- Ft + Áfa bérleti + közüzemi és külön szolgáltatási díjak osszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. jiilius 27 .

f.) hozzájárul a Budapest vlil.' 35728ĺf/N538 helyľajzi számon nyilvántaľtott' a Budapest
VIII., Szigony u. 3-5. szám a|aÍ1ta|álhatő, !44 m2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratri, fijldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási idővel a Józsefváľosi Szabadidős Egyesület részére klubhelyiségo oktatási, spoľt
tev-ékenység és a Váľosi tanoda műktidtetésének folytatása cé|jźra kedvezményes l06.500,- Ft
+ Afa bérleti t közĺizemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20|5. jiúius 27 .

3.) ahatźlrozat 2.) pontjában megállapított bérleti dij feltétele, hogy

a) a bérlő koteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuárosi Önkormźnyzatot
támo gatőként s zerep e ltetni.

b) a legalább havi rendszerességíĺ helyiséghaszná|atot igénylő eseményekľől (fogadóóra, gyűlés,
rendenlény,tanźrcskozás, tanácsadás) a Bérbeadőttájékonatni, meghívót küldeni.

c) minden év máľcius 15. napjáig benyújtani azadott évre vonatkoző szakmai tervét, amelybőI
kiderĹil' hogy milyen eseményekęt tervez az év során megrendezni, illetve a béľleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuárosi
lakosok érdekeit.

d) minden év május 31. napjáig benyújtani az e|őző éves tevékenységéről sző|ő, az
onkormány zat źL|talr me ghatár ozott taľtal mú szakm ai be számo l ój át.

e) a helyiségben az a|apszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folyatni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt' igazgatőság elnĺlke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidó: f0I5. jű|ius f7 .

4.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására a hatáskörrel rendelkező
bizottság (Emberi Erőforrás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatásköľľel rendelkezobizoÍtsága
szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott
évre is érvényben maľad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Hatfuidő: f0|5. jil|ius f7 .

5.) amennyiben a szervezet a 3') pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benýjtotta, és azt a bizottság elfogadta, az tnkorm ányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kéľelemre a bérleti dijat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi
lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a f48/20I3.
(VI.lg.) számű Képviselő-testületi határozat 26. pont a), b) vagy c) pontja szerinti méľtékre
módosíthatj a, abér|eti szerződés egyéb feltételeinek vá|tozat|anul hagyása mellett.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. igazgatőság elnöke, vagyongazđálkodási igazgatő
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Határidő: f015. jű|ius 27 .

6.) amennyiben a bérlo a fenti kötelezettségeinek nem teSZ eleget, illetve a szakmai terve, szakmai
beszámolója alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben Józsefuáros
érdekében végezi, úgy a bérleti díj az érintett év január 1. napjától visszamenőlegesen azakkor
érvényes szabá|yok szerint kiszámított bér|eti díjnak megfelelő osszeg + infláció étékre
eme|kedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy beszámolója alapján bizonyított, hogy
tevékenységét csak részben végezte Józsefuáros érdekében, úgy a bérleti díja a nem lakás célú
helyiségek bérleti díjának megál|apításáról szó|ó f48l20|3. (VI.19.) számű képviselő-testületi
hattlrozat f6. pontjában meghatározoÍt eggyel magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra
emelkedik.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnoke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határido: f0| 5. jtilius f7 .

7 .) felkéri a Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat i.) pontja szerinti béľleti szerződés
megkötéséľe, melynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) szźĺmű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a I7. $ (4) bekezdése alapján közjegyző e|őtt egyoldalú
köte I ezettsé gvá| l alási nyilatkozat a|áír ását v źi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZrÍ.. igazgatőság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidó: 2015. augusztus 31.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az tinkoľmányzati ľende|etben
foglalt határidőn belÍil a szeľződés megkötéséľe nem keľiilt sor. Az ĺĺgy további intézkedést nem
igényel.

Mena Group Trade Kft. bérlő tevékenységi köľ módosítdsdra vonatkozó kérelme a Budapest WII
keriilet, Népszínhdz u 16. szdm alatti önkoľmdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiség

vonatkoztźsdban

82312015. (vII.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul hozzó a Budapest VIII.,
34676/0/N2 hrsz-on nyilvántartott, a Budapest VIII., Népszínház u. 16. szám a|atĹta|á|hatő, utcai
bejáratu fü|dszinti' 92 mz alapterületÍĺ, nem lakás célú tizlethelyiséget bérlő MENA GROUP TRADE
Kft. bérleti szerződésének módosításához a tevékenységi kör módosítás tekintetében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnoke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20|5. jtilius 27 '

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. augusztus 5-én íľásbeli
értesítés tiiľtént a bizottsági határozatről. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

New Krokodile Kft. bérlő tevékenységi kör módosítdsdra vonatkozó kéľelme a Budapest VIII.
keriłIet, Somogyi B. u 14. szĺźm alatti önkormdnyzati tulajdonú nem lakds céIú helyiség

vonatkozásdban

82412015. NII.Ż7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(2 igen,ll nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|) 

/
u7/r
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja ęl:

I.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 36425/0/A/2 hľsz-on nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Somog1łi B, u. ]4. szóru alatt található, utcai bejáratúföldszinti, 23 m, alapterületíí, nem lakás
célú ĺizĺeĺhelyiséget bérlő New Krokodile Kft' béľIeti szerződésének módosításához a' tevékenységi
kör tekintetében afľikai veĐ)es kereskedés, éIelmiszerek és palackozott szeszesital árusítása és
ľaktározás tevékenységek cétjára, 47.500 Ft/hó + Á7a barlett + kozüzemi és küton szolgáltatási
díj ak nle gál I ap ít ás a me ĺl ett.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdólkodasi Kozpont Zľt-t a határozat I.) pontja szeľinti bérleti szerződés
módosítás megkötésére, amelynekfeltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában óĺIó nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadasánakfeltéteĺeiről szóló 35/20]3. (ĺ/I. 20.) számú Budapest
Józsefváros onkormányzati rendelet 19. s o c) pontja alapján a béľlő a béľĺeti szerződést
kazjegyző előtt tett egyoldalú kotelezettségvállaló nyilatkozattal kiegészítse, továbbá az óvadék
összegétfeltoltse a ]9. $ 3) d) pont éľtelmében.

Fęlelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgaÍóság e|nöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: f0I5. jtilius f7 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. augusztus 5-én íľásbeli
értesítés tiiľtént a bĺzottságÍ határozatről. Az ügy további intézkedést nem igényel.

r av a s I at k e r é kp áro k in gl e n e s t u laj do n b a adás dr a

82512015. (vII.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

l. az onkormányzattu|ajdonátképezó 4 darab Gepida mtrkájtl kerékpárt,4 db kiegészitő dobozt
ingyenesen a Józsęfuárosi Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe adja (7 |.910 Ft/kerékpár *4 :
f87.640 Ft, i0.000 Ftlkiegészítő doboz + 4:40.000 Ft) a K<izterület-felügyeleti Ügyosztály
munkáj ának segítése célj ából.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 20|5. jillius f7 .

2. az onkormányzat 4 darab Gepida márkájú kerékpárt, 4 darab kiegészítő dobof ingyenesen a
Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. tulajdonába adja városüzemeltętési és parkolási
feladatainak segítése célj ából.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. jil|ius f7 .

3. az onkormányzat a Budapesti Rendőr-fókapitánysággal adományozási szerződést kĺit, amelynek
értelmében ingyenesen a Budapesti Rendőr-fokapitányság tulajdonába adja 4 darab Gepida
márkájú kerékpárt, 4 darab kiegészítő dobozt' 4 darab biztonsági kerékpár lakatot közrend és
közb iztonsági feladatainak segítése célj ából.

Felelős: polgármesteľ
Határido: f01 5' jű|ius 27 .

4. ahatározat 3. pontja a|apján felkéľi a polgármestert az adományozási szerződés a|áírásáta.

Felelős: polgáľmester
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