
Határidő: 2015. július 3l.

A Jegyzői Kabinet. a Kiizteľĺilet-feliigve|eti ÜgYosztálv. va|amint a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Közoont Zrt. táiékoztatása a|apián:2015. július 30-án átadásľa keľiilt 4 darab Gepida márkájú
keľékpáľ és 4 db kÍegészítő doboz átadásľa keľiilt a Józsefváľosi Polgármesteľi Hivatal
Közterůilet-feliigyeleti Ügyosztály részéreo 4 dzrab Gepida máľkájrĺ kerékpáľ és 4 darab
kiegészítő doboz a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. részére. agyanezen a napon
adományozási szerződés keľetében átadásľa keľiilt 4 darab Gepida máľlĺíjú keľékpáľ, 4 darab
kiegészítő doboz és 4 daľab biztonsági kerékpáľ a Budapesti Rendőr-főkapitányságrészére.

Tulajdonosi lloulźjdrulds Budapest VIII. kertilet Magdolna Negyed Program III. iiteméltez
kapcsolódó, térfigyelő kamerók telepítési és elektromos hdlózatba kijtési munkdkhoz

826/2015. NII.Ż1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájárulását adja a Multi Alarm Zrt. á|ta|, Budapest VIII. kerület Dankó utca -
Kálváľia térkeresńeződésében (hrsz.: 35-865/l) az <jnkormányzattu|ajdonátképező Infopont éptileten
(M3-as kamera), a Diószegi S. utca _ Kálvária tér kereszteződésében (hľsz': 35-86513) az
önkoľmányzat tulajdonát képezó kiszolgá|ó épületen (M4-es kamera), a Fiumei út - Népszínhtz utca
keresńeződésében (,,FiDo tér'') (hľsz.: 35-388) az önkormányzat tulajdonát képező sportpálya
kiszolgáló épületén (M5-ös kameľa), a Bauer Sándor utca - Homok utca kereszteződésében (hrsz.: 35-
l09) a Lakatos Menyhén Altalános Iskola és Gimnázium éptiletén (M6.os kameľa), aKá|vária utca _
Ká|vtria tér kereszteződésében (hrsz.: 35-86512) az önkormányzat tulajdonát képezo ingatlanban
működő Tuľay [da színház épüIetén (M7-es kamera) térfigyelő kamera telepítési és elektromos
hźiőzatba kötési munkźtkhoz, az a|źlbbi feltételekkel és kikötésekkel:

jelen tulajdonosi hozzájárulás a kivitelezőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,
a kivitelező köte|es az M3-as. M4-es és M5-ĺjs kamera helvszínen elektromos alméró
telepítéséről intézkedni,

c. a telepítéssel kapcsolatosan a munkálatok soľán keletkező hulladék a helyszíneken nem
maradhat,

d. az engedélyes köteles a munkák e|készĺ'iltéről a tulajdonost írásban éľtesíteni,
e. je|en tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yezł| szervek, szakhatóságok előírásainak

maradéktalan betartásával érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő:fDl 5. j úlius 27.

A Közterület-felĺigveleti Ügyosztálv táiékoztatása alapián: az Ml[P ilI. keľetében a téľfigyelő
ľendszer kialakítása megtöľtént, az átadás-átvétel 2015. augusztus 26-áln helyszínbejárás
keľetében lebonvolításra keľůilt.

Hozzdjdrulds a lózsefvdrosi onkormdnyzat gépjdrmíÍvének ingyenes haszndlatba adúsdhoz

827/20|5. (wI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 2 nem,O taľtózkodás szavazztta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő haszná|t MEU-863 forgalmi rendszámú
gépjáľművet a Józsęfvárosi Közĺjsségi Házak Nonpľofit Kft. részére fe|adate||átása biztosítása

a.

b.
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érdekében ingyenesen üzemben tartői haszntiatba adja 2015. decembeľ 31 . napjáig azza|, hogy a
gépj árm iÍv el kapc so lato s iizeme ltetés i kö ltségek az átv ev őt terhel i k.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I5. jíilius 27 .

2. felkéri a polgáľmestert a gépjármű 1 . pont szerint töľténő átadäsának lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. júIius 3l.

3. felkéri a Jőzsefvárosi Kozösségi Házak Nonprofit Kft. iiryvezetojét, hogy gondoskodjon a
gépjármíi átvételéről és a forgalmi engedéIyben avá|tozások átvezetéséről.

Felelős: Józsefuárosi Közösségi Hźnak Nonprofit Kft . ügyvezetőj e

Határidő: 20 1 5. július 3 1.

A Jegvzői Kabinet. valamint a Józsefuáľos Kiizösséeeiért NonpľoÍit Zrt. táiékoztatása alanián: a
MEU-863 forgalmi ľendszámú gépjármű 2015. július 28-án átadásra keľült a Józsefváľosi
Kiiziisségi Hlá.zak Nonpľofit Kft. (továbbiakban: JKIĐ részére. A JI(II a 2015. jrúIius 27-én
kiitött' üzemben taľtóĺ jog átruházásárő| sző|ő szerződésben foglaltak szeľint a gépjáľmű
fo ľgal m i e n ged élyé b en a v á|tozőtst átv ezettette.

Javaslat ,,JóaeÍvdrosi onkormdnyzatfenntartásóban míĺködő napközi otthonos óvoddk
karbantartdsa,felíljítdsavdllalkozdsi szerződés keretében'' t,,t,syľ közbeszerzési eljdrds

eredményének megdllapítdsára ZART ULES

8f9l2015. (vtr.31.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igeno 1 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Jőzsefvírosi tnkoľmányzat fenntaľtásában működo
napközi otthonos óvodák karbantaľtása, felújítása vállalkozási szerzódés keretében'' tźlrgytl
kozbeszerzési eljárásban úry d<int, hogy

1. a) az,,NYCS-Építő,, |pari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (114l Budapest, Komócsy u.33lb.)
aján|aÍtevő által benyujtott aján|at éľvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére. Az aján|attevó aján|ata megfelel az ajźtn|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban - kĺilönösen a Kbt-ben _ foglaltaknak.

b) a Globalbau Team Kft. (|f02 Budapest, Nagysándoľ József utca 22|.) által benyújtott aján|at

érvénýelen' Ąánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak (az előíľt hatáľido
leteltéig nem nýjtott be hiánypótlást), igy az általa benyújtott ajánlat a Kbt. 74. $ (1) bekezdés e)

pontja a|apján érvénýelen (egyéb módon nem felel meg az ajźn|attéte|i felhívásban és a
dokumentációban megh atározott feltételeknek).

c) a Bástya Millenium Zrt (1148 Budapest, Nagy Lajos király t;ŕĺja |0ĺ3.) ajánlattevő által benyrijtott
ajźtn|at érvényes, vele szemben nem áll fenn kizźró ok és ajánlattevő alkalmas a szerzódés teljesítésére.
Az aján|attevő ajánlata megfelel az ajétn|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban -
ktilönösen a Kbt-ben - foglaltaknak.

d) a Fan-Duó Kft. (ll55 Budapest, Reket|ye u.49.) ajánlattevő által benyujtott ajánlat éľvényes, vele
szemben nem áll fęnn kizttrő ok és ajánlattevő alkalmas a szerzódés teljesítésére. Az aján|aÍtevő

aján|ata megfele| az aján|aÍtételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban - különösen a Kbt-ben -
foglaltaknak.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2015. július 3 l.

2. a Básýa Millenium Zrt. (|148 Budapest, Nagy Lajos király útja l0/3.) ajánlattevo a nyertes
ajźtn|attevő. Ajánlattevo ajánlata a |egalacsonyabb ellenszolgáltatást igénylő ajźtn|at a Kbt. 7l. $ (2)
bekezdés a) pontja és az ajánlati felhívás 10. pontjában meghatározottak szerint. Elfogadott aján|ati źr:
nettő 1 | .,719 .947 ,- Ft.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 2015. júIius 3l.

3. ahatźrozat f . pontja alapján felkéri a polgármestert a vállalkozási szerzodés megkötéséľe a Bástya
Millenium ZÍt. (| l48 Budapest, Nagy Lajos kirá|y útja 10/3.) ajánlattevővel.

FeIelos: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti szeľződésk<jtési moratórium lejáratát kovetően.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: tr'elek kiizött avái|a|kozási szeľződés a|áírásra keľült"

A Budapest VIII. keriilet Salgótaľjdni utca ....... szdm,alatti.ingatlanra vonatkozó
elővdsórldsi jogróI vgló lemondds ZART ULES

830/2015. (vII.31.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, 1 tartózkodásszavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat, a .... hrsz-ti,^ természetben a Budapest VIII. kerület Salgótarjáni utca

sztlm a|att található 54 m, alapterületű lakásingatlan tekintetében eladó és
...... vevő között 2015. jrilius l0-én 7.100.000.-Ft, azaz hétmj||iő-egyszázezęr forint vételáron

létľejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. július 31.

A GazdáIkodási Ügyosztá|v táiékoztatás alapián: a határozatot az ĺigyfé| 2015. jrúlius 31-én
személyesen átvette.

ravaslat a ,,Jóaefvárosi Egészségiigli SzolgóIat komplexfejlesztése keretében eszkiizbeszeľzés
szduítdsi szerződés keretében a KMOP-4.3.2/A-I3-2013-0001 azonosító saźmú projekt |9,,źľ,, tdrgłíl

közbeszeľzésieljárússalkapcsolatosdiintésekmeghozataldľa ZARTULES

831/2015. (vII.31.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11' igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 
',Jőzsefvźrosi 

Egészségügyi Szolgálat komplex
fejlesztése keretében eszkozbeszerzés szźi|ítási szeľződés keretében a KMoP-4.3.f/A-|3-20l3-000l
azonosítő számű projekt során'' tárgyűközbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzési eljárás l. része (Digitális detektor) eredményes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. július 3 1.

2. a Medimat Kft. (Iff4 Budapest, XIV. utca 37.) aján|aÍtevő által benýjtoÍt aján|at érvényes, vele
szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az aján|attevő
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aján|ata megfe|el az aján|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban - külonösen a Kbt-
ben - foglaltaknak.

Felelős: poIgármester
Határidő: 201 5. július 3 1.

3. a Fujifilm MagyarországK.ft. (1037 Budapest, Bojtáľ u.56.) ajánlattevő áItal benyújtott ajánlat
érvénýelen.

FeleIos: polgármester
Határido: 2015. július 3l.

4. az e|jźlrtls nyertese a Medimat Kft. (1ff4 Budapest, X[V. utca 37.) ajźn|attevő. Az ajánlattevő
ajánlata az összességében legelőnyösebb ajćtn|at a Kbt. 71. s (2) bekezdés b) pontja és az ajźtnl'ati

felhívás Iv.z'l. pontjában meghatározottak szerint. E|fogadoÍt ajźtn|ati ár: egyösszegri nettó
15 6f0 000,- Ft + Afa.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. július 31.

5. ahatározat 4. pontja a|apján felkéri polgáľmestert az adásvétell szerződés megkotésére a Medimat
Kft. (|f24 Budapest' XIV. utca 37.) ajáĺ|aÍtevővel.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskotési moratórium lejáľatát követően

6. aközbeszerzési eljáľás 2.része (orvosi eszközök) eľedménýelen' mivel aKbt.76. $ (1) bekezdés
b) pontja szerint: kizáró|agérvénýelen ajánlatokat nyújtottak be.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. július 31.

7. a MEDIGOR Bt' (8200 Veszprém,Bezerédi u. 2.) és a Szamos-H Kft. (1026 Budapest, Gyergyó u.

5.) ajźnlattevő á|ta| benýjtott aján|at érvénýelen.

Felelős: polgármester
Hattridő: 20 l 5. július 3 l.

8. a közbeszęrzésekról szőlő 2011. évi CVIII. törvényben foglalt nemzeti eljárásrend szerinti nyílt
kozbeszerzési eljárást folýat le ,,Józsefvárosi Egészségtigyi Szolgálat komplex fejlesztése
keretében oľvosi eszköztik beszeľzése szti|ítási szęrződés kerętében a KMOP-4.3.f/A-13-f013-
0001 azonosító számú projekt soľán'' tárgyban.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. július 31.

9. elfogadja aze|őterjesztés 3. számú mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentáciőt'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. július 3 1.

A Poleáľmesteri Kabinet táiékoztatása alapián: Medimat Kft.-vel a szerződés aláíľásľa keľiilt.
A'2. rész tekintetében új ktizbeszerzési eljáľás keriilt lefolytatásľa.

Javaslat ,,Közétkeztetési szolgóltatds elldtdsa diétós étkeztetéssel és a tdlalókonyhdkfejlesztésével,'
t ár gy íl k ö zb es ze r zé s i elj dr ás er e dmé ny én e k me g dllap í.tlźs dr a
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83212015. (vII.31.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság a,,Közétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel
és a tá|a|ókonyhák fejlesztésével',, tárgyukozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

l. a PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft. (1103 Budapest, Kőér u.5.) ajánlattevo tárgyaláson
meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, aján|ati kötöttséget eredményezo (végső)
ajánlata megfelel a ľészvéte|i és ajánlattéÍeli fe|híváshan, valamint a ĺĺokumentáciĺihan
me ghatźr ozott fe ltéte l ekn ek.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. július 31.

2. a PENSIO Minőségi Közétkeńetés Kft. (1103 Budapest, Koéľ u'5.) ajánlattevő aján|ata
érvényes, és a Kbt. 7I. s (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást i génylő aj án latot tette.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' július 3l.

3' az e|jtrás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20i5. július 3 1.

4. a PENSIo Minőségi Kozétkeztetés Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 5.) ajánlattevő az e|járás
nyertese. Elfogadott végleges átlagos aján|ati átanet1ő 36f ,5 Ft/adag.

Részletes Kalkulációs lap

Soľszám Koľcsopoľt Etkezés típusa
Ajánlatĺ áľ

(nettő Fťadap)

Az ajánlatĺ áľból
a nettó

nyeľsanyagnoľma
méľtéke

íNettó Ft/adas)
1. 2.

1.

ovoda (3-6 év)

Tízőrai 89,98 39,37

,, Ebéd 485,81 f14,96

3. Uzsonna 83,64 37,01

J.
Altalános Iskola alsó

tagozat (7-10 év)

Tízőrai 133,48 59,06

6. Ebéd 601,48 266,14

1 Uzsonna 133,48 59,06

8.

A|talános Iskola felső
tagozat (11-1a év)

Tízőrai 133,48 59,06

9. Ebéd ó01'48 266,14

10. Uzsonna 133,48 59,06

11.
Középiskola (15-18

év)
Ebéd ó01'48 f66,'t4

12. Felnőtt (intézményi Tízőrai 88,98 39,37
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13. dolgozó) Ebéd 601,48 266,14

14. Uzsonna 83,64 37,01

15.

Idős és szociális
ellátás (18+ év)

Ebéd (nappali klubokban
elfogyasztott - alapdíjj al

számolva)
632,80 280,00

16.
Ebéd (k|ubokból elvitelľe -

a|andíi+csomasolás)
686 280,00

Í7.
Házhoz szállított ebéd (alapdíj

+csomagolás+házhoz szálI.
díia)

728 280,00

18. Egytál étet (Népkonyha) 344,76 169,00

19.

Eladási áľ (nettó Ft/adag) (Az 1-18. sorszámhoz
tartoző étkezési típusok esetében megadott díjak

át|aga). A felolvasólapon az ebben a soľban szeľep|ő
átlagos éľtéket kell feltiintetni olyan módon, hogy az

1 - 1 8. so ro kban sze replő elad ási ár ak át|zgát egy
tizedes iecvre keľekítve kel| kiszámolni

362,5
,,í... .,'><

.r:.1'

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

5. a határozat 4. pontja a|apján felkéri a polgármestert a vźi|a|kozási szerződés megkötésére
PENSIO Minőségi Kozétkeztetés Kft. (1103 Budapest, Kőéľ u. 5.) ajánlattevővel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. aususztus 3.

A Jewzői Kabinet ]áiékoztatása alapián: a nyeľtes ajánlattevő ve| az Önkoľmán yzat a
váIlalkozási szerződést megkiittitte.

Javaslat,,Vóllalkozdsi szerződés keretében a II. Júnos PlźI pápa téri jdtszótérfelíłjítdsa', tdrgyíł
kii zbeszerzési elj úrás megindítds dr a

83412015. (vtr.31.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(8 igen' 2 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a,,Yá||alkozási szerzodés keretében a II. János Pá|pápa
téri j átszőtér felúj ítás ď, tár gyű ko zb eszer zés i e lj árásban úgy d önt, h o gy

1. a közbeszerzésekrő| sző|ő f011. évi CV[I. toľvény Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti
hiľdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. |ff/A. $ (l) bekezdés szerinti eljárás)
folytat le.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. július 3 l.

2. e|fogadja az e|óterjesztés 2. számű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentáciőt.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. július 3 l.

3 . aján|attételre felkért szervezetek:

|. Z)FE Zö|dtertilet-fenntartó és Fejlesztő Kft., székhely: 1119 Budapest, Thán Károly utca 3.5.
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2. Szurdokvölgy Kft., székhely: 2013 Pomáz,Tavaszutcaf .

3. Deer Garden Kft., székhe|y: 1f2| Budapest, Anna utca 9- l 1 .

4. Tóthné Kenéz Szilvia egyéni vál|a|koző, Kompan Képviselet, székhely: l113 Budapest, BarÍók
Bél'atft 152.

5. Hercsel Építőipari Kft., székhely: 1l86 Budapest, Közdűlő utca24.

Fele|os: po|gármester
Határidő: 20l5. július 31.

A JeeYzői Kabinet táiékoztatása alapián: az ű)sz-Ker KÍt. az ajántattételľe felkért gazdasági
szeľeplők részére a felhívást és a dokumentációt megkiildte.

Javaslat a ,,Hdlózati központi adattóroló egység szdllítúsa és iizembe helyezése'' tdrgyíl,
közbeszerzési értékhatórt el nem érő beszerzési eljdrds eredményének megáIlapí.tdsóľa

835/2015. (vII.31.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l1 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

l. a ,,Hźĺ|őzati központi adattáro|ő egység szźi|ítása és üzembe helyezése'' tźtrgy6, közbeszerzési
érté|<haárt el nem érőbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: jegyzo
Hatźridó: 20 l 5. július 3 1.

2. a határozat 1. pontja szerinti beszeruési eljárásban érvényes és a legalacsonyabb összegtĺ
ellenszolgáltatást taľtalmazo aján|atot a NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft. (székhely: ll38
Budapest, Váci út i68.; cégjegyzékszttm: 0|-09-56f981) ajánlattevo adta, ezért az e|jźrás
nyeľtese. Elfo gadott aján|ati źra:

Há|őzati központi adattároló ellenszolgáltatásának összege
(nettó Ft + Afa) 3 525 000 + AFA

Uzembe he lyezéssel kapcsolatos feladatok el látásának összege
(nettó Ft + Afa)* 4ó0 000 + AFA

Ajánlati ár: összesen nettó Ft + Afa: bľuttó Ft
3 985 000 + AFA

zembe helvezéssel. testre szabássa| kancsolatos költsések íva|amennvi személvi és dokapcsolatos k<ĺltségek ( nvi személyi togi
kiadások) alatt értendő feladatok ellátása: pl. testre szabás, installálás, tesztelés, oktatás,
próbaüzem stb.

Felelős: jegyző
Határidő: 201 5. július 3 1.

3. a hatźtrozat f. pontja alapján felkéri a jegyzőt a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés
a|áirására.

Felelős: jegyző
Határidő: 20 l 5.augusztus 3 l.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alapián: a váIlalkozási szerződés megkötésľe keľü|t, melyben
fo glaltakat a v á||a|koző telj esítette.

Javaslat a ,,Hirdetési szolgdltatds beszerzése,, tdrgyú, közbeszerzési értékltatórt el nem érő beszerzési
eljdrds eredményének megdllapítósóra

yezéssel,
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836/2015. (VII.31.) sZ. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Hirdetési szolgá|tatás beszerzése'' tárgyű, kozbeszerzési énékhatárt el nem érő beszerzési
eljárás eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. iúlius 3 1 .

2. a határozat 1. pontja szerinti beszerzési eljáľásban éľvényes és a |egalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatásttarta|maző aján|atot Modeľn Media Group Zrt. (székhely: 1036 Budapest,
Perc u. 8., adószám: f5I90593-2-4|) aján|attevő adta, ezéľt az eljárás nyertese. Elfogadott
aján|ati ára:

1 db 1/1 oldalas hirdetés nettó Ft+Afa 362.118 Ft + Afa

Osszesen (17 alkalom) 6.156.006 Ft + Afa

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. iúlius 3 1.

3. ahatźĺrozatf . pontjaa|apján felkéri a polgármestert a nyeľtes ajánlattevővel kötendő szerződés
a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: ZD|S.augusztus 3 1.

A Poleáľmesteľĺ Kabinet táiékoztatása alapián: a nyeľtes ajánlattevővel a szeľződés 2015.
au gusztus f7 - én a|áír álsľa keľĺi|t.

Közterťilet-h as zndlati kérelmek elbír dlós a

837ĺ2015. (vtr.31.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(11 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy

1. közterület-haszntiatihozzájáru|źst ad _ teljes dijfizetéssel - az a|ttbbiak szeľint:

Közterület-h aszná|ő, kére lmező :

A közterület használat ideje:
Kö zterii l et-h aszná|at cé|j a:

Ko zterti l et-h asznźĺ|at he lye :

Kö zterü let-h aszná|at nagy sága:

Nagyľét Invest Kft.
(6500 Baja, Burg Ete u. 1.)
20 1 5. jlilius 3I. _ 2015. október 20.
vendéglátó terasz
Budapest VIil, Corvin sétány f/A.
f3 m"

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

2. tudomásul veszi a Nagyrét Invest Kft. Budapest VIII. kerület Corvin sétárry flA. sz. e|őtti
területre vonatkozó közteľület-haszná|atát 2015. július I7. _2015.július 30. napjáig.

Felelős: polgármester
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Hatáľidő: 201 5. július 3 1.

A Gazdátkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: ahatározlt2O15. augusztas26. napján keľiilt
kézbesítésľe.

838/2015. (vII.31.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattll)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy k<izterület-használati hozzź$áru|ást ad _
teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznźĺ|ő,kére1mezo: Dľaft Beeľ Home Kft.
(l037 Budapest, Bécsi út 85.)

A köĺerület-használat ideje: 20l5. augusztus |4.-f0|6' augusztus 14.
Közteľület-haszná|at célja: megállító tábla
Közteriilet-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerület, Vas u' 2/B.
Közterület-haszná|at nagysága: 7 m.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. július 3l.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a hatźrozat 2015. október 6. napján keľü|t
kézbesítésľe.

ravaslat a rÁ-rl-ra óvoda (BudapesĄ VIII. keriilet Rdkóczi iłt 15.) tetőfelújításdra

8391201'5. (vII.31.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, az onkormányzat nevében és helyett a
Budapest, VilI. kerület Rákóczi út 15. szám a|atti TA-TI-KA óvoda tető felújítására
vonatkozó beszeruési eljárás lefolytatásával, a kapcsolódó bonyolítási és műszaki ellenőrzési
feladatok e||źúásźxa|, |9f .500 Ft + Afa đijazás ellenében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodásiigazgató
Hatáľidő: 2015. július 31.

2.) ahatározat l ') pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-
ve l köten d ő, az e l őterj e s zté s m e l l ékl etét kép ezó szer ző dés a|áir ás ár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jlilius 31.

A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a Felek közőtt a Megbízási
szerződés aláíľásra keľĺilt. A fetújításáľa vonatkoző beszerzési eljáľás lebonyolítása megtöľtént.
A kiválasztott nyeľtes vá|la|kozóva| a szerzłjdés megkiitésľe keľült f015. szeptembeľ 25-én. A
kivitelezés 2015. november 25-i teljesítéssel |ezára|t.

Javaslat a Jóaefvdrosi Ki)zi)sségi Hdzak NonproJit Kft-vel ki)tött köuzolgdltatdsi szerződés
meIIé kleténe k mó do s ítds dra

840/2015. (vII.31.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 taľtózkodáłs szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Józsefvárosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft' egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja ahatározat 1.

me|lék|etét képezo közszo|gá|tatási szerzodés 2. mellékletének módosítását.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. július 3l.

A Józsefváľos Közösségeiért Nonpľofit Zľt. táiékoztatása alapián: a közszo|gálltatási szerződés f .

melléklete mĺódosításľa keľiilt.

Multi ProJi Kft. bérlő és a ZIZI NYOLC Kft. bérleti jog dtruhdzdsra vonatkozó kijzijs kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Kiss J. u 9. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célił helyiség

tekintetében

841ĺf0|5. (vtr.31.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(ll igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dont, hogy

1.) hozzdidľul a Multi Pľofi Kft. bér|ő által bérelt, Budapest VItr. keľü|et,34649/0ĺN| he|yrajzi
számon nyilvántaľtott, a Budapest V[I. keľület, Kiss J. u. 9. szám a|attta|źůható, utcai bejáratu
füldszinti, 59 m2 alaptertiletű' nem lakás célú helyiség bérleti jogának źúruházásź'ŕloz a ZIZI
I\IYOLC Kft. részére, határozatlan idore, élelmiszer jellegiĺ vegyes kiskereskedelmi Üzlet
(szeszesital árusítással) cé|jára, 56.t28,- Ft/hó + Afa béľleti + közüzemi és kül<jn szolgáltatási
díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. július 31.

2.) az onkormányzat tulajdonában á|ló nem lakás cé|jźra szo|gä|ő he|yiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/2013. (vI. 20') számű önkormányzati ľendelet 21. $ (1) bekezdése alapjźtn a
ZIZI NY0LC Kft. á|ta| fizetendő szerződéskötési díj összegét 1 havi bľuttó béľleti díjra, azaz
7|.283,- Ft összegre méľsékli.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 201 5. július 3 l.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 1.) ponda szerinti bérleti szerzodés
megkötéséľe, amelynek feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeirőI szóló 35l20I3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja atapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjánközjegyző e|i5tt
egyoldalú kötelezettségvá|lalási nyilatkozat a|áírásátvá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 20|5. szeptembeľ 15.

4') a bérbeadói hozzźĄárulás abban az esetben lép életbe, ha a bérleti jogot átvevő ZIZINYOLC Kft'
a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerzodéskotési díjat
megťlzeti, a bérleti szerzódést a|áírja és azt egyoldalú kotelezettségvtú|a|ő nyilatkozattal
kiegészíti. Az onkormtnyzat ezek megtörténtéig a Multi Pľofi Kft. bérlőt ismeri e|bér|őként az
érvényben lévő bérleti szerzodésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: JózsefuárosiGazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. szeptembeľ 15.
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A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptember 21-én a
szeľződés megkiitésľe keľiilt. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Rtikóczi ítt 19. szdm alatti iires nem lakús céIjdra szolgóIó helyiség
bér beaddsóro vonatkozó pdly ózat eredmény ének megdllapítás dra

84f/faś' rytr.31.) sz. Váľosgazĺ|álkoĺ|ási és Pénziigyi Bizottság határazata
(ĺ.1 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazztta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII.' Rákóczi ít |9. szám a|atti,3650910/N9 hrsz-ú, f37 m2 alapterülehĺ, I. emeleti,
üres önkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jźra szo|gtłlő helyiség bérbeadására kiirt pá|yźzatot
visszavonja.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20 1 5. jlilius 3 l.

2.) felkéri a Jőzsefvélrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a helyiség pźiyázat údán, magasabb
minimális béľleti díj megjelöIése mellett töľténő bérbeadásáľa teryen javaslatot.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatő
Hatáľidő: 2015. októbeľ 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a pá|yázatot beadók éľtesítése
megtiiľtént, az aján|ati biztosítékok visszautalásának ügyében pénzÍigyi ľendezés |ezáru|t. Az
ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Nap u. 10. szdm alatti tdrsashdz kiizös tulajdonít tetőterének
értékesítésével kapcsolatos dtintés meghozataldra

843lf015. (vtr.31.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy

1.) hozzájźlru| a Budapest VIII., Nap u. 10. Társashźz tulajdonában á|ló közös tulajdonú tetőtér
elidegenítéséhez azza|, hogy a Társashaz źita| 2015. július 27-én tett nyilatkozata a|apjźln a
tulajdonostársak a szerződés taľtalmát az á|ta|uk a|áirtak szerint fenntartják, a beruházás során
felmerülő, esetlegesen a Társashźzra háruló többletkoltségeket a Tźtrsashta nem hárítja źú az
tnkormányzatra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20l5. július 31.

2,) felkéri a Jőzsefuźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t az adásvéte|i e|ószerzódés, adásvételi
szerzódést kiegészíto vállalkozási szerzódés, adásvételi szerződés, tźrsashźz tulajdont a|apitő
okirat a|áirźsára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2015. augusztus l5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. augusztus 19-én a
szeľződés aláíľásľa kerĺilt.

I

t'a.
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Javaslat a ll6/A tömbre vonatkozó tervezésí szerződés módosítdsúra

84412015. (WI.31.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úry dönt, hogy

1. a ||6lA tombre vonatkozó ĺórÉsz módosítással osszefüggésben a Kasib Mérnoki Manager
Iroda Kft-vel, mint Tervezővel, valamint a Sandler Kft-vel, mint Megrendelő Il.-vel megkötott
háromoldalri tervezési szerződést módosítjaa Százados ilt 14. szám alatt levő Pitypang ovodát
js tarta|mazó 310. tombre vonatkozó JOKESZ módosítás igényével, azza|,hogy a koltségek
viselését a Sandleľ Kft., mint Megľendelo II. továbbra ís vállalja.

Fe|elős: polgármesteľ
Határidő: 201 5. júIius 3 1.

f. a |16ĺAtömbre vonatkozó ĺórÉsz módosítással összefüggésben a Sandleľ Kft-vel, mint a Cél
megvalósítójával megkötött teleptilésrendezési szerzodést módosítja'a Százados tlt |4. szám
alatt levő Pitypang ovodát istarta|mazó 3l0. tömbre vonatkozó JOKESZ módosítás igényével,
azza|,hogy a költségek viselését a Sandleľ Kft., mint a Cél megvalósítója továbbľa is vállalja.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. július 31.

3. a határozat |. és f. pontja a|apjźtn felkéri a polgármestert az előterjesztés |. és f. számú
mel lékletét képezo szerzódés módosítások a|źúrására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. augusztus 10.

A Váľosépítészeti ÜeYoszłálY táiékoztatása alapián: a szeľződésmódosítás 2015. augusztus 19-én
a|áírásra keľült. A JoKEsZ-t a Képvĺselő-testület a 43l20t5. (X.fz.) iinkoľmányzati.
ľendeletével mĺidosította.

ravaslat a Baross utca 135. sz (orczy advar) tdrsashdzzal kiitiitt haszndlaĺi megdllapodds
módosítdsdra

845l20t5. (vtr.31.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a BAUHOTEL Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött közhaszntl|at céIjźraátadoff
tertiletre vonatkozó haszná|ati megállapodást a jogutód ORCZY UDVAR Tźĺrsashźzzal (1089
Budapest, Baross u. l35.) közös megegyezéssel úgy módosítja, hogy a közhasználat időbeli
korlátozással (este 10.00 és regge| 6.00 óra kozött zárva) történjen.

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

f . a hatttrozat 1. pontja alapján felkéľi a polgármestert az előterjesztés 3 ' számű mellékletét képező
hasznźiati me gál l ap o d ás m ó do s ítá s a|áir ásár a.

Felelős: polgáľmester
Hatáľido: 2015. aususztus |9.
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A Városénítészeti Ugvosztálv táiékoztatása alapián: a szeľződésmódosítás 2015. augusztus 19-én
megkötésre keľiilt. A kapcsolódó teľületrendezés kivitelezése folyamatban van' a véghatáľidő
2016. április 15.

Javaslat a ,,Budapest Józsefvdros Magdolna Negyed Program lrr', keretében önkormĺźnyzati
lakóépiiletek és lakásokfelújítdsa a KMOP-S.1.I/B-12-k-2012-0001 projekthe1, kap.9so!ódóan tdrgyú

ktjzbeszerzési eljórds eredményének megdllapítdsóra ZART ULES

847/f01'5. (uII.14.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 ĺgen, 0 nem, 0 tartózkodáłs szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Válla|kozási szerzodés keretében ,,Budapest
Józsefuáľos Magdolna Negyed Progľam III'' keľetében önkormányzati lakóépületek és lakások
felújítása a KMoP-5.1 .1lB-1f-k-20l2-000l projekthez kapcsolódóan,, tárgyilkozbeszerzési eljárásban
úgy dont, hogy

1. mindegyik ľész vonatkozásában a Básýa Millenium Zrt. (székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos
király útja l0/3.) ajánlattevő által benyújtottajttn|at érvényes, vele szemben nem á|l fenn kizárő ok
és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az aján|attevő aján|ata megfelel az ajźtn|attéte|i

felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban _ külonösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. augusztus 74.

2. mindegyik rész vonatkozásában a Fauna-Duó Kft. (székhelye: 1155 Budapest, Rekettye u.49.)
ajźln|altevó által benyújtott aján|at éľvényes, vele szemben nem áll fenn kiztrő ok és ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére. Az aján|attevő aján|ata megfelel az ajźn|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabá|yokban - különosen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusrtus |4'

3. mindegyik rész vonatkozásában aYa|a-Bau Kft. (székhelye: l i08 Budapest, Mái utca 198. I\ĺlf3.)
ajánlattevő á|tal benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő
alkalmas a szerzodés teljesítésére. Az ajánlattevő aján|ata megfelel az ajźtn|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban _ ktilonösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. augusztus 14.

4. a közbeszerzési eljárás eredményes mindegyik rész vonatkozźsźtbaĺ.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. augusztus |4.

5. a Bástya Millenium Zrt. (szé|łhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos kiľály tftja |0ĺ3.) ajźn|attevó a
nyertes aján|attevő, mindegyik rész vonatkozásában. Ąánlattevő aján|ata a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást igény|ő aján|at a Kbt. 7l. $ (2) bekezdés a) pontja és az aján|ati felhívás 10.

p ontj ában me ghatár ozottak szeľi nt, m i nde gy i k ré sz vo n atko zás źtb an.

Elfo gadott aján|ati ttr :

1.) rész Budapest VIII. Baueľ Sándor utca 1 1. Hrsz: 35If8

Bíľálati szempońt Ajánlat

Nettó vállalkozó díj (HUF): |0 543 590 Foľint

f2
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f .) rész Budapest VIII. Karácsony Sándor utcaff .Hrsz:35450

Bíľálati.szempont



Nettó vá||a|kozó díj (HUF): 4.791 315 Foľint

3.) rész Budapest VIII. Kisfuvaros u. 8.I]ĺsz:350,14

Bírálati szempont Ajánlat

Nettó vállalkozó díj (HUF): 7 082 013 Forint

4.) rész Budapest YIII. Lujza u. 34. Hrsz: 35430

Bírálati szempont Ajánlat

Nettó vállalkozó díj (HUF): 7 957 770 Foľint

5.) rész Budapest VIII. Lujza u.f2'Hrsz:354f4

Birźůatí szempont Ąánlat

Nettó vállalkoző dij (HUF): f3 709 566 Forint

6.) rész Budapest VIII. Magdo|na u. 47 . ÍIrsz: 3 5 4fI

Bírźůati szémpont Ajánlat

Nettó vállalkoző díj (HUF): 20 998 If1 Forint

7.) rész Budapest VIII. Magdo|nau. 12' és20'

Bírálati szempont AjźÁ|at

Nettó vá|lalkozó díj (HUF): I I 070 298 Forint

8. ) rész Lakáscsatolások, lakásfel új ítások komfortosítás sal

Bíľálati szempont Ajanlat

Nettó vállalkoző dij (HUF): fl 861250 Foľint

Felelős: polgármester
Hatétridő:- 20 1 5. augusztus | 4.

6. a hatźtrozat 5' pontja a|apján felkéri a polgáľmesteľt, hogy a Kbt. szerinti szerződéskötési
moratórium |ejáratát és a támogatási szerzodés módosítását követőęn a vállalkozási szerzodést
kösse meg a Bástya Millenium Zrt. (szék.hely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király {ftja |0/3.)
ajánlattevővel, mindegyik rész vonatkozásában.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : a Kbt. szerinti szerződéskötés i moľatóľ i,lm |ej ár aÍźú kĺjvetően

7. a Global Bau Team ajánlattevő az aján|attételi határidot (ejártát követően nyújtotta be ajén|atttt,
ezért azKbt. 7 4. $ ( 1 ) bekezdés a) pontja szerint érvénýelen.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. augusztus 14.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási
szerző dés a|áír ásr a keľiilt.

Javaslat az MNPIII keretén beliil szomszédsúgi hdzfetiigyelői dllús betiiltéséľe zÁRr tjĺÉs

8491201'5. (vlil.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a Magdolna Neryed Pľogram III. keľetében, a Budapest VIII. Nagyfuvaľos u. 26. szám a|atti

:::::-11:": :::ľ:::: :i:*:::i:?i^łT,:łiť"::ľ";,"ffšŁ,#ä.5]ř?1,|"na 
Boglárka (szül:

- amegbizási szerződés 20l5. szeptember 1-jétol20l5. december 31-ig tartő,határozott idejtĺ,
- a megbízási díj bľuttó l97.100,- forint + járulékai havonta, a szerződés megszűnéséig vagy

megszüntetéséig,
- a foglalkoztatő gazdálkodó szervezet szo|gálati mobiltelefont biztosít szabad kapacitásának

terhére.

Fe|eIős: po|gármester
Határidő: 2015. szeptember 0l.

2. ahatározat 1. pontja a|apján felkéri a polgármesteľt a megbízźsi szerződés a|áirástra.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 201 5. augusztus 3 l .

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: a Magdolna Negyed Pľogľam
III. keľetében, a Budapest vltr.' Nagyfuvaľos u. 26. szám a|atti önkormányzati épĺi|etben
szomszédsági házfeliĺgyelőként megbíztálk Kisné Beľta Bogláľkát' a megbízásĺ szeľződés 2015.
szeptembeľ l-jétőI 2015. decembeľ 3l-ig tartő. Megbízott munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása
és a munkaktiľével kapcsolatos teljes kőľű táĄékoztatálsa megtiirtént, a megbízási szerződésben
foglaltak alapján' a munlľát megkezdte 2015. szeptembeľ I-jén.

Javaslat ,Hdrom óvodafelťłjítdsa rózsefvdrosban vdllalkozdsi szerződés keretében'' tárglíl
kö zb eszerzés i elj órós eredmény éne k megdllapí.tlts dr a

850/2015. (vm.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 1 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Háľom óvoda felújítása Józsefuárosban vállalkozási
szerzőđés keretében'' tźtrgyű kozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a) a HUFER-BAU Kft. (ll93 Budapest, K<ĺnyvkĺjtő utca f2.) ajtn|attevő által benyújtott ajźn|at
éľvényes, vele szęmben nem álI fenn kizźró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az
aján|attevő aján|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban -
külön<jsen a Kbt.-ben _ foglaltaknak.

b) az LS GROUP HLINGARY Kft. (l165 Budapest, Hunyadvár utca 56.Iv3.) aján|attevo á|ta|
benýjtott aján|at érvényes, vele szemben nem álI fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítéséľe . Az ajánlattevő aján|ata megfelel az ajźtn|attételi felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban - különösen a Kbt'-ben _ foglaltaknak.

c) a Fauna-Duó Kft. (i155 Budapest, Rekettye u. 49.) ajánlattevő által benýjtott ajánlat érvényes,
vele szemben nem áll fenn kizárő ok és aján|attevó alkalmas a szerződés teljesítésére. Az
ajźn|attevő ajźn|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban _
különosen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felęlős: polgármester
Határidó: 20 l 5. augusztus 19.

f . a közbeszerzési e|járás eredménýelen, a Kbt. 76. $ (1) bekezdés c) pontja a|apján, mivel egyik
ajźn|attevó sem tett a ľendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajźtn|atot.
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FeleIős: polgármester
Hatáľidő: 2015. aususztus l9.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alapián: a közbeszeľzési eljáľás eredménytelen, további
intézkedést nem igényel.

A Fővdrosi Pedagógiai SzakszolgúIat VIII. keľiileti Tagintézménye tagintéxmény igazgatói
p ály ázatdn ak v éIemény ezés e

851/2015. (VIII.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazĺtta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilęt
Józsefuárosi onkormányzatnevében anemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. töľVény 83. $ (3)
bekezdés e) valamint a (4) bekezdés h) pontja szeľinti intézményvezetői vé|eményezés jogával élve
támogatja a Főváľosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerüIeti Tagintézménye tagintézmény igazgatői
beosztására 2015. június 15. napján kiiÍtptL|yáZat eredményes e|bírá|ásttt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. augusztus l9.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: az átruházott hatásktiľben hozoĹt
bĺzottsági határozat f0t5. augusztus 19-én megküldésľe keľüIt a Klebelsbeľg
Intézményfenntartó Központ Köznevelés -igazgatási Főosztályának.

Tulajdonosi houdjdrulds a Budapest VIII. keriiletben tervezett íltfelújítltsi munkdklloz

85f/2015. (vru.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság hatáľozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzź$árulását adja az MNPIII
projekt keretében tervezett, a józsefuárosi önkormányzatitlJ|ajdonli, Budapest VIII. kerület Kisfuvaros
utca (hrsz: 35077), a Homok utca (hrsz: 35096) felújítási munkáinak kivitelezéséhez, az a|źtbbi
feltétęlekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) aköziÍkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájttru|ásta
vonatkozó rendelet (|9ĺ|994. (v.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági ĺJgyosztá|y Építésügyi
Iľodájától elozetesen meg kell kémi, és az abban fogla|takat maradéktalanul be kell taltani,

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett út- és járdaszakasz tewezett rétegrendjének megfelelő
minőségben történő kivitelezésére, melyre a kivitelező 5 év garanciźttvźů|a|.

d' a zoldsávban a tervezett szintű és talajminőségű feltöltéseket, növény pótlásokat el kell
végezni,

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérőI a kĺjztertilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájźtru|ás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjátő| szźtmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus l9.
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A Gazdálkodási tievosztály táiékoztatása a|apián: a
19-én megkÍi|dték a kivitelező zorn Kft., va|amint
Ugyosztály részéľe.

tulaj donosi hozzájáru|áłst 20 1 5. augusztus
a bonyolító Városfej|esztési és Főépítészi

A Budapest VIII. kerület Rdkóczi út ............ szdm alatti ing,atlanra vonatkozó elővdsdrldsi jogróI
való lemondds ZART ULES

85412015. (uII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi
onkormányzat a ... ... hrsz. alatt felvett, természetben a 1081 Budapest Rákóczi út ......
szám a|attta|á|hatő 78 m2 alapteľületii lakás megnevezésű ingatlan tekintetében' ...... ........ és

'... e|adók és .... és ...... .........vevők között, 2015. július l7.
napján kötött, 14.500.000,-Ft, azaz tizennégymi|liő-otszázezer forint vételáron létrejott adásvételi
szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelos: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. augusztus 28.

A Gazdálkodási ÜwosztáIv táiékoztatása alapián: a határozat 20t5. szeptembeľ 2-án
kézbesítésľe keľiilt az iigyÍé| ľészéľe.

A Budapest WII kerĺilet Rdkóczi ílt .............. szóm alatti ingatlanra,vonatkozó elővtźsórldsi jogróI
való lemondds ZART ULES

855/2015. (uII.28.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozłta
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi
onkormányzat a .. hrsz' alatt felvett, természetben a 1081 Budapest, Rákóczi út

szám a|att ta|á|hatő 70 m, alapteľületű |akás megnevezésű ingatlan tekintetében,
eladó és vevő kozott 20|5. augusztus 3-án 17.200.000,-Ft, azaz

tizenhétmilliő-keÍtőszázezer forint vételáron létľejtjtt adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási
jogáva| nem kíván élni.

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 20 l 5. augusztus 28.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a hatźrozat 2015. szeptember 2-án
kézbesítésľe kerÍilt az iigyÍé| ľészéľe.

Javaslat teľvtanttcsi tag szerződésének megsziintetésére és új szerzóÍdés megkötésére zÁnr tjĺrs

856/20t5. (WII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ..'.. ........aI 2012. július 02-án kötött megbizási szerződést közös megegyezéssel 2015.
szeptember 01. napjával megszünteti, és a Toľre Teľvező, Epítő és Szolgáltató Kft-vel kt't új
megbízási szerződést a tervtanács ülésein történo ľészvételľe vonatkozóan azza| a kikötéssel, hogy
a Torre Kft. ľészéľő | atervtanács ülésein .... vęszrészt. /avĺ
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Felelos: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 28.

2. a határozat 1. pontja a|apján felkéľi a polgármestert az előterjesztés |. szźlmű mellékletét képezo
szerződés 3la szźmű melléklet szeľinti felbontásának. valamint az előteriesztés 3lb számil
mellékletét képező szerződés a|áírźsfua.

Fele|os: polgármester
Határido: f015. szeptember 5.

A Váľosépítészeti Üevosztálv táiékoztatása alapián: .a| a, szerződés megsziintetésre,
a Torľe Kft.-vel pedig az űj szerződés megktitésľe került 2015. szeptembeľ 7-én.

Javaslat ,,hÍIlalkozási szerződés keretében a II. Jdnos PóI pópa téri jdtszótér felíljítása'' tdrgyú
kijzbeszerzési eljárós eredményének megállapítúsdra

zÁnr Üĺps

857/2015. (uII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatł
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazĺtta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés keretében a II. János Pál pápa
téri játszőtér felújításď' táľgyűkozbęszerzési eljáľásban úgy dönt' hogy

1. a DeerGaľden Kft. (122l Budapest, Anna u.9-l1.) aján|attevo á|ta| benýjtott ajźtn|at érvényes,
vele szemben nem áll fenn kizttrő ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az
aján|atÍevő aján|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkoző jogszabá|yokban -
kĺ'ilönösen a Kbt.-ben _ foslaltaknak.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 20 l 5. augus ztus f8.

f. aZ)FB Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u.3-5.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes'
vele szemben nem áll fenn kizárő ok és aján|attevó alkalmas a szerződés teljesítésére. Az
aján|aÍtevő ajźtn|ata megfelel az ajénlattételi felhívásban és a vonatkoző jogszabá|yokban _
kĺilonĺisen a Kbt.-ben * foglaltaknak.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 5. augusztus f8.

3. Tóthné Kenéz Szilvia egyéni vźi|a|koző, KOMPAN Képviselet (1223 Budapest, Gyep tér f.)
aján|attevó által benyújtott aján|at érvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő
alkalmas a szerzódés teljesítésére. Az aján|attevő aján|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban _ különösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 5. augusztus f8.

4. aZ)FB Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajźn|attevő a nyertes aján|aÍtevő, aján|ataa
Iegalacsonyabb ellenszo|gá'|tatźst igénylő aján|at a Kbt. 71. $ (2) bekezdés a) pontja és az aján|ati
felhívás 1 0. pontjában meghattlrozottak szerint. Elfogadott aján|ati ára nettő 33 .041 .665,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. augusrtus 28.

5. a kozbeszerzési eljárás eredményes.
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FeIe|ős: polgáľmester
Határidő: 20 1 5. augusrtus 28.

6. ahatározat 4. pontja alapján felkéri a polgáľmestert a vállalkozási szerzodés megkötésére a ZDFE
Kft. (1 1 l9 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevovel.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľido: a Kbt. szerinti szerzodéskotési moratórium lejáratát követően

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alapián: a nyertes aján|attevőve| az Onkoľmányzat a
vállalkozási szeľződést megktitötte.

ravaslat az MNPIII ,,T4/2 Intenzív csalĺtdmegtartó szolgdltatások,' lźs a ,,T4/3 Csalddfejlesztési
szolgáltatás'' projektekltez kapcsolódó ,,Műíszaki eszkijzök beszerzés,, tdrgyíl, a közbeszerzési

értékhatdrt eI nem érő beszerzési eljdrds eredményěnek megdllapításdra
zÁnr tjĺBs

858/2015. (VIII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az MNPIII ,,T4l2Intenziv csa|ádmegtaľtó szolgá|tatások''
és a ,,T4l3 Családfejlesztési szo|gáltatás'' projektekhez kapcsolódó ,,Műszaki eszk<jzök beszerzés,,
ttlrgytl,kozbeszerzési éľtékhatáľt e| nem érőbeszeruési eljárásban ligy dönt, hogy

1. az MNPIII ,,T4l2Intenzív családmegtartő szo|gá|tatások'' és a ,,T4l3 Családfejlesztési szo|gáltatás''
projektekhez kapcsolódó ,,Mrĺszaki eszközĺjk beszerzés'' tźtrgytl, kozbęszerzési értékhatáľt el nem
ér ő beszerzési e lj áľás éľvényes és eľedményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. augusztus f8.

f. aMędia Markt Áľkád Kft. (székhely: 1106 Budapest, ors vezér tere 25') aján|attevó aján|ata
éľvényes' ajánlattevő alkalmas aszerződés teljesítéséľe és nem á||kizárő okhatá|yaa|att.

Felelős: polgáľmester
Határidó: 20 l 5. augusztus f8.

3. abeszerzési eljárás nyertese a benyújtott ajźn|at a|apján a Media Maľkt Árkád Kft. (székhely: 1 106
Budapest' ors vezér tere f5 .), elfogadott aján\ata: nettó 6 O41 303,- Ft + 27yo Áfa'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 1 5. augusztus f8.

4. ahatźrozat 3. pontja a|apján felkéri a polgármestert a szerzódés a|áírására.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 20 1 5. augusztus 29'

A Rév8 Zrt. táiékoztatása atapián: a Međia Maľkt Áľkád l(ft-vel a szeľződés aláíľásľa keľült.

Tulajdonosi hozzlźjdrulds a Budapest VIII. keriilet Szentkirúlyi u 4. szdm alatti ingatlan
vízbekijtéséIlez

859/201'5. (uII.28.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Budapest
VIII. kerület SzentkiráIyi utca (hrsz.: 36522) 4. szám alatti ingatlan űj vízbekötés kiépítésének
közterü leti munkáihoz, az a|ábbi fe ltéte I ekke l és ki kötésekkel :

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

b. aberuhtnőnak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burko|atbontási) hozzájáru|źst a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII' kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradékta|anul be kell tartani,

c. köte|ezi a kivitelezőt a Szentkirályi utcai járda- és útszakaszon a bontási hely rétegrendjének
(és járda szegélykő) helyreáIlítását követoen, a járda teljes szélességében, legalább 1 m
hosszúságban lij aszfaltbuľkolat megfelelő minoségben történő kiépítésére, melyre aberuháző
és kivitelezo kcizösen 5 év garanciátvźi|a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeáIlítás) elkészültéro| a közterület tulajdonosát íľásban
éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. augusztus f8.

A Gazdálkodási ÜevosztáIy táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kikůĺldésre keľült 2015. augusztus 31-én.

Tulajdonosi hoaújárulds Budapest VIII. keriilet Corvin projekt IV. iiteméhez kapcsolódó
közvilágítdsÍ háIózat rendezlźsi munkdkhoz

860/2015. (uII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájźru|ásźLt adja _ azELl,dIJ Há,|ózati Kft. megbíz ása a|apján _ a GTF Elektľomos
Tervező Fovállalkozó Kft. źita| tewezett, Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Program [V.
üteméhez kapcsolódó, a Bókay János utca (hrsz.: 362||), a Szigony utca (hrsz.: 36|37), T<imő
utca (hľsz.: 3616212) út- és járdaszakaszźú érintő koni|źęitási há|őzat ľendezési (létesítési és
bontási) munkákhoz, az a|átbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruházőt (építtetot) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b' a beruházőnak (építtetőnek) aköziÍkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájttru|ásta
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Fováros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági ĺJgyosztály ÉpíÉsügyi
IrodtĘźtől' előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

d. kötelezi akivite|ęzot az érintett tń- és járdaszakasz bontási helyek _ aszfa|t buľkolat a|aÍti -
rétegrendjének megfelelo minőségben töľténő helyreállítására, melyre a beruházó és
kivitelező közösen 5 év garanciát vá||a|' Az ideiglenesen kiépítętt aszfa|t burkolatok
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biztonságos közlekedésre alka|mas ál|apottt a Beruházó á|ta| tervezett végleges
helyľeáIlításig fenn kell tartani'

e. az engedélyes kote|es a munkák (he|yreál|ítás) elkészültérőlaközterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźtmítoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. augusztus f8.

2. közvilágítási hźúőzat rendezési (létesítési és bontási) munkával kapcsolatban a tulajdonosi
hozzájáru|ás a Szigony utca 3 |. szám alatti (hrsz.: 36f|7) és a Szigony utca 33. szám a|aÍti (hľsz.:
36fI6) önkormányzati tulajdonú ingatlanok érintett - leendő járda _ részeire is kiterjed, amelyek
az épüIetek bontasa után közterületté kertilnek kiszabá|yozásra.

Felelős: polgármester
Határido: 20 l 5. augusztus 28.

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzáłjárulás a kéľelmezőnek
kiküldésľe keľĺilt 2015. augusztus 31-én.

Kii zter íilet- Ia as zndlati kére lme k elbír dlds a

861120|5. (vtrI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(I2 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságligy dönt, hogy nem ad k<jzterti|et-hasznźiatihozzájźru|ást
az a|ábbiak szerint:

Kĺjzteriilet-haszná|ő, kérelmező: Pilis Feszt Kft.
(f7f4Uj|engye|,Hatán tÍ If .)

A közterület használat ideje: f0|5. szeptember 14. - 20|5. október 04.
Közterület-hasznźiat cé|ja: vásár
Közteľület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kertilet, Corvin köz
Kĺjzteriilet-hasznźiat nagysága: l00 m"

Felelős: polgármester
Hatttrídó:'2O 1 5. augusztus 28.

Á. Gazdátkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. oktĺíbeľ 6. napján keľůilt
kézbesítésre.

862l20t5. (vtrI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(lf igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĺilet-használati hozzájźtru|ást ad - teljes díjmentességge| - az a|źtbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: Budapest VIII. keľĺilet, Puskin u. 14-!6. szám
alatti Táľsasház
(1088 Budapest, Puskin u. 14-16.)

A közterület használat ideje: 2015. augusrtus28. -20|5. november 30'
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Közterület-hasznźiat cé|ja: építési munkateľület
Közteriilet-hasznźiat helye: Budapest VIII. kertilet, Puskin u. 14-|6.
Közterület-haszná|atnagysága: 67 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. augusńus 28.

2. tudomásul veszi a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 14-|6. szám a|atti Társasház, Budapest VIII.
kerület, Puskin u. 14-l6. szám a|attiterületre vonatkozó közteľtilet-haszná|atttt 20l5. aususztusf4.
_ f01 5. augusztus 27 . napjáig.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 1 5. augusrtus 28.

A GazdáIkodási tigYosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. októbeľ 5. napján keľiilt
kézbesítésľe.

863/2015. (WII.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ BÍzottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy

l. közterület-hasznźiatihozzájtlru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Kozteri.ilet.haszná|ó,kére|mező: Pľímépítő Kft.
(1083 Budapest,Illés u. 17.)

A közterület használat ideje: 2015. augusztusZľ. -2015' szeptember 20.
Közterület-hasznźiat cé|ja: épitőanyag táľolás építési konténer
Közterĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerÍilet, Horánszky utca 1 1.

Köztertilet-haszntiatnagysága 4 db parkolóhely

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. augusztus f8.

2. a kieső parkolási díj ÁFA :arta|mtú (f0|5. augusztus fI. - f015. szeptember 20. azaz f|
munkanap) - 94.292,- Ft-ot a Pľímépíto Kft. köteles megfizetni a kozteľtilet-hasznźůatről szóló
határ o zatb an me gj e lo lt szźlm|aszámr a'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. augusztus 28.

3' tudomásul veszi a Prímépítő Kft. Budapest VIII. kertilet, Horánszky utca 1|. szźlm alatti területre
vonatkozó közterület-haszntiatát 2015. augusztusf|.-201,5. augusztus f7.ĺapjttig.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 1 5. augusztus f8.

A Gazdálkodási iigvosztálv táiékoztatása alanián: a határozat 2015. szeptembeľ 11. napján
kerĺilt kézbesítésľe.

864/2015. (vtrI.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerület-használatihozzájárulást ad _
teljes díjmentességgel - az a|źlbbiak szerint:

Ą.Ąz3L



Közterĺi let-h aszná|ő, kérelmező :

A köaerület használat ideje:
Közterü l et-h aszn á| at cé|j a:

Közterü | et-h aszná|at hel ve :

Közterti l et-h aszná| at n agy s ága:

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 5. augusztus 28.

Józsefvárosi Szent József Római Kato|ikus
Plébánia
(1082 Budapest' Horváth Mihály tér 7.)
201 5. október 03.
Irgalmassági Konferencia - Egész napos előadás
sorozat
Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér (templom
környéke)
l0l m"

A GazdálkodásÍ Ueyosztálv táiékoztatása alapián: a módosított határozatot a kérelmező f015.
szeptembeľ 14. napján vette át.

865/2015. (vtrI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 78|/20|5. (vII.27.) száműhatźrozatot
az a|ábbiak szerint módosítja:

Kĺjzterület-haszná|ő,kére|mezo: Boľcsoki Kft.
(20 | 6 Leányfalu, Kempi ng u' f4.)

Köztertilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
KözterüIet-hasznźúat helye: Budapest VIII. kerület, Coľvin sétány flb.
A közterület hasznźiatideje: 2015. június l0. - 2018. június 10.

Közterület-hasznźiatnagsĺsága: 36 m, (mellékelt rajzon megjelölt ,,A'' jeliĺ terasz)
Díjfizetés ĺitemezése: havi

K<jzterület-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közteľiilet-haszná|at he|ye: Budapest VIII. keľület Corvin Sétány flb.
A közterület használat ideje: 2015. június 15. _f015. szeptember 30.
Közterület-haszná|atnaglstlga: 40 m'(mellékelt rajzon megjelölt ,,B'' jelű terasz)
Díjfizetés iitemezése: havi

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. augusztus f8.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a módosítotthatározatf0|5. szeptembeľ 11.
napj án kerĺi|t kézbesítésľe.

866/20|5. (uII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 1 taľtĺĎzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 78flf0I5. (vII.27.) száműhatátozatot
az a|ábbiak szerint módosítja:
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Közterĺi let-h asználő, kéľe|mező :

A közteľü|et használat ideje:
Közteľü l et-h asznźiat célj a:

Közterti let-h asznźúat helye :

Kozterü let-h aszn źúat nagy sága:
Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. aususztus 28'

HSB 2010 Kfr.
(1145 Budapest, Jávor u. 5/B.)
20l5.július 08. _20l6.június 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerĺ'ilet Corvin sétány Ilb.
45 m'
havi

Á. Gazdálkodási Ugvosztálv táiékoztatása alapián: a módosított határozat 2015. októbeľ 14.
napj án keľült kézbesítésľe.

867/2015. (v[I.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy d<ĺnt, hogy köaerülęt-használati hozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kére|mező: Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület
(1089 Budapest, Bláthy ottó u. l5.)

A közterĺilet használat ideje: 2015. augusńusZ9.
Köztertilet-haszná'|at cé|ja: népi fesztivál
Köztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület Bláthy ottó u. |ezárt szakasza
Közterület-hasznźiatnagysága: 1440 m.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20 l 5. augusztus 28.

A Gazdálkodási ÜwosztáIv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. október 6. napján keriilt
kézbesítésľe.

868/2015. (uII.28.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt a 1088 Budapest' Krúdy Gy. u. 6' szám a|aÍÍi
Táľsasház előtt bonyolított homlokzatfe|űjitási munkálatokľa firyelemmel, hogy aYárosgazdálkodási
és Pénzi'igyi Bizottság 290/f0I5. (III.30.) számű hatźtrozatäban foglalt koztert'ilet-hasznźiati dijat a
felújítási munkálatokkal érintett 20l5. május 04. és 2015. augusztus 31. kozötti időszakravonatkozóan
70%o-ka| csökkenti, tekintettel arra,hogy a fenti időszakban zajló munkáIatok kor|átoztźlk a Blues &
Gastro f0 12 Kft . vendé sl átó ter asz üzeme ltetését.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 20 1 5. augusztlls 28.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a határozat 2015. szeptembeľ 11. napján
keľiilt kézbesítésľe.

Javaslat a Corvin sétdny iłzemeltetésével kapcsolatos Egyiittmíĺködési MegóIlapodds elfogaddsdra

869/20t5. (WII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletétképezó,
a Coľvin Sétány Progľam egyes közterü|eteinek ĺizemeltetésével kapcsolatos, Corvin Zrt-ve| k<jtendő
Együttműködési Megállapodást és felhata|maZZa a polgármestert annak a|áírtsára'

FeIeIos: poIgármester
Határidő: 20|5. szeptember l l.

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alanián: a Corvin Sétány iĺzemeltetésével kapcsolatos együttműkiidési
megállapod ás a|áír ásr a keľiilt.

Javaslat az MNPIII. T4/3 Csalódfejlesztő SzolgóItatás keretében 56 önkormdnyzati bérlakds
ľészleges felújítltsdltoz sziłkséges építőanyagok és eszköz biztosí.tósdra vonatkozlí szdllítói

keretszerződés módosítdsdnak elfogadúsdra

870/2015. (wII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Saint-Gobain Zrt-ve| f0|4. 05.09. napján, a ,,Szá||ítási keretszerződés a Budapest
Magdolna Negyed minimum 56 önkormányzati béľlakásának részleges felújíüásához szükséges
építőanyagok és eszközök biztosítására eseti megrendelések alapján'' elnevezéssel megkötött
szźi|ítői keretszerződésnek a határozat mellékletét képezó tartalmú 3. számű módosítását,
amelynek értelmében a szerzoďés időtartama 2015. 08. 30. napjĺáľól a projekt mindenkor hatályos
Támogatási Szeľződés szerint rogzített ťĺzikai befejezési hatáľidejére (a benýjtott kérelem
alapján jelenleg várhatóan 2015. október l5.) _ módosul, a szá||itási díj összegének változatlanul
hagyź.sa melIett.

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: 20 1 5. augusztus f8.

2.) felkéri a polgáľmestert a projekt ťlzikai befejezési határidejének módosításźń tarta|mazó
Támogatási Szerződés módosítás a|étírásźú követően az l.) pontbanrogziteÍtszerződés módosítás
a|áirźsźtra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 5. augusztus 28.

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: a Saint-Gobain Zrt. szállítóĺ keretszerződésének mĺódosítása
a|áírásra keľült.

Iavaslat az MNPIII keretében az önkormdnyzati tulajdonban Iěvő lakóépiiletek és lakdsokfelĺłjítdsi
m un k di h o z k ap cs o ló dó t ulaj do n o s i dii ntés e k me g h o zatalúr a

87|12015. (vtrI.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a) tudomásul veszi az engedményezés szándékát a ,,Vállalkozási szerződés keľetében ,,Budapest
Józsefuáros Magdo|na Negyed Program III'' keretében önkoľmányzati |akóépuletek és lakások
felújítása a KMOP-S.|.|lB-If-k-f012-000l'' tétgytl közbeszerzési eljárás eredményeként,20|5.
augusztus f5-én a Bástya Millenium Zrt-ve| (székhely: l148 Budapest, Nagy Lajos király útja /
1Oĺ3.) kötött vállalkozási szerződés a|apján, az e|ő|egigénylés és az igazo|t teljesítések 4ĺr
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fiiggvényében a vállalkoző źita| szám|ázott elszámolható költségekettarta|mazó vállalkozóidíjra
vonatkozóan az a|ábbiak szerint:

b) felkéri a polgármesteľt a projekt ťĺzlkai befejezési hatáľidejének módosításźńtarÍa|mazó Támogatási
Szeľződés a|áirźsát követően, a Yá||a|koző á|ta| az engedményezésről szóló - az engedményezés
tényét és az engedményezett követelést megjelolő - írásbeli értesítés (faktorálási értesítő) a|apján az
engedménye zéshez szĹikséges dokumentum ok a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: az e|ő|egigény|és és aZ ewes részszám|źlk benyújtását követően azonna|

2.) elfogadja a Bástya Millenium Zrt-ve| f0|5.08.f5-én, a ,,Yá|lalkozási szerződés keľetében

,,Budapest Józsefuáros Magdolna Negyed Pľogram III'' keretében önkormányzati lakóépületek és
lakások fehijítása a KMOP-5.|.|lB-12-k-2012-000l'' tárgyźlban megkötĺitt vállalkozási szęrzodés
|. számű módosítását a szerzodés időtaľtamának 2015.08.30-ró1 2015. október 15-ig történő
módosítása tźlrgyźtban - az e|óterjesztés melléklete szerinti taľtalomma| - a vállalkozási díj
összegének megtaľtása mellett, és felkéri a polgármesteľt a projekt ťlzikai befejezési határidejének
módosítását tarta|maző Támosatási Szeľződés a|áirźsát követően annak aláírźsfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. augusztus 28.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: avá||a|kozási szerződés módosítása, illetve a váIlalkozó á|ta|
kéľelmezett engedményezés dokumentumai aláÍľásľa keľtiltek.

Javaslat az MNPIII ,,TI/l Tórsadalmi akciók megszervezése (Iomtalanítós, paľkok takaľítása),, és a
,,TI/2 Helyi kiirnyezettudatossdg elősegítése (zöId udvarok kialakítdsa),, projektekkel kapcsolatos

s zerződés e k mli dos ítds únak elfo gadós dra

872ĺ2015. (vtrI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

Részek Nettó
ajánlati áľ

Saját
forľás

Támogatás
Támogatással
éľintett bľuttó

összes

Engedményezéssel
éľintett bľuttó

tisszep

I

Baueľ
Sándor utca
I l.

10 543 590 10 s43 s90 13 390 359 t3 390 359

2
Karácsony
Sándor utcĺ
ff.

4 791 375 4 791 375 6 085 046

aJ
Kisfuvaros
utca 8.

7 082 013 7 08f0t3 8 994 157

4
Lujza utca
5+.

7 9s7 770 7 957 7',70 r0 106 368

5
Lujza utca
2f. 23 709 566 8 986 s20 t4 7f3 046 t8 698 268 18 698 268

6
Magdolna
ttca47. 20 998 127 f0 998 tf1 26 667 6fl 26 667 62r

1
Magdolna
utca lf -,

f0.
rr 070 f98 tr 0'70 f98 t4 059 f78 14 059 f78

8 Lakások fl 861 f50 f 615 38f Í9 245 868 f4 44f f52 24 442 fsz
Osszesen 108 013 989 11 60190f 96 4rf 087 122 443 350 97 f57 780
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A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| azOnkormányzat és Bihari Mátyás, Sami Józset Kovács Csaba, valamint Pap Ferenc
megbízottak között a ,,Budapest-Józsefoáľos, Magdolna Negyed Program III'' megvalősitásźhoz
kapcsolódóan a ,,T|l7 Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, paľkok takarítása)''
feladatainak ellátása tárgyában kötött megbízási szerződések módosításához azza|, hogy a
megvalósítási határidő a MNPIII Támogatási szerződés szerinti fizikai zárásának időpontja
(elenleg tervezett 2015. október l5.), amegbizási díjak összegének megtaltása mellett, és felkéri
a polgármestert annak a|áírására.

Felelos: polgármester
Határido: 20 1 5. augusztus f8.

f.) hozzájárú az Önkormányzat és Varga Zita, Daru|lázi Melinda, Kovács Csaba, Pap Ferenc,
valamint Viľág Viktória Katalin megbizottak között a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Neryed
Program III'' megvalósításához kapcsolódóan a ,,T|l1 Társadalmi akciók megszervezése
(lomtalanítás, parkok takarítása)'' és a,,T1lf Helyi köľnyezettudatosság elősegítése (zĺild udvarok
kialakítása)'' feladatainak ellátása tźrgyźtban kotott megbízási szerzodések módosításához azza|,
hogy a megvalósítási hatarido a MNPIII Támogatási szerződés szerinti fizikai zárźsźtnak
időpontja (jelen|eg tervezett 20l5. október 15.), amegbízźsi díjak összegének megtartása mellett,
és felkéľi a polgármestert annak a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 5. augusztus f8.

3.) hozzźĄźru| az onkoľmányzat és az Abatox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint vállalkozó
kozött a ,'Budapest-Józsefuáros, Magdolna Neryed Pľogram III'' megvalósitásához kapcsolódóan
a csótányiľtás'' feladatok ellátása térgyttban kötött vállalkozási szerzódés módosításához azza|,
hogy a megvalósítási határidő a MNPIII Támogatási szerződés szerinti ťlzikai zárźsźnak
időpontja (elenleg tervezett 20l5. október 15.), avá||a|kozői díj összegének megtaľtása mellett,
és felkéri a polgáľmestert annak a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. augusztus f8.

A Polgáľmesteri Kabinet. valamĺnt a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: Bĺhaľi Mátyáso Sami
József, Kovács Csaba, valamint Pap Feľenc Vaľga Zita,Daruházi Melinda, Kovács Csaba' Pap
Feľenc, valamint Vĺľág Viktória Katalin megbízási szeľződéseinek módosításaio és az Abatox
I{Ít. szerződésmódosítása aláíľás ra keľĺilt.

Dedk Csalód Kft bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Kdlvdria tér 19. szdm alatti iires,
i)nkormdnyzati tulajdonú nem lakós célíl helyiségre

87312015. $[m.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jórul llozzd a Budapest VIII., 35456/0/N4 és 35456l0/N35 he|yrajzi számon
nyilvántartott, a Budapest V[II. keľĺi|et, Kálváľia tér 19. szám a|alti, f4 + 42 m2, tisszesen 66
m2 alapteľületű utcai bejáratú' ňldszinti nem lakás célú összenyitott helyiségek bérbeadásźthoz a
Deák Család lfft. részére raktározźs tevékenység cé|jźtra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20 1 5' aususztus 28.

.l
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2') a Budapest VIII., Ká|vźria tér 19. szám a|aÍti,3545610lA14 helyrajzi számű lakást a
lakásállományból törli, és a továbbiakban nem lakás céljáľa szolgáló helyiségkénttartja rryi|ván.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdá]kodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 5. augus ztus f8.

3.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy az Önkormányzat képviseletében, az
tnkormányzat illetékmentességének igénybevételével járjon e| az épitésügyi hatósägnźi a
hatósági bizonyítvány kiá|lítása érdekében, majd kérje a Földhivataltól a funkcióváltás
źfuezetését.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 30.

4.) amennyiben az e|járő építési hatóság a Budapest VIII., Kálvária tér |9. szám a|atti, 3545610lN4
he|yrajzi számri lakás funkcióváltásának ingatlan-nyilvántartáson történő źttvezetését a társasház
tulajdont a|apító okirat módosításához köti, az egybenyitott 35456/0lN4 és 3545610lN35 brsz-u,
összesen 66 m. alapterĺiletű helyiségeket üresen, jelenlegi állapotukban és ingatlan-nyilvántartás
szerinti adataikkal elidegeníti. Felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t az ingat|anok
elidegenítésére vonatkoző jav as|at megtételére.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľido: az épitési hatóság nyi|atkozatát követően

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptember l-jén
éľtesítés tiiľtént a bizottsági határozatről. Az iigy további ĺntézkedést nem igényel.

...... magdnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Kardcsony S. u 14. szdm
alatti üres, ?inkormdnyzati tulajdonĺł nem lakds céIú helyiség tekintetében

874l20|s. (vtrI.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzdjáľul a Budapest VIII., 35446/0lN| be|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.'
Kaľácsony S. u. 14. szám alatt elhelyezkedő, 125 m' alapterületű, üľeS, onkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, pinceszinti helyiség bérbeadásához hattrozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével kozműellátottság nélkül .... mangánszemély részére,
raktározás cé|jźtra, a mindenkoľi kiiztis kłiltség (a határozathozata| időpontjában 43.|48,- Ftihó)
+ Afa béľIeti + kĺjztizemi és küIön szo|gá|tatási díjak osszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20 1 5. augusztus 28'

2.) az 1.) pont szerinti bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a béľló a szerződésben vállalja
a he|yiség saját költségen töľténő rendeltetésszeľű használatra alkalmassá tételét, és egyúttal
tudomásul veszi, hogy a beľuházások költségét a bérbeadón sem a bérleti jogviszony alatt, sem
annak bármilyen okból toľténő megszűnését kĺjvetően, semmilyen jogcímen nem követelheti.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 5. augusztus 28.

.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft-t ahatározat l.) pontja szerinti béľleti szerzodés
megkötéséľe, amelynek feltéte|e, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jtra
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (vI. 20.) számű Budapest
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Józsefvárosi onkormálryzati ľendelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt egyoldalú
kotel ezettségvál lalási nyi latkozat a|áírtsát vál I alj a a leendő bérlő.

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20 l 5. október 3 1 .

A Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: az önkoľmányzati ľendeletben
foglalt hatáľidőn belül a szerződés nem kerü|t megkiitésľe. Az iigy további intézkedést nem
igényel.

.. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Práter u 33. szóm alatti iires
ii n k o r mány zati t uI aj do n ú h e Iy is é g v o n at k o zlźs db an

875/2015. (V[I.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazztta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzdjdrul a Budapest VIII. keľiilet, 36323/0lN2 be|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. keľiilet, Pľáter u. 33. szám a|aÍti,19 m2 a|apterĹiletű utcai bejáratu ťoldszinti
nem lakás céhi helyiség béľbeadásáhozhatározat|an időre,30 napos felmondással
részére, szépségszalon tevékenység cé|jára 18.300'- F.t/hó + Afa béľletĺ ł közüzemi és külön
szo|gáltatási dijak ĺisszegen, azza| a feltéte|lel, hogy a bérleti szerzódés megkötését mege|őzően
egyéni vállalkozói igazo|vttnyźú a tevékenységvégzéséhez kapcsolódó TEAOR körökkel kiváltja,
azt dokumentumokkal igazo|ja, és a bérleti szerződéstegyénĺ vállalkozóként kiiti meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 5. augusztus 28.

2.) felkéľi a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hatttrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jźra szolgá|ó helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3' (VI.20.) számű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti dfinak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a |7 . $ (a) bekezdése alapj án közjegyző e|őtt egyoldalú
köte lezettsé gvál lal ás i ny i|atkozat a|źńr ásźú v éi|a|j a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 5. október 3 1 .

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. október 7-én a szerződés
megkötésľe kerĺĺlt. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladdsi ajónlatjóvdhagydsa (4 db)

876/2015. ľm.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYźtosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzéĄáru| az ingatlan-nyi|vántaľtásban a .................. he|ytajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest YIII., Futó u. .... szám alatti, 30 m2 alapterĺiletrĺ,
komfortos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezó bér|o tészére töľténő
eladási aján|at kikĺ'ildéséhez, a 33120|3. (VII. 15.) számú önkormányzati ľendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatáľozottak szerint, az e|készijlt forgalmi
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értékbecslésben megál|apított forgalmi érték 50 %o-áva| megegyezo ĺĺsszegű, 2.930.000,- Ft
v éte|źtr közlése mel lett.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. augusztus f8'

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
k ikü l désére, val amint az adásv éte|i szęrző dés megkoté sére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés az eladási ajánlat
hatáľĺdejének meghosszabbítása alapján 2015. októbeľ 29-én megktitésľe keľült. További
Íntézkedést nem igényel.

3.) hozzájánil az ingat|an-nyilvántartásban a ........... he|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VIII., Baross u. . .... .. ... . ... szám alatti, 39 m2 alapteľi'iletű, komfortos
lakásra hatźĺrozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnya| ľendelkező bérlő részére történő eladási aján|at
kikĹildéséhez, a 33lf0|3. (VII. l5.) számli ĺinkormányzati rendelet 19. $ (l) bekezdésében, a
komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készült forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték 50 oÁ-áva| megegyező összegű, 4.4f5.000,- Ft vételáľ k<jzlése
mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 l 5. augusztus f8.

4.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hattĺrozat 3.) pontja szerinti eladási ajźln|at
kiküldésére, valamint az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Fe|elos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés megkötésľe keľiilt
2015. szeptembeľ 8-án. További intézkedést nem igényel.

5.) hozzźýtru| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott'
természetben a Budapest VIII., Koszoľtĺ u. ................ szám a|atti, 72 m2 alapterületű,
komfoľtos lakásra határozat|an idejiĺ béľleti jogviszonnyal ľendelkező bérlő részére történő
ęladási aján|at kiküldéséhez, a 33lf0|3. (Vil. l5.) számú önkormányzati rendelet i9. $ (l)
bekezdésében, a komfoftos lakás éľtékesítésére meghatározottak szeľint, az elkészült forgalmi
éľtékbecslésben megállapí'tott forgalmi éľték 50 %,-áva| megegyezó összegíĺ, 6.700.000,- Ft
vételár közlése mellett.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5' augusrtus f8.

6.) felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t ahatározat 5.) pontja szeľinti eladási ajén|at
kiküldéséľe, valamint az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés megktitésľe kerii|t
2015. októbeľ 13-án. További intézkedést nem igényel.
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7.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a he|yrajzi számon nyi|vántartott,
természetben a Budapest VIII., Baľoss u. .......... ....... szám a|aÍÍi, 31m2 alapterületű,
komfortos lakásra hattlrozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ő részére történő
eladási ajtn|at kiküldéséhez, a 33/f013. (VII. 15.) számú önkormányzati ľendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfoľtos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készü|t forgalmi
éľtékbecslésben megállapított foľgalmi érték 50%o-ź.ľa| megegyező osszegű, 3.ff5.000,- Ft
vételár kĺjzlése mellett.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 l 5. augusztus f8.

8.) felkéľi a Józsefr'árosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 7.) pontja szerinti e|adási ajánlat
ki kül désére, val am int az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. szeptember 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a szerzÍidés megkiitésľe keľĺilt
2015. október 6-án. További intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vétellŕr és eladási ajónlat jóvlźhagydsa 1łĺlív-talĺótelep)

877120|5. (vtrI.28.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nemo 2 tartőzkodás szavazltta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzt.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáruI az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaltott,
tęľmészetben a Budapest VIII., Salgótarjánĺ utca ..... (Tbiliszi tér .......) ............ szám
a|atti, 54 m2 alapterüIetű komfortos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező
bérlő részére töľténo eladási aján|at kiküldéséhez, a 33lf0|3. (Vil. 15.) számri önkoľmányzati
ľendelet 27. $-źtban, a Képviselő-testület 21712014. (XI. 05.) számű döntésében meghatáľozottak
szerint, a vízmu-, csatornamű közműrendszer fe|ijítás költségeivel megegyezó, a |akásra az
eredeti kiutaló határozatban és az alapján kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott
alapteriilet artnyálban eső 3.088.863,- Ft összegű éľték 100%o-áva| megegyezo összegű,
3.088.863,- Ft Véte|ár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatôja
Határidő: 20 1 5. augusztus f8.

2.) hozzźĘáru| az ingatlan-nyilvántartásban a .... he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Tbiliszi téľ ........... szám a|atti,54 m, alapteľü|etű komfoľtos
lakásra határozat|an idejű bérletijogviszonnyal ľendelkező bérlők részére töľténő eladási aján|at

kiküldéséhez, a 33lf0|3. (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet 27. $-źlban, a Képviselő-
testüIet 2|712014' (XI. 05.) szźtmű döntésében meghatározottak szerint, a vízmu-, csatornamtĺ
kozműrendszer feItĘitás költségeivel megegyező, a lakásľa az eredetj kiutaló hatźrozatban és az
a|apjźn kotott lakásbéľleti szerződésben meghatározott a|apteľület arányában eső 3.088.863 Ft
összegiĺ érték 100 %o-ź.ľa| megegyező összegű, 3.088.863,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. augusztus 28.

3.) felkéri a Jőzsefuźrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a batározat 1.-2.) pontja szerinti eladási
aj ánl atok kiküldésére, valam int az adźsv éte|i szerződések me gkĺĺtésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. október 31.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alaľlián: a szerződ,ések 2015. október 9-
én megktitésre kerüItek, további intézkedést nem igénye|.

BARBAROS AGAT KÍt. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi út 59. szdm alaui
iires, önkormányzati tulajdonú nem lakds célíl helyiségekre

878/2015. (uII.28.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hltározata
(2 igen' 11 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot nem
fogadia el:

].) hozzájórul a Budapest VIII, keriilet' 34628/0/Á/7 heĺyrajzi szómon nyilvántartott, Budapest
VIII. keríilet, Rdkóczi lit 59. szám alatt elheĺyezkedő, 54 m, alapterület{j, üres, önkormányzati
tulajdonú, udvari bejáratú, földszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre j0 napos
felmondási idővel a BAkBARos AGAT KfĹ részére, raktórozás tevékenység céljára, 38.000,-
Ft/hó + Áfa bérteti + közüzemi és kĺilan szoĺgáltatdsi díjak osszegen.

2.) hozzájáľul a Budapest VIII. keriilet, 34628/0/Á/8 helyrajzi számon nyilvóntartott, Budapest
VIII. kerüIet, Rókóczi tht 59. szám aĺatt elhelyezkedő, t9 m2 alapterületíÍ, üres, onkormányzati
tulajdonú, udvari bejáratú, foĺdszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időre 30 napos
felmondási idővel a BAfuBAROS AGAT KÍt. részére, iroda tevékenység céljára, 18.000,- Ft/hó +
Afa bérleti + közüzemi és kilan szolgáltatasi díjak összegen.

3.) a hatórozat I.) és 2.) pontja szerinti bérleti szerződés megkaftsénekfeltétele a NAV tartozás
kieg,lenlítése és annak NAV által kiadott nullás igazolással történő bizonyítása.

4.) hozzájárul a határozat I.) és 2.) pontja szerinti önkoľmányzati tulajdoru) nem lakós céljára
szolgóIó helyk é gek felúj ítas ához.

5.) a határozat l.) és 2.) pontja szerinti bérleti szeľződés megkaftsénekfeltétele, hogł a kérelmező a
bérleti szerződés meĺlékletét képező külön megállapodósban vállalja a helyiségek saját koltségén
történő felújítását' továbbá tudomósul veszi, hogy a beruházásainak osszegét sem a béľleti
jogviszony alatt, sem a bérleti jogviszony megszűnését kovetően a bérbeadón semmilyen jogcímert
nem kovetelheti.

6.) felkéri a Józsefvárosi GazdóIkodósi Kozpont Zrt-t a határozat 1.) és 2.) pontja szerinti bérleti
szerződések megkotésére, amelynekfeltétele, hogł az onkormányzat tulajdondban áIló nem lakas
céIjóra szolgáIó helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 35/2013' (ĺ/I. 20.) szómú Budapest
Józsefváľosi onkormónyzati rendelet 14. s O bekezdése atapjĺźn 3 havi bérleti díjnak megfetető
óvadék megfizetését, valamint a ]7. s @ bekezdése alapján kazjegyző előtt egyoldalú
ko t e I e z e tt s é gv ál l al ás i ny iĺ atko z at al áír as dt v ál l alj a a l e endő b ér l ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20 1 5. augusztus 28.

,Ą Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ l-jén
íľásbeli éľtesítés tiirtént a bizottsági batározłtről. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Sziivetség a Nemzetért Alapítvdny új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kéľelme cstikkentett
bérleti díjon a Budapest VIil.' Visi I. u 4. szdm alatti önkormúnyzati tulajdonú helyiségre

87912015. ľm.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkod'ás szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) nem jáľul hozzá a kedvezményes bérleti díj megá||apításához a Budapest VIII. kerĺilet,
35938l0lV3 he|yrE?i számon nyilvántaltott, Budapest VIII. kerület, Visi I. u. 4. szám a|att
elhelyezkedő, 39 m, alapterüIettĺ önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, pinceszinti helyiség
vonatkozásában a Szövetség a Nemzetért Alapítvány részére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. augusztus 28.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület' 35938/0/A/3 helyrajz1 számon nyilvántaľtott, Budapest
VIII. keľü|et, Visi I. u. 4. szźtm a|aÍt elhelyezkedő,39 m" alapterülettĺ ĺinkoľmányzati tu|ajdonli,
utcai bejáľatu, pinceszinti helyiség újbóli bérbeadásához határozat|an időre' 30 napos
felmondásĺ idő kikötésével a Sztivetség a Nemzetéľt Alapítvány részére raktźtrozás céIjára,
|t.232,- Ft/hó + Áfa béľteti + kozuzemi és külön szo|gáltatási díjak összegen, azza|, hogy
amennyiben a közös költség összege meghaladja a bérleti díj összegét, azt a közös költség
összegéig meg kell emelni. A szerződés megkötésének a feltétele, hogy a kére|mező a bérleti
szerzódés a|áírásáig a fennálló hátra|ékát kiegyenlítse. Amennyiben a hátralék kiegyenlítése ezen
határidőig nem torténik meg, t,gy a bérleti szerződés megkötésére nem kerülhet soľ' a
helyiségeket ahaszná|őnak kiüríwe, haladéktalanu| azonkoľmányzatbirtokźha vissza kell adnia.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. augusztus 28.

3.) felkéri aJőzsefuźrosi Gazdá|kodási Központ Zrt-tahatźrozat 2.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkoľmányzat tu|ajdonában źů|ő nem lakás cé|jára
szo|gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0I3. (VI. 20.) szźtmú Budapest
Józsefuárosi tnkormányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti dijnak
megfelelő óvadék megÍizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző elott egyoldalú
köte l ezetts é gvál lalás i ny i|atkozat a|áir ásáń v á||a|j a a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 30.

A Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az iinkoľmányzati ľendeletben
fogla|t hatáľidőn belůil nem keľĺilt soľ szeľződésktitésľe. A,iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos utca 19. satm alatti Tiicsiik-Lak Biilcsőde vihar
o kozta kdr helyreĺźIlíntsdra

880/2015. (uII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII., Tolnai Lajos utca 19. szám a|atti Tticsök-Lak Bolcsőde 2015. augusztus l8-i
rendkívtili vihar miatti betnás okozta károk helyreźi|itźsźra vonatkozó, kozbeszerzési éľtékhatáľt
el nem érőbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtridő: 20 l 5. augus ztus 28.

f.) abeszerzési eljárás nyeľtesének a benyrijtott ajźn|ata a|apján a Thelien Tervező Kft-t (székhely:
t085 Budapest, József krt. 69., adőszám: |4819708-2-4f, cgi. sZ.: 0|-09-92|438,
bankszámlaszźĺma: l 09 l 800 l -00000060-84800008) nyilvánítja.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. augusztus f8.

3.) a határozat 1.) pontja a|apján felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt-t, hogy az
onkormányzat nevében a munkáIatok elvégzésére a határozat mellékletét képezo vállalkozási
szerzódést kösse meg a 11601 címen Intézményi életveszély elhárítási e|őirtnyzatterhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. szeptember 7.

4.) a felújítási munka bonyolítója és műszaki ellenőre a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.,
bonyolÍtasi és műszaki ellenőri díja a vźi|a|kozói nettó aján|at 5%o-a + Afa, 78.189,- Ft + Äfa a
l l601 címen Intézményi életveszély elhárítási e|óiráĺyzat terhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 15.

a Józsefváľosi Gazdálkodási
Kfizpont Zrt. az rmányzat nevében a munkálatok elvégzéséľe a vállalkozási szerződést
megkötötte' a vállalkozó a munkálatokat 2015. szeptembeľ 3-i teljesítéssel befejezte.

Javaslat a CompuTREND 2000 Kft-vel ktjtött CT-EcoSTAT Szolgőltatdsi Szerződés módosítdsdra

881/2015. (VIII.28.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l' elfogadja az előterjesztés 1. számű mellékletét képező, a CompuTrend 2000 Fejlesztő
Kereskedelmi és SzolgáItató Kft-vel (l l19 Budapest, Fehérvári iú 84lA, adőszźtm: I206839|-f-
43) kötött, a CT-EooSTAT rendszer működtetésére vonatkoző ,,Szolgáltatási Szerzódés,, 1. sz.
módosítását.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2015' augusztus 28.

2. a határozat 1. pontja a|apjźtn felkéľi a polgármesteľt a Szolgáltatási Szeľződés 1. sz'
m ó do s ítás án ak a|áír ástlr a.

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 20 1 5. augusztus f8'

A Pénzůigyi ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: a határozatban foglaltak alapján a CompuTľend
2000 Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kiitött' a CT-EcoSTAT ľendszeľ
működtetésére vonatkoző ,,Szo|gá'|tatási Szeľződés'' módosítása 2015. szeptembeľ 8-án aláíľásľa
keľĺilt.

Javaslat a KEOP 2015-5.7.0 kódszdmú pĺźlydzat benyújtdsához sztikséges döntések megllozataldra a
rózsefvórosi onkormónyzat óItal fenntartott intézmények tekinteté ben

882/2015. (uII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefiĺárosi onkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium źLttal kiírt KEOP-2O15-5.7.0
kódszámú pá\yázati konstrukciójára óvodák vonatkozásában |26.453.f78 Ft összegben, valamint
onkoľmányzati középületek energetikai korszerrĺsítése vonatkozásában 130.453.f89 Ft bekerülési
összköltségge| pá|yázatokat nyújt be az előterjesztés mellékletét képező pá|yázati dokumentumokkal,
és fe|hata|mazza a po|gármesteľt a pá|yázatok benyŕljtásához szükséges összes dokumentum
a|áirására.

FeIelos: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 28.

A Józsefváľosĺ GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a páiyázat benyújtása
megtöľtént, a pá|yánati anyag 2015. augusztus 28-án feladásľa keľiilt a Nemzeti Fejlesztési
Minisztéľium felé.

ĺ av as I at k ö zter iil et e k díj me nt e s h as zndl atán ak b izt o s ítds ár a

883/2015. (uII.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na
Negyed Pľogram III.'' keretében, a ,,T1l1 Táľsadalmi akció megszetvezése (lomtalanítás, parkok
takarítása)'' pľojekt megvalósítása érdekében az Ökont 2008 Környezetvédelmi Kft. (székhely: ll84
Bp., Lakatos út 6l-63.) részére,20l5. augusztus 31 . napjátő| a MNPIII. Támogatási szerzódés szerinti
ťlzikai zárásának időpondáig (elenleg tervezett 2015. október l5.) az a|ábbi lomtalanításra kijelölt
éptiletek előtti teľületen, alkalmanként 3 db konténer elhelyezését biaosítja kĺizteľĹilet-haszná|ati díj
ťlzetése nélkíil:

- Budapest, VIII. kertilet Bauer S. utca 4.
- Budapest, vlil. kerület Bauer S. u. l 1.

- Budapest, VIII. kerület Dankó u. 34.
- Budapest, VIII. kerület Dobozi u. 19.

- Budapest, VIII. keľület Lujza u. 8.
- Budapest, VIII. kerület Lujzau.If.
- Budapest, VIII. kerület Lujzau. 15.
_ Budapest, VIII. keľület Lujzau.16.
- Budapest, VIII. kertilet Lujza u. 18.
- Budapest, VIII. kerület Lujzau.20.
- Budapest, VIII. kerület Lujzau.22.
- Budapest, VIII. keľtilet Lujzau.23.
- Budapest, VIII. keľület Lujza u. 38'
- Budapest, VIII. kerület Magdolna u.6la'
- Budapest, VIII. kerület Magdolna u. 12.

- Budapest, VIII. kerület Magdolna u. 20'
- Budapest, VIII' kerület Magđolna u. 34.
- Budapest, VilI. kerĹilet Magdolna u.44.
- Budapest, VIII. kerület Nagy Fuvaros u. 26.
- Budapest, VIII. keľület Szerdahelyi u. l l.
- Budapest, VIII. keľület Mźńyástér 2.
- Budapest, VIII. keľület Máýás tér 5/a.

- Budapest, VIII. kerület Mátyás tér |3. (konténer aMźúyás tér 6-8. száme|é kihelyezve)
- Budapest, VIII. kerület Szigetvári u' 4.

Egy alkalom a vźi|a|kozäsi keretszerződés mellék|etét képező megrendelésben rögzített napon az otĹ
meghatát ozott idő interval lumot j elent.
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Felelos: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31. napjától

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a határozatban szeľeplő
pľojekt megvalósítása 2015. októbeľ 3l-ig zaj|ott.

A Budapest VIII. keriilet Rdkóczi út ............. szĺÍm alatti ingatlanra vonatkozó elővásórlási jogról
való lemondds ZART ULEŠ

885/2015. (Ix.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi
Onkoľmányzata. ..... hrsz. alatt felvett, teľmészetben a l081 Budapest Rákóczi út..... ........ szám
a|aÍt ta|á|hatő |07 m, a|apterületíi lakás megnevezésű ingatlan tekintetében az IMMO HAUS
CONSULTING Szolgáltató Kft. eladó és Best IMMO HUNGARY Ingatlanforga|maző Kft. vevő közott
2015. június 9-én 14.000.000,- Ft, azaztizen-négymillió forint vételáron létľejött adásvételi szerzodéshez
kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. szeptember 7.

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alanián: a hatátozat foLs. szeptembeľ 8-án
kézbesítésľe keľült az iigyfé| ľészéľe.

Javaslat útklźrral kapcsolaÍos kdrtérítési igény ľendezésére zÁnr tjĺÉs

886/2015. (x.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźĄáru|,hogy az onkormányzat 5|9/835435751kötvényszámú biaosítĺás ,,onkormányzat áita|
kezelt és fenntartott utak kezelése során okozott káľok felelősségbiztosítása,, a|apján _ az
útkáľtérítéSi e|óirányzat terhéľe tulajdonában |évő, frsz-li
gépjáľműben keletkezett kána| kapcsolatban felmerült és az Önkormányzatot teľhelő önrész
osszege, 10.000,- forint megfizetésre kerüljön a károsult biztosítőja, a Közép-euľópai Kölcsönös
Biztosító Egyesület részére. A kiťlzetés feltétele o|yan egyezség megkötése, amelyben a Közép-
európai Kölcsönös Biztosító Egyesület képviselője és .... .....' is nyilatkozik arľól, hogy a
kátéľítés megfizetésével eryidejiĺleg lemond minden további kártérítési igényérőI aZ
Önkormányzattal szemben'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. városuzemeltetési igazgatőja
Határidő: 2015. szeptembeľ 7.

2. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. váľosüzeme|tetési igazgatőját a hattrozat I.
pontja szerinti megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.városizemeltetési igazgatőja
Hatáľidő: 20i5. szeptember 14.

A Pénziigvi tigvosztálv. valamint a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása
alapián: a gépjáľműben ke|etkezett káreseménnye| kapcsolatban fe|merült és az
onkoľmányzatot teľhelő 107o önľész iisszege, azaz I0.000.-Ft - a Gazdálkodási Ügyosztá|y
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tájékoztatása a|apján _ egyezség hiányában még nem keriilt átutalásľa a Gľoupama Gaľancia
Biztosító Zľt. részére.

ravaslat a ,,Józsefvĺtrosi Egészségiigyi SzolgóIat komplexfejlesztése keretében eszközbeszerzés
szóIlĺtdsi szerződés keľetében a KMOP-4.3.2/A-13-2013-00u azonosító számú projekt sordn', tárgyú

k?izbeszerzési eljárdssal kapcsolatos döntések és a ,,JózsefvárosÍ Egészségíigli Szolgdlat komplex
fejlesztése,' (KMOP-4.3.2/A-13-2013-00u azonosító szdm) projektltez,,PAC9 rendszer upgrade,,

tárgyíl, közbeszerzési értékhatdrt eI nem érő beszerzési eljdrdssal kapcsolatos döntések
megltozatalĺźra ZART ULE9

887/20t5. (x.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dönt, hogy

l. a ,,Józsefuáľosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése keretében eszközbeszerzés
szállítási szerződés keretében a KMOP-4.3.2lA-|3-f013-0001 azonosító számű projekt során''
tárgyil kozbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Határido: 2015 ' szeptember 7.

2. a ,,Jőzsefvárosi EgészségĹigyi Szolgálat komplex fejlesztése keľetében eszközbeszerzés
szállítási szerződés keretében a KMOP-4.3 .fĺA-|3-20|3-0001 azonosító számú pľojekt során''
tárgyűközbeszerzési eljárásban a MEDIGoR Bt. (8200 Veszprém' Bezerédi u' 2.) aján|attevő
által benyújtottaján|at érvényes, vele szemben nem áll fenn kizźrő ok és ajánlattevő alkalmas
a szerzódés teljesítéséľe. Az aján|aÍtevő ajźtn|ata megfelel az ajtn|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban - kü|önĺjsen a Kbt.-ben - fog|altaknak.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. szeptember 7.

3. a ,,Józsefoárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése keretében eszkozbeszerzés
szá||ítási szerzóđés keľetében a KMOP-4.3 .flA-|3-f013-0001 azonosító számú projekt Során''
tárgyű kozbeszerzési eljáľás nyeľtese a MEDIGOR Bt. (8200 Veszprém, Bezerédi u. 2.)
ajánlattevő. Az aján|attevő ajźn|ata az <isszességében legelőnyösebb aján|at a Kbt. 7l. $ (2)
bekezdés b) pontja és az aján|ati felhívás Iv.2.1. pontjában meghatározoffak szerint.
Elfogadott ajźtn|ati ár: egy<ĺsszegű nettó 9.287.913,37,- Ft + Afa.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2015. szeptember 7.

4. a ,,Iózsefvárosi Egészségi'igyi Szolgálat komplex fejlesztése'' (KMoP-4.3.2lA-I3-z013.0001
azonosító szám) pľojekthez ,,PACS ľendszeľ upgľade'' tárgyű, kózbeszerzési értékhatáľt el
nem érő beszerzési eljáľásban a Medimat Kft. (1117 Budapest, Fehérváľi ilt 56/b) ajánlattevő
ajánlata érvényes.

Feĺelős: po|gármester
Határido: 2075. szeptember 7.

5. a ,,Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.flA-|3-2013-0001
azonosító szźtm) projekthez ,'PACS rendszer upgľade'' tárgyű, kozbeszerzési éľtékhatárt el
nem érő beszerzési eljárás eredményes.

Felelos: polgármester
Határidő: 2075. szeptember 7.
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6. abeszerzési eljárás nyertese a Medimat Kft. (l117 Budapest, Fehérvári út 56ib), amely a
legalacsonyabb összegű ellenszo|gáItatást taľtalmaző aján|atot adta, aján\ata az aján|atkéľó
ľendelkezésére álló fedezeten belül van, alkalmas a szerzódés teljesítésére és nem á|l kizárő ok
hatá|ya alatt. E|fogadott ajánlati ára nettó 7.970.000,- Ft + Afa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. szeptember 7.

7 . felkéľi a polgármestert ahatározat 3.,6. pontja szerint a szerzodések megkötésére.

FeIelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f015. szeptember 1 1.

A Polgáľmesteľi Kabinet táiékoztatása alapián: a szeľződések aláÍľásľa keľülteko a teljesítés
megttiľtént.

Javaslat,,VdllalkoaÍsi szerződés keretében Józsefvdros kardcsonyifeldíszí'tése és díszkivilúgítdsa,,
tdrgy íł közbeszerzési elj drds megindítás úra

888/2015. (x.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nemo I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. ,,Vállalkozási szerződés keretében Józsefuáros kaľácsonyi feldíszítése és díszkivilágítźsď, tźlrgyban
a közbeszerzésekľől sző|ő 20|1. évi CVIII. töľvénv Harmadik Része szerinti. nemzeti. nvílt
kozbeszerzési elj árást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. szeptember 7.

2. e|fogadja az előterjesztés 2. számű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és a 3' számíl
mellékletétképezőajttn|attéte|idokumentációt.

Felelős: polgármester
Határidő: f075. szeptember 7.

A Jeevzői Kabinet. valamint a Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: az Ész-Keľ Kft.
intézkedett a kiizbeszeľzési eljáľást indító felhívás Közbeszeľzésĺ Éľtesítőben tiirténő
megielentetéséről.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. kerület, Corvin Sétdny Program távktizlési hlźIózaÍ bővítési
munkdihoz

889/2015. (x.07.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ a
Pedľano Crd Kft. megbízźsa a|apjźtn - a Loxton Kft. által tervezett, Budapest VIII. kerület Corvin
Sétány Progľam távkĺjzlési hźiőzat bovítéséhez, a C719lB (Cordia Park Residence-I. ĺitem) éptilet
átjelzéseinek kábelhálózat kiépítési munkáihoz, az a|źlbbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás aberuházőt (építtetőQ nem mentesiti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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b. a beruházőnak (építtetonek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerü|et Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani'

c. kötelezi a kivitelezot a bontási helyek rétegrendjének megfelelő minőségben tĺjfténő
helyreállítására, melyre aberuháző és kivitelező kĺjzösen 5 év garanciźLtvźL||al:

o útburkolat helyreállításánál a kotőrétegig a nagyobb rétegenkénti túlnyújtást (40 _ 40 cm) kell
alkalmazni, a kopóréteget az úttest teljes szélességében, |egalább az iĹtest szélességével
me ge gy ezó hos szon ke l l új raaszfa|tozni,

o a jźlrdátazeredeti rétegrendben,szegé|y javítással és térkőburkolattal kell helyreállítani,

o azifttest javítása a csapadékvize|vezetés megfelelő kiépítéséveltöľténjen,

d. az engedélyes köteles a munkák (he|yreá||itás) elkészültérőI a koztertilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzź|árulás csak az engedé|yezó szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betaľtásával, a dcintés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. szeptember 7.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kiküldésľe keľü|t 2015. szeptember 15-én.

Tulajdonosi hoadjdrulós Budapest VIII. kerület Corvin Sétdny Program IV. ütemében létesíilő K4
jelíí iľodahdz villamos energia elldtdsót biztosító 10 kV.os kdbelek létesítéséhez

890/20t5. (Ix.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 1tartőnkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - az
ELMU Hźiőzati Kft. megbízása alapján - a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. által tervezett,
a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Progľam IV. ütem keľetében, a 125-ös tömbbęn épülő K4
irodahźn villamos eneľgia el|átását biĺosító - a Bókay János utca (hrsz.: 36fÍ0 és 362I|), az Apáthy
István utca (hľsz.: 3618f), a Tömő utca (hľsz.: 36l6fl2) út- és járdaszakaszát érintő - 10 kV-os
ftildkábelek létesítési munkáIataihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) honájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági ĺJgyosztźtly Építéstigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kĺjtelezi a kivite|ezot az érintett rit- és járdaszakasz bontási helyek ľétegrendjének megfelelő
minőségben töľténő helyreáIlítására, anagykockakő burkolat kiépítésére, melyľe a beľuházó és
kivitelező közösen 5 év garanciát vá||a|. A l25-ös tömb melletti Bókay János utcai
járdaszakaszon aZ ideiglenesen kiépített aszfa|t burkolatok biztonságos kcizlekedésľe alkalmas
á||apotát a Beruhazó á|talteĺvezett végleges helyreállításig fenn kell tartani,
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d. aZ engedé|yes köte|es a munkák (helyreállítás) elkészültérő| akönerület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátó| számítoÍt 1 évig érvényes.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0|5. szeptembeľ 7.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kiküldésľe keľiilt 2015. szeptembeľ 16-án.

Kiizter iilet-haszndlati kérelmek elbírdlása

891'12015. (x.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 1 tartrízkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy nem ad kĺjzterület-haszntůatihozzé|áru|źst
a Budapesti Rendőľ-fókapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti OsztáÄya és a
Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztá|y Fóépitészi Iroda állásfoglalásának figyelembevételével, az
alábbi ügyben:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Patľonus RendezvényszervezőKÍt.
(1015 Budapest, Csalogány u. |f . fsz. |9.)

A kérelemben foglalt közterület haszná|at
ideje: 2015. jlilius 30. -f0|5. decembeľ 31.
Közterület-haszná|atcé|ja: mobil árusító autó elhelyezése
Közterület-hasznźiathe|ye: Budapest VIII. keriilet, Szigony u. metró bejáratta|

szemben
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 8 m2

Felelós: polgármester
Hatáľidő: 20 l 5. szeptember 7 .

A Gazdátkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: a hatźrozat f015. szeptember 25. napján
keľült kézbesítésľe.

892/2015. (Ix.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy koztertilet-használati hozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źlbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Jézus Táľsasága Magyaroľszági Rendtaľtománya
(1085 Budapest, Horánszky u. 20.)

A közterĺi|et-használat ideje: f0I5. szeptember 17. - 2018, szeptember 17.

Kozterület-haszná|at cé|ja: zźsz|ó kihelyezése
Közterület-haszná|at nagysága: l0 m, (oldalanként 5 m')
Közterület-hasznä|at helye: Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 20.

(épület homlokzatán)

Felelos: polgáľmester
Határidő: f0|5. szeptember 7.
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A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a határozat f015. szeptembeľ 30. napján
keľült kézbesítésľe.

893/2015. (x.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy köĺerĹilet-használati hozzájárulást ad -

te|jes c|íjfi zetéssęl - az' alźlhhiak szerinf :

Közterület-haszná|ő, kérelmezo: KOMANDOR-HLIIIGARY Keľeskedelmi és
Szolgá|tató Kft.
(f700 Ceg|éd, Bürgeház dtĺlő 1.)

A közterület-használat ideje: f0|5. szeptember l5. - 20l8. szeptember l5.
KözterÍilet-hasznźiat cé|ja: megpllító tábla
Közteriilet-haszntiatnagysága: 2m, (o|da|anként 1 m,)
Közterĺ'ilet-haszntiat he|ye: Budapest VIII. kerület, Futó u. i5-19.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. szeptember 7 .

A GazdáIkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. októbeľ 6. napján keľĺilt
kézbesítésľe.

89412015. (Ix.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

1 . A Váľos gazdźikodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szerint:

Közterület-hasznáIő, kérelmező: Dľaft Beer llome Kft.
(1037 Budapest' Bécsi út 85.)

A köztertilet-használat ideje: f0|5. szeptember 07. -20|6. augusztus 14.

Közterĺ'ilet-haszná|atcé|ja: meg^állító tábla
Közterület-haszná|at nagysága: l m, (oldalanként 0,5 m,)
Közteľület-haszntiat helye: Budapest VIII. keľület, Vas u. 2/B.

2. tudomásul veszi a Draft' Beer Home Kft. Budapest VIII. kerület, Vas u. 2lB. sz. előffi területre
vonatkozó közterület-hasznźiatát 2015. augusztus |4. - f0I5. szeptember 06. napjźig díjfizetési
kötelezettség me||ett.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 7.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. októbeľ 6. napján keľůĺIt
kézbesítésľe.

89512015. (x.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úry dönt, hogy közterĹilet-használati hozzájárulást ad .

teljes díjfizetéssel - aza|źtbbiak szerint:

Kozteľület-haszntilő,kérelmező: K&H BankZrt.
(l095 Budapest, Lechner Ödĺin fasor 9.)
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A közterület-használat ideje: 2015. szeptembeľ 10. - 201 8. szeptember l0.
Közterĺilet-h asznźiat cé|ja: hirdető beľendezés
Közterli|et-h aszná|at nagysága.. 4 m2 1olda|anként 2 m2)
Kozterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keriilet,Futő u.47.

Felelos: polgáľmesteľ
Határido: 20|5. szeptember 7.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: ahatáľozat 2015. októbeľ ó. napián keľiilt
kézbesítésľe.

896ĺ2015. (x.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kozterĺĺlet-haszntiatihozzájánilźnt
a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. keľületi Rendorkapitányság Rendészeti osztá|ya
állásfoglalásának figyelembevételév e|, az a|ábbi ügyben:

Kozterület-haszná|ő, kérelmező: SAMIR-KAMEL Kft.
(l 170 Budapest, Árkádos u. 4.)

A kérelemben fogla|t közterĹilet hasznźúat
ideje: 2015. augusztus 01. -2015. november 01.
Kĺjzteľület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerület, Nagy Fuvaľos u. 26.
Közterü1et-haszná|atnagysága: 9 m'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. szeptember 7.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása a|anián: a hatátozat 2015. októbeľ 6. napján keriilt
kézbesítésľe.

897120|5. (x.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

l. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerüIet-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:

Kĺjzterület-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľiilet, Csobánc u. 8. szám alatti
Táľsasház
(1089 Budapest, Csobánc u. 8.)

A közterĺilet használat ideje: f0I5. szeptembeľ 2l. - 2015. október 3 l.
Kĺjzteľület-hasznä|at cé|ja: homlokzat felújítás
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII, Csobánc u. 8. valamint 1 db

parkolóhely
Közterület-haszntiatnagysága: 56 m, + 1 db parkolóhely

2. a kieső parkolási díj ÁFA tarta|mát (2015. szeptember 2|. - 2015. november 3|. azaz 29
munkanap) _ |3 703,- Ft-ot a Csobánc u. 8. szám alatti Társasház köteles megťlzetni a közteľtilet-
haszná|atrő|sző|őhatározatbanmegjelöltszám|aszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ 7.
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A GazdáIkodási Ügvosztálv táiékoztatása alaDián: a határozat 20|5. októbeľ 6. napján keľült
kézbesítésre.

898/2015. (x.07.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<ĺnt a 1088 Budapest, Krúdy Gy. u. ||. szám alatÍi
Kamľa Hungary Kft. f0I5. augusztus |7. napján történt viharkárok elhárítási munkálataira
figyelemmel, hogy a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 692/f0I5.(vI.29.) számil
határozatában foglalt k<jzterü|et-hasznźiati díjatf01r5. augusztus 18. és 2015. szeptember f0. kozötÍi
i dőszakľa v onatkozőan 7 0%o- a| csokkenti.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 7 .

A Gazdá|kodási Ügvosztá|v táiékoztatása alapián: a határozat 2015. október 6. napján keľiilt
kézbesítésľe.

899/20|5. (x.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

1. A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy köaerület-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źĺbbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő, kére|mező: Káľoli Gáspár Református Egyetem
(1091 Budapest, Kálvin téľ 9')

A k<jaerület hasznáIat ideje: f0|5. szeptembeľ 07. -20|5. szeptember 1l.
2015. szeptember 14. -f015. szeptember 18.

Közterület-haszná|atcéIja: felújítás (túl'ezźrts páros oldali gyalogos forgalom
|ezźlr tsźry a| betonozás célj ábó l)

KozterĹilet-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerĹilet Reviczky u. 4.
Közterület-haszná|atnagysága: 60 m, + 4 parkolóhely

2. akieső paľkolási díj ÁFA ár,ta|mát(2015. augusztus 31._f0|5. szeptember 04.,2O|5. szeptember
07.-2015. szeptember 11.,2015. szeptember 14.-f015. szeptember 18.,azaz l5 munkanap)-62
500,- Ft -ot a Káľoli Gáspáľ Református Egyetem köteles megfizetni a közteľĹilet-haszná|atrő|
szó l ó határo zaÍb an me gj elö lt szám|aszámr a.

3. tudomásul veszi a Károli Gáspár Refoľmátus Egyetem fenti kozteľiiletľe vonatkozó kĺjzterület-
haszná|atát 20 1 5. augusztus 3 l . - 20|5 . szeptember 04. kozotti időtartamra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. szeptembeľ 7.

Á. Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: a határozat 2015. októbeľ 6. napján került
kézbesítésre.

900/2015. (x.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. köĺertilet-haszná|atihozzájárulást ad - teljes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Közteľiilet-h aszná|ő, kérelmező :

A koztęrü|et használat ideje:
Kö zteri'i l et-h asznál at c é|j a:

Kozterii let-h aszná|at helve :

Közter ü l et-h aszná|at n a gysá ga :

Magyaľ Evangélikus Egyház
(1085 Budapest, Üllői űt24.)
2015. szeptember 07.
ép ítés i munkaterü let, á||v ány ozás
Ült0ĺ út f4. Szentkirályi utcai szakasza és
Szentk^irályi utca 51. sz. előttijárda szakaszon
114 m'

2. tudomásul veszi a Magyar Evangé|ikus Egyház Budapest VIII. kerĺilet Üllői i]t f4. Szentkirályi
utcai szakasza és Szentkirályi utca 5l. sz. előttijárda szakasz alatti teľületre vonatkozó közterület-
hasznźiatźú2015. augusztus 3l .-20|5. szeptembeľ 06. napjáig.

Felelős: polgármester
Határido: f0|5. szeptember 7.

A Gazdálkodásĺ Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelm ező 2015. szeptember
10. napján vette át.

Javaslat megbízlźsi szerződlĘs megkötésére a ,,JÁTszorÁns,ąr _ n. Jdnos Pdl pdpa téri jdtszótér

funkcióbővítő megújítósa,' címíÍ programfelújítlÍsi munkóival kapcsolatos mííszaki ellenőri
feladatok elldtdsdra

901/2015. (Ix.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. a ,,[AT1Z)TÁRSAK _ II' János Pá| pápatéri játszőtér funkcióbővítő megújítása'' című progľam
játszőtér felújítási munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok el|átásźna| a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t bizza meg, 393 700.- Ft + Afa, azaz bruttő 499 .999 .- Ft
összeg díjazással.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20I 5. szeptember 7 .

2. a határozat l. pontja a|apján felkéri a polgármestert az előteľjesztés |. számű mellékletét képezó
m e gb ízźsi szer ző dés a|áir ásár a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. szeptember l8.

A Váľosépítészeti ÜevosztáIy és a Rév8 Zľt. táiékoztatása alanián: a műszaki el|enőľi
tevékenységet a Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt. e||átta.

Kőrösiné Papp Anikó egyéni vdllalkozó késedelmi kamat, bérleti díj hdtralék elengedésére és
részletft'zetésre vonatkozlí kérelme a Budapest VIII. kertilet' Gyulai PáI u 12. satm alatti

önkormdnyzati tulajdoníl helyiség vonatkozdsdban

902/20|5. (Ix.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1) nem járul hozzá Korösiné Papp Anikó részére az onkormányzat tulajdonźú képező, Budapest
VIII., Gyu|ai Pál u. 12. szám a|aÍti,36455/0ĺN| hľsz-ú, 34m, a|apterületű, utcai bejáľatú,
floldszinti nem lakás célú helyiségre felhalmozott3f5.l75,- Ft késedelmi kamat elengedéséhez.

Fe|elős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 7.

2) nem jttrul ltozzd Kőrösiné Papp Anikó részére az onkoľmányzat tulajdonát képezó, Budapest
vilI.' Gyu|ai Pá| u. Íf, szám alatti' 36455laĺNt hrsz-rĺ, 34 m, alaptęľtile'tiĺ, tltcai bejáratíl,
ťoldszinti nem lakás célú helyiségre f011. április hónaptól 20ll. december hónapig terjedo
időszakľa a bérleti díj 

"gy 
ľészének elengedéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. szeptember 7.

3) nem jttrul ltoud Kőrösiné Papp Anikó részére az onkormányzat tu|ajdonźi képezó, Budapest
VIII.' Gyulai Pál u. 12. szźtm a|atti, 36455/0lN| hľsz-ű, 34 m, a|apterületű, utcai bejáratú,
ťoldszinti nem |akás célú helyiségre 2015. augusztus 3t-ig felhalmozott bérleti díj + Afa:
500.665,- Ft, szemétsztillítási dij:27.955,- Ft + Afa, késedelmi kamat 20l0. szeptember 01-tő|
20l5. augusztus 31-ig: 3f5.775,-Ft,közjegyzői díj: 29.97f,- Ft, végrehajtási koltség:46'037,-Ft,
łisszesen: 929.804,- Ft hátralék összegre arész|etťĺzetési kedvezmény megadásához.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 5. szeptembęr 7 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ 8-án íľásbe|i
éľtesítés ttiľtént a bizottság határozatáró,|. 

^z 
ügy továbbĺ intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keríileĄ rózsef krt. 19. szdm alatti iires, önkoľmányzati tulajdoníł nem
Iakds céIíl helyiség nyilvdnos egyfordulós ptÍIydzaton tiirténő bérbeadúsdľa

90312015. (Ix.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 1tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt-t, a Budapest VIII., József krt. 19. szám a|att
elhelyezkedő,3477610lN7 hrsz-ű, I31 m" alapterületű, tiľes önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás
célú helyiség bérbeadásáľa iľányuló nyilvános egyfoľdulós pźiyázat kiírására 190.133,- Fťhó +
Afa béľleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségľe nem adható be olyan aján|at, ame|y a
Képviselő-testĺilet 248/20|3. (VI. 19.) számű határozatának 8. pontja szerinti 12 és 25%o-os
bérleti díj kategóriábatartoző, illetve nyilvános internet szo|gá|tatás (internet ktwéző, call centeľ,
stb.) tevékenység v égzésére vonatkozik'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkoďási igazgatója
Határidő: 2015. szeptembeľ 7.

2.) A Kiíró kiköti, hogy az osztatlan közös tulajdonú pinceľészhasznźúatának tekintetében a pá|yáző
kotelessége és fele|őssége a társasházza| történő megállapodás megkĺĺtése, a társasház áitalr
kikötött feltételekkel, a birtokbavételt kövętő 15 napon belül, amennyiben eznem valósul meg, a
pince füldszint felőli lejáratának megszüntetéséről a bérlőnek saját k<iltségén kell gondoskodnia.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 7.
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3.) felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a pźiyźtzat a Versenyeztetési szabá|yzatrő|
sző|ő 41120|5. (II. 09.) számű képviselő-testületi határozatban fogla|tak szerinti lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. szeptember 7 .

4') a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfeleloen a
tsudapest ľováros Vlll. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hiľdetotáblźłján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szoIgá|ó helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az onkoľmányzat és a Lebonyolító szämára elérhetó
költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell
kozzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. november 30.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a pá|yázzt 2015. október 16-
tól kiírásľa keľült, novembeľ 4-i beadási hatáľidővel, a pá|yázat várhatő eľedményez 2016.
januáľ 31.

Javaslat a Budapest VIII,' Kríldy Gy. u 3. szdm alatti iires nem lakds céIjára szolgáló helyiségek
b é r b e adás ár a v o n at k o zó p ály ózat er e dmé ny é n e k me g úl I ap ít ds dr a

904/201'5. (x.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(14 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hory:

l.) a Budapest VIII., Kľúdy Gyula u. 3. szám a|aÍti,367I3l0/A/3 és 361|3l0lN4 hrsz-il, összesen
530 m' alapteľtiletÍĺ, üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 439lf0l5. (V. 04.) szźtmű hatźtrozata alapján kiírt
nyilvános egyfordulós pźůyázati eljáľást érvényesnek, de eredménýelennek nyilvánítja'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 7.

f .) újabb pályá zat kiírálsáről nem dönt, egyben felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt-t,
hogy a későbbiekben tegyenjavaslatot a helyiség hasznosítására vonatkozóan.

Felelos: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 7.

A Józsefváľosi Gazđálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: az iigy további intézkedést
nem igényel.

.... magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Lujza u 16. szdm alatti iires
ö n k o r mdny zati t uI aj do n ił h e Iy i s é g v o n at k o zds ó b an

90512015. (Ix.07.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest VIII.,
3537fl0lAl44 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest V[I.' Llljza u. 16. szám alatt elhelyezkedő,
35 m2 alapterületű, üres' ĺinkormányzati tulajdonú, udvari bejáratri ťoldszinti nem lakás céIú helyiség
bérbeadásához........... magánszemé|ytészére.
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Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f015. szeptembeľ 7.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ 10-én
íľásbeli éľtesítés történt a bizottság határozatárő|. 

^z 
iigy további intézkedést nem igénye|.

Raulino Bt. íłj bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Magdolna u 20.

s zám a latt i ö n k o r mdny zati t u l üj do n íl h e Iy is é g v o n at k o uźs ó b an

906l20t5. (x.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozlta
(14 igeno 0 nem, 1 tartózkodźłs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) hozzájórul a Budapest VIII., 35309 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Magdolna a. 20. szám alatt ta|á|hatő, 19 m' alaptertiletű, önkormányzati ta|ajdonú, utcai
bejáratű, ftjldszinti nem lakás célú helyiség rijbóli béľbeadásához határozatlan időľe, 30 napos
felmondási hatáľidővel Raulino Bt. részére cukľászda (szeszesital áľusítás nélkiil) cé|jára,
fg.0g7,- Ft/hó + Áfa bé"teti + kozüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen' amennyiben a

fennálló díjhátralékát a bérleti szerzódés megkotése e|őtt kiegyenlíti.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f015. szeptember 7.

2.) felkéľi a Jőzsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źt||ő nem lakás
cé|jélra szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI. 20') számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzatirende|et 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megťĺzetését, valamint a I7. $ (a) bekezdése alapján kozjegyző e|ott egyo|dalú
kote|ezettségvállalásinyilatkozataÍáirásátvá||a|jaabérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l5. októbeľ 31.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. októbeľ 16-án a béľleti
szeľződés megktitésľe keľiilt. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Tórsak a Teleki Térért Eglesiilet béĺlő tevékenységi kiir bővítéséľe vonatkozli kérelme a Budapest
VIII. kerület, Teleki tér 22. szdm alatti önkormdnyzati tulajdoníl nem lakús céIťł helyiség

vonatkozĺźsúban

907/2015. Gx.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáiáľu| a Budapest VIII. kerület, 34739/0/N32 hrsz-on nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Teleki tér 2f . szźlm a|aĹtta|á|hatő, utcai bejáratú pince szinti, 103 m2 alapterületű, nem lakás célú
üzlethelyiséget bérlő Táľsak a Teleki Téľért Egyesület bérleti szeruodésének módosításához a
tevékenységi kör bővítése tekintętében raktározźs és a|kotó műhely tevékenységľe, a
mindenkori közös költség díján (amely jelen|eg 14.760,- Ft/hó) + Afa bérleti + köziizemi és külön
szolgáltatási díjak megá||apitźtsa mellett. A bérleti szerzodés módosításának feltétele, hogy az
Egyesület a bérleti díj htltra|ékát a jelen hatźlrozatrő| szóló értesítés kézhezvételétől számított 8
napon belül kiegyenlítse. Amennyiben a hátralék kiegyenlítése ezen határidőig nem töľténik meg,
úgy a béľ|eti szerzodés módosításának megkötésére nem keľülhet sor.
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Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodźsiigazgatőja
Határidő: 20l5. szeptember 7.

2.) hozzájárul a Budapest VIII., Telekl téÍ f2. szám a|atÍ.i, 34739l0ĺAl32 hrsz-u, onkormányzati
tulajdonú helyiség źlta|akitásźLhoz, amennyiben azt a bérlő saját költségén végzi el, továbbá
tudomásul veszi, hogy az áta|akítással járó költségeket Sem a bérleti jogviszony alatt, sem a
bérleti jogviszony bármi|yen címen történő megszrĺnése esetén nem kérheti a bérbeadótól.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 7.

3 .) felkéri a Jőzsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt-t a határozat 1 .) pontja szerinti bérleti szerződés
megkotésére, ame|ynek fe|tétele az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 35lf0l3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi
onkormányzati rendelet l9. s (3) c) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú
kĺite l ezetts é gv ál l al ás i ny i|atkozat a| áir ása.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. október 15.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ 24-én a
szeľződésmódosítás megkötésľe keľĺilt. A'ügy további intézkedést nem igényel.

Tíízviola Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Víg u 28. szóm alatti iires
önkormdnyzati tulaj don íł helyiség vonatkozásdban

908/2015. (DĹ07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźltosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest VIII.
kerü|et, 34926/0/N5 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. kerůilet, Víg u. 28. szám
a|aÍti,33 m2 alapterületű utcai bejáratű ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához a Tűzviola
Kft. részéľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. szeptember 7 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ 8-án íľásbeli
értesítés töľtént a bizottság határozatárő|. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prdter IL ................... szdm űlűtti lűkús béľbeaddsára

90912015. (Ix.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzźýźru| a hatályos rendelet f2lC. $-a alapjtĺn, ...... jogcím nélküli lakáshaszná|ő részére
az á|tala lakott, Budapest VIII., Práter utca szám alatti l szobás, felkomfortos
komfortfokozatű, 26 m, alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadtsához, 1 év
határozott időre szólóan, ővadékťlzetési köte|ezettséggel. A bérleti szerződés az egy év |ejártćú
követően kérelemre, a mindenkor hatalyos rendelet feltételei a|apján 5 évľe meghosszabbÍtható.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonsazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|5. szeptembeľ 7.
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2.) felkéľi a ĺőzsefvźrosi Gazdá|kodási Központ Zrt-t ahattrozat 1.) pontjában foglaltak a|apjźtn a
bérleti szerzodés meskötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. októbeľ 31.

3.) amennyiben a bérleti szerződés megkötésre keľül, hozzájáru| ahhoz, hogy a Fővárosi
Törvényszéken mint másodfokú bíľóságon - jelenleg sz[inetelő lakáskiürítési e|járás

megszüntetésre kerüljön. Felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a peľes eljáľás
megszüntetésének kezdeményezésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. október 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a lakás bérbeadása
megtiiľtént, a lalcásbéľ|eti szerződés 2015. októbeľ l-jén megkiitésľe került.

Javaslat a Budapest VIII., Kun u 12. szám alatti iires nem lakds céIjdra szolglźIó helyiségek
h as zn dl at b a adds ór a é l etv e s zé Iy h e ly zet miatt

9|0/20t5. (D(.07.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYćtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) tudomásul veszi a Budapest VIII., Kun u. 12. szám a|atti,3474f/0lN6 és 34742ĺ0lAl7 hrsz-il
helyiségek életveszélyhe|yzetre való tekintettel történő biľtokbaadását a Nádleľ 2000 Kft. részére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2015. szeptember 7.

2') hozzliáru| a Budapest VI[., Kun u. If . szám a|atti,3474fĺolN6 és34742/0lN7 hrsz-tl,48 m2

+ lf m,, összesen 60 m, alapterületű, utcai bejtratű, ťoldszinti helyiségek haszná|atba adásához
feltétel bekovetkezéséig a Nádler 2000 Kft. részére, a mindenkori közös költségnek megfelelő
összegű, |f .852,- Ftlhó + Afa hasznátlati díj * közüzemi és külön szo|gá|tatźsi díjak összegen,
azza|hogy amennyiben a feltétel bekövetkeztét követő 15 napon belĹil a Nádler 2000 Kft. nem
adja vissza a helyiséget az onkormányzatbirtokźLba,űgy ahaszná|ati díj 89.333,- Ft + Áfa +

közuzemi és kül<jn szo|gźůtatási díjak összegre emelkedik. A használatba adás megszíĺnésének
feltétele a II. János Pźń pźrya tér 13. szám a|atti épület életveszély elharítását követően a
ma gántu l aj do nú he lyi sé g haszná|hatőv á v tiása.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 20 1 5' szeptember 7.

3.) eltekint a hasznźúati megáIlapodás közjegyzoi okiratba foglalt kötelezettségvállaló
nyilatkozatba foglalásátő| a35ĺ20|3. (vI. 20.) számű önkormányzati ľendelet 17. $ (5) c) pontja
a|apjźn.

Felelős: Józsefüáľosi GazdáIkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 7.

4.) az ővadék métékét egy havi hasznźiati díjnak megfelelő tisszegľe mérsékli a35ĺ20I3.(YI.
f0.) számű önkormányzati rendelet 14. $ (4) bekezdése alapján.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő:2015. szeptember 7 .

f59



A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. októbeľ 9-én íľásbeli
értesítés tii ľtént a bizottság határozatárő|.

Hozzájárulds a Budapest VIII., Horánszky utca . szdm alatti, ....... helyrajzi
saźmú lakósingatlanra ltaszonéIvezeti jog alapítĺźsdhoz

911lf015. (Ix.07.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(0 igen' 15 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

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

a Budapest Józsefvárosi onkormányzat, mint jelzáĺogjog jogosult kepviseletében hozzájárul a
,.... helyrajzi szómon nyiĺvántartott, teľmészetben a Budapest VIII., Horánszlry utca ...

szám aĺatti ingatlan tekintetében ..,.'..' ľészére haszonélvezeti jog alapításához és annak
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez a Józsefvárosi onkormányzat javára 1. ranghelyen
bejeglzett jelzáIogjog, elidegenítési és terheléSi tiĺaĺomfenntaľtása mellett'

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f015. szeptember 7.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a Bizottság dłintéséľől a
kéľelmezőt kiéľtesítették. További intézkedést nem igényel.

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóváhagydsa (1 db)

912/f015. Gx.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(2 igen' 11 nem, 2 taľtćnkodás szavazatta|)

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

I.) hozzdjdrul ca ingatlan-nyilvántartásban a helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VII, Düíszegi Sámuet u ................ szóm alatti, 33 m2 alapteriłletiÍ,
komfortos lakásra hątarozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történő
eladási ajánlat kiküldéséhez, a 33/20]3. 0/rr. ]5.) szdmú ĺ)nkormányzati rendelet 19. s (I)
bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szeľint, az elkeszüIt forgalmi
értékbecslésben megáIlapított forgalmi érték 50 %-aval megegłező összegű, 3.020.000,- Ft
vételáľ kozlése mellett.

2.) felkéri a Józsefłárosi Gazdáĺkodasi Központ Zrt-t a hątározat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
ki kĺjl dé s ér e, y al amint az adásv ét e I i s z e rz ő dé s me gkö t é s ér e.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 7.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodásĺ Kiiznont Zrt. táiékoztatása alapián: a Bizottság dtintéséľől a
kéľelmezőt kiértesítették. További intézkedést nem igényel.

Hatdrozott idejĺí bérletijogviszonnyal terhelt lakds elidegenítésével kapcsolatos vételúr és eladási
ajdnlat jóvdhagyása

913/2015. (x.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

:,r.
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(I2 igen,0 nem, 2 tartćlzkodás szavazatta|)
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ingat|an-nyi|vántaftásban a . hellyrajzi számon ^nyilvántartott' természetben a
Budapest VIII., orczy út .......... szám a|atÍi, 3| m. a|apterliletű, határozott idejű
béľleti joggal terhelt lakásľa fenná||ó elidegenítéstkizárő feltétel alól felmentést ad.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási K<ĺzpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptembeľ 7.

2.) hozzájźru| aZ ingat|an-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VI[., oľcry út ................. szám a|atti,37 m" a|apterületű lakásra
vonatkozó eladási aján|at bérlők részére t<jľténő megküldéséhez, a vételárnak' az elkészült
forgalmi éltékbecs]és, valamint a 33ĺf0|3. (VII. 15.) szźlmű onkormányzati rendelet 19. $ (3)
bekezdés c) pontja a|apján a foľgalmi éľték95 o/o-ttban, azaz 4.645.500,- Ft osszegben töľténő
közlése mellett, az e|idegenítésével kapcsolatosan hozott 34|lf0l5.(IV.13.) számú határozatát
v á|tozat|anul fen ntaľtj a, a v éte|tr at n em módo s ítj a.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľido: f0|5. szeptember 7.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zrt-t a határozat 2.) pontja szerinti eladási aján|at

kiküldéséľe, valami nt az adásv éte|i szer zo dés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l5. október 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: az eladási ajánlatot a béľ|őnek
megküIdték, aki az aján|ati hatáľidőn be|ii| nem jelentkezett, a szerződés nem került
megkiitésľe. További intézkedést nem igényel.

Tolnai Lajos u 43/b. számĺl Társasltdz bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet' Tolnai Lajos
utca 43/b. szám alatti iires, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIťl helyiségre

9t4/2015. (Ix.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(3 igen' 10 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

1') hozzájárul a Budapest VIII. kerület, 34948/I/A/] helyrajzi szdmon nyilvántartott, Budapest VIII.

kerület, Tolnai Lajos u. 43/b. szóm alau elhelyezkedő, 53 m, alapterületij, üres, onkoľmdnyzati
tulajdonú, utcai bejóratú, fĺ)ldszinti helyiség bérbeadasához hatórozott időre, 20]9. december 3l.
napjáig a Tolnai Lajos u' 43/b. sz. Társasház részére, kÓzösségi és tóroląsi céIra, 2l.667,- Ft/hó
+ Afa bérleti + közüzemi és külön szolgáltatósi díjak osszegen.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkoddsi Kozpont Zrt-t a határozat I.) pontja szeľinti bérleti szerződés
megkotésére, amelynek feltétele, hog1ł az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céIjára
szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35/2013. (W 20.) szdmú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s Q) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megftzetését, vaĺamint a 17. s @ bekezdése alapján közjegłző előtt egłoldalú
kÓ t e I e z e tt s é gv áI l al ás i ny iĺ atko z at al áír ás dt v áĺ l alj a a l e e nd ő b ér ĺ ő.

Felelos: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdźikodásj igazgatőja
Hatźtridő: 20| 5 . szeptember 7 .
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: 2015. október 8-án íľásbeli
értesítés történt a Bizottság határozatárő|. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

Közteriilet-ItasznáIati kérelmek elbírdldsg

935/f015. (IX.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodís szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoffság úgy dont, hogy közteľület-használatihozzźĄárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmezo: Budapest VIII. keľület Bľódy Sándor u.3f. szátm
alatti Táľsasház
(l088 Budapest, Bródy Sándor u.3f .)

A közterület használat ideje: f0I5. szeptember 16. -f0|5. novembeľ 16.
Kĺjzteriilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület, homlokzat felŕrjítás
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĺilet, Bródy S. u 32. és Vas u. felőli

homlokzat
KozterüIet-h asználatnagysága: |f0 m2

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. szeptember 14.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: a határozat f015. szeptember 25. napján
keľiilt kézbesítésľe.

936/2015. (Ix.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterület-használatihozzájtlrulást ad -
telj es dij mentessé ggel - az a|źtbbiak szeľint:

Közterület-haszntiő,kére|mező: Weiser Károly e.v.
(1ff5 Budapest, Tiindéľrózsa u. 3.)

A koztertilet-használat ideje: 2015. szeptember 14. - f015. októbeľ 1 1.

Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület, homlokzat felújítás
Közteriilet-hasznáIat nagysága: 50 m,
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 55.

(épület homlokzatán)

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20|5. szeptembeľ 14.

A Gazdá|kodási tigyosztá|v táiékoztatása alapián: ahatározatot a kéľelmező f0|5. szeptembeľ
30. napján vette át.

937l20l5. (Ix.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerĹilet-használati hozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő,kérelmező: Budapest YIII. keľiilet Lujza u. 26. szám a|atti
Táľsasház

;l
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( 1 086 Budapest, Lujza u 26.)
Aköaerület-használatideje: 2015. szeptember 15.-f015. december3l.
Kozterület-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet, homlokzat felújítás
Közterĺilet-haszná|at nagysága: 40 m'
Közteriilet-használat helye: Budapest VIII. kerülęt,Lujzau' 26.

FeIe|os: po|gármester
Határidő: f0|5. szeptembeľ 14.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alanián: a határozatot a kéľelmező 20|5. szeptembeľ
28. napján vette át.

938/f01,5. (Ix.14.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -

teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kérelmező: Artopo|is Míĺvészeti és Ku|tuľá|is Közhasznú
Egyesület
(1088 Budapest, Krudy Gyula u. 2.)

A közterület-használat ideje: 20 1 5. szeptember l 6. - 2015 . szeptember 20.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: egyéĘ rendezvény, egyéb elkerített tertilet
Közterület-haszná|atnagysága: 15 m,

(300 m hosszú 5 cm széles
t ap e r a9asztócs ík j árdán)

KĺjztęrüIet-haszná|at he|ye: Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 8'
kiinduló pont - Ötpacsita utca - Múzeum utca -

Pol|ack Mihály tér - Bródy Sándor u. útvonalon

Közterület-h aszná|at nagysága: 2 m2

(ta|apzattal e||źLtott ajtó)
Köztertilet-haszntiat helye: Budapest VIII. keľĺilet, Baross u. 8.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. szeptember 14.

A Gazdálkodási tievoszĹálv táiékoztatása alapián: a határozat 20|5. szeptembeľ 25. napján
keriilt kézbesítésľe.

939120|5. (Ix.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

1. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájfualást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő'kérelmęző: Budapest VIII. keľület Német u. 8. szám alatti
Táľsasház
(l084 Budapest, Német u. 8.)

A közterület-használat ideje: 2015. szeptember 16. - 2018. szeptembeľ 26.
Közterĺilet-hasznźiat cé|ja: egyéb elkeľített teri'ilet

(biĺonsági elkerítés a teton végzett
munkálatok miatt)

Kozterület-haszná|atnagysága.. 66 m2 6źľ:dán és 3 db parkolóhelyen,
l db parkolóhel5l0 m,)
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Közteľület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Német u. 8.

Felelős: polgármester
Határidő: f01 5. szeptembeľ 1 4.

2. A kieso parkolási dij áfa tarta|mźń (2015. szeptembeľ 16. - 2018. szeptember 26., azaz 8

munkanap) 13 5f|,- Ft-ot a Budapest VIII. kerĺilet Német u. 8. szám alatti Tärsasház köteles
megfizetni a közteľület-hasznźiatről szóló határozatban megjelölt bankszámlaszźlmra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. szeptembeľ 14.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása a|apián: ahatározat 2015. októbeľ 8. napján keľiilt
kézbesítésľe.

. 940/2015. Gx.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatáľozata
(10 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

i

i r. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy közterüIet-használ atihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznźńő,kéľelmező: Budapest VIII. kerület Víg u. 32. szám alatti
Táľsasház
(1084 Budapest' Víg u.32.)

A köztertilet használat ideje: 20l5. szeptember 21 . _ 2015. október 04.
Közteri.ilet-haszná|at cé|ja: egyéb elkerített terület

(biztonsági elkeľítés a tetőn végzeÍt
munkálatok miatt)

Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keriilet,Yigu.32'
Közterĺ'ilet-haszná|atnagysága: 94 m' Qárdán és 3 db parkolóhelyen,

1 db parkolóhel5l0 m,)

Felelos: polgármester
Hatttrido: f015. szeptember 14.

2. Akiesőparkolási díjźfatarta|mát(f0|5. szeptembeľfI.-2015. október04.,azaz9munkanap) 15

21f,- Ft-ot a Budapest VIII. kerület Víg u. 3f. szźtm a|atti Társasház köteles megťlzetni a
közteľület-h asznźiató| szóló határo zatban megj elö lt bankszámla szttmra.

Felelős: polgármester
}ĺatźridő: 20 | 5. szeptembeľ 1 4.

A Gazdálkodási tigyosztálv táiékoztatása alapián: ahatáłrozat 2015. oktribeľ 8. napján került
kézbesítésre.

941/20t5. (Ix.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

i. A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használatihozzźýárulást ad -
teljes dijmentességgel _ az a|ábbiak szerint:
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Közteľii|et-haszná|ő,kére|mezo: Budapest VIII. keľület, Gutenbeľg téľ 4. szám
alatti Táľsasház
(1088 Budapest, Gutenbergtér 4.)

A kozteľĺjlet használat ideje: f0|5. szeptember 15. -f0I5. szeptember 25.
Közteriilet-haszná|at cé|ja: homlokzat felújítás - á||ványozźs
Koztertilet-haszná|at he|ye: Budapest VIII., Gutenbergtér 4.
Kozteľület-haszná|atnagysága.. 22 m' + 3 db parkolóhely

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. szeptember 14.

2. a kieső parkolási díj ÁFA taľtalmát (2015. szeptember 15. - fo|s. szeptember f5., azaz 9
munkanap) - 38 491,- Ft -ot a Gutenbeľg tér 4. szám alatti Táľsasház kĺjteles megfizetni a
közterület-haszná|atró|sző|őhatározatbanmeg jelöltbankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. szeptember l4.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása a|apián: ahatározat 2015. október 27. napján kerü|t
kézbesítésľe.

94212015. (Ix.14.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

l. A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság ťrgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességge| - az a|ábbiak szerint:

Közterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Zenobia Hungaľy Kft.
(f730 A|bertirsa, Dánosi tft34.)

A kĺjzterület használat ideje: 2015. szeptember 14. -f0l6.január 15.

Közteľület-haszná|at cé|ja: homlokzat felújítás
Közteľület-haszntiaÍ' helye: Budapest VIil., Horváth Mihály tér |7.
K<jzteľtilet-haszná|at nagysága: 3 db parkolóhely

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 14.

2. a kieső parkolási díj ÁFA tarta|mát (2015. szeptember 01. - 2ol6.január |5., azaz 96 munkanap) _
|62 255,- Ft-ot a Zenobia Hungary Kft. köteles megfizetni a közterü|et-hasznźiatľóI szóló
h attlr ozatb an m e gj e l ö lt b ankszám|aszámr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 14.

3. tudomásul veszi a Zenobia Hungary Kft. fenti közterületre vonatkozó ktizteri'ilet-hasznźilatát
20|5. szeptember 01. -2015. szeptember l3. közotti időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 14.

A Gazdálkodási Üeyosztátv táiékoztatása alapián: a határozat 20|5. szeptember 26. napján
keľĺi|t kézbesítésľe.

943/2015. (Ix.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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Kĺizteri'ilet-h aszná|ő, kére|mezo :

A koztertilet használat ideje:
Kö zteľĹi l et- h asznál at c é|ja:
Közterület-h aszná|at helve :

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaeľü|et-használatihozzájárulást ad -
teljes dijfizetéssel - aza|ábbiak szerint:

Közterti l et-h asznźiat n agy s ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ l4.

Metal-Art Nemesfémi pari Zrt.
( 1089 Budapest, Ül|ői ilt |0f .)
2015. szeptembeľ 14. -f0|5. szeptember 25.
szórólaposztás
Budapest VIII. kęrĺilet Üllői út _ Könyves Kálmán
krt. saľok (l fo)
Budapest VIII. kertiletGaá| Mózes u. (l fő)
Budapest VIII. kerület B|áthy ottó u. (1 fő)
3fő

A Gazdálkodási Uevosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. októbeľ 15. napján került
kézbesítésľe.

944/f015. (Ix.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használatihozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:

Közteriilet-haszná|ő, kéľelmező: Bedák Pál egyénÍ vállalkozó
( 1086 Budapest, Dobozi u. 27 . 1 . em. 3 .)

Közteľtilet-használat ideje: 2015. október f3. _ 2015. november 0f .

Közterület-hasznźiat cé|ja: idény jellegíj aszta|i árusítĺís (Mindenszentek)
Kozteriilet-haszná|at helye: Nép^színház u.7-9.
Közterület-hasznĺiatnagysága.. 2 m.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. szeptember 14.

A GazdáIkodási Üevosztálv táiékoztatása alaoián: a határozat 2015. októb er 21. napján keľült
kézbesítésre.

945/2015. Gx.14.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy közteriilet-hasznáIatihozzájárulást ad -
te|jes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Concoľde Events Kft.
(1213 Budapest, Pálma u.4.)

Közterĺilet-használat ideje: f015. szeptember f3. _ 20|5. szeptember 28.
Kozterület-haszná|at cé|ja: Rendezvény - ,,Serfőző Szezonzźtrő Sörfesztivál''
KözterĹilet-haszntiat helye: Corvin Sétány - Futó u. - Nagýemplom u. közĺitti

szakasz
Közteľület-h asznźt|at nagysága: f5O m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|5. szeptember 14.
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'Ą Gazdá|kodási tievosztály táiékoztatása a|apián: a hatźrozat 2015. október f6. napján keľütt
kézbesítésre.

946120|5. (IX.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hory módosítja a 47|/f0|5. (V.l3.) szám,Ú
határ ozatát al ább iak szeri nt :

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Puka Eduáľd e.v.
(1082 Budapest, Baross u. 81.)

Közteľület-használat ideje: 20l5. június 0t. -20l8. május 3l.
Közteľület-használat cé|ja: vendéglátó terasz
Ktjzterület-haszná|at helye: Tavaszmező u. |9-f|.
Közterĺilet-h asznźt|atnagysága: 5 m2

Díjfizetés ütemezése: fé|éves bontásban

Felelos: polgármesteľ
Határidő: f015. szeptembeľ l4.

A Gazdá|kodási tigvosztálv táiékoztatása alanián: a határozat 20t5. szeptember 17. napján
keľĺilt kézbesítésľe.

947/f015. (DĹ14.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerü|et-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kĺjzterĺilet-h aszná|ő, kérelmező :

Köztertil et-használat idej e :

Közterület-h asznźńat c é|j a:

Közterület-h aszná|at helve :

Közterti let-h asznźiat nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 14.

A Gazdátkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: a határozat f015. szeptembeľ 30. napján
keľĺi|t kézbesítésľe.

948120|5. (x.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodäs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľtilet-használati hozzźĺjélrulást ad -
teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

(... ...... ... ..........)
2015 . szeptember l 5. - f0|5 . novembeľ 01 .

építési konténer
Reguly Antal u' 53. _ saját garźnsbeáI|ő előtt (hrsz.:
38s3?)
l0 m"
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Közterĺilet-hasznźiő, kérelmezo: Józsefváľosi GazdátkodásiKőzpontZrt.
(1084 Budapest, Német u. 17-19.)

A közterület használat ideje: 2015. szeptember 18.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: egyéb rendezvény (MNP III. SZRP lakossági fóľum

zárő és közösségi sportnap)
Közterület-hasznźiat helye: Budap^est VIII. Mátyás téľ 15.
Közterület-haszná|at nagysága: 400 m,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f015. szeptember 14.

A Gazdá|kodási Üevosztály táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. október 15. napján keľült
kézbesítésľe.

Tulajdonosi hoadjdrulús Budapest WII. keriilet Corvin projekt IV. ütemében létesiilő K4 jelíí
irodaház villamos energia ellátdslźt biztosító l0 kV-os kábelek létesítéséhez

949l20t5. (Ix.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájáru|źsźń adja _ azELMI] Hálőzati Kft. megbíz ása a|apján _ a GTF Elektromos
Tervező Fővál|alkozó Kft. źita| tęrvęzeľt, a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Pľogram IV.
ütem keretében, a 125-ös tömbben éptilő K4 iroďaház villamos energia ellátását _ 2. csatlakozási
ponton - biztosító 10 kV-os ft'ldkábel létesítéséhez. Ahozzájáru|ás az alábbi kĺjzterületek út- és
j étr daszakaszaira teľj ed ki :

Erintett közterület He|yrajzi szám
Kezelő

43f / 20 | 2. (X|I.fg .) Koľm. rendelet
a|apiźn

Bp. VIII. Vajda Péter utca
38s91
38602
3881 I

Fővárosi Onkormányzat
(orczy út - Könyves Kálmán krt.)

Bp. VIII. Bláthy ottó utca 38s98

Bp.VIII. Delej utca 38715

Bp. VIII. Kőris utca
3s96r
36076

Fővárosi onkormányzat
(Diószesi Sámuel utca - orczv út)

Bp. VIII. Diószegi Sámuel utca 35903
Fővárosi onkormányzat

(Csobánc utca _ Kőľis utca)

Bp. VIII.Illés utca 3s866

Bp. VIII. Práter utca 3610012

Bp. VIII. Bókay utca 36211

Felelos: polgármester
Hatźĺidő: 2015. szeptember 1 4.

f . A közterüIeti munkák elvégzésére az a|ébbi feltételek és kikötések vonatkoznak:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|źts a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,
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b. a beruházőnak (építtetőnek) akoziftkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulásta
vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KHVM rende|et) szerinti mel|ékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztá|y Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban fogla|takat maradékta|anul be ke|l tartani,

c. kötelezi a kivite|ezot az &intett út- és járdaszakasz bontási helyek ľétegrendjének - tervben
előírt méľtékben és megfelelő minőségben töńénő _ helyreállításźra, melyre a beruhazó és
kivitelező kozösen 5 év garanciát vá|la|. A 125-ös tömb melletti Bókay János utcai
járdaszakaszon az ideiglenesen kiépített aszfa|t burkolatok biztonságos közlekedésre
alkalmas állapotát aBeruhźző á|ta|tervezett végleges helyreállításig fenn kell tartani,

d. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| akozterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|ás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátő| számitoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2015. szeptember 14.

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kiküldésľe keľiilt 2015. szeptembeľ 16-án.

Iavaslat ltaszndlati megdllapodds keretében történő térjigyelő kamera rendszer elhelyezésére

950/2015. (Ix.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ahatározatme||ék|etétképezo,
Metropolitan Enteľpľises Tanácsadó és Ingat|anfoľga|maző Kft-vel (székhely: 1027 Budapest,
Csalogány utcaf3., cégsegyzékszám:0I 09 666945, adószźtm: 123366|6-2-4l) kötendő,határozat|an
i dej ű használati megál lapodást, és felhatalm azza a pol gármesteľt annak a|áirźsźr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 25'

A Gazdálkodásĺ ÜgYosztá|y táiékoztatása alanián: a Felek ktiztitt a használati megáIlapodás
a|áírásra keriilt.

Javaslat a Jóaefvdros Közösségeiéľt NonproJit ZrĹ Szervezeti és Míiködési szabólyzatdnak,
Igazgatóslźgi íigĺrendjének valamint a Feliigtelőbizottsdg üglrendjének jóvdhagldsára

951/20|5. (Ix.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság źtruhézott hatáskĺjľében eljárva, mint a Józsefuáros
Közössé geiért Nonprofi t Zrt' egy személyes tulaj donosa úgy dönt, hogy

l. jőváhagyjaahatttrozat l. mellék|etétképező, Felügyelő Bizottságügyrendjét.

Felelős: polgármester
Határidő: f015. szeptember 14.

,, t:
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2' elfogadja ahatźnozat 2. mellékletétképező, Józsefuáros Közösségeiéń Nonprofit Zrt.Igazgatőság
ügyľendjét, valamint a határozat 3' számú mel|ékletét képező Szervezeti és Működési
szabźiyzatát.

FeIelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. szeptember 14.

A Gazdá|kodási Üevosztály táiékoztatása alapián: az SZl.ílSZ és az ügyľendek határidőben
elfogadásľa keľültek.

Javaslat gépkocsi-beólló bérbeaddsdra

952/2015. (x.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, ĺ tartózkodźsszavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1. engedélyezi Alpár Péteľné egyéni váI|alkozó
(székhelye: 1084 Budapest, Déľi Miksa u. 6.; adőszáma: |0745190-f-4f; statisztikai számjele:
4074590-2-42) részére határozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., Tolnai
Lajos u. f6. szám a|aÍti,,3496I hrsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeá||őra,30 napos felmondási
idővel i0.000,- Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.

Fęlelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 | 5' szeptember l 4.

f . felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zrt-
t az |. pont szerinti béľleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, az onkoľmányzat
tulajdonában álló tires te|kek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek
bérbeadásának feltételeiről szóló 59l20|l. (XI.07.) számű önkormányzati rendelet 13. $ (2)
bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|elő <isszegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 5. októbeľ 14.

3. az Onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlętek bérbeadásának feltételeiről szóló
59/2011. (XI.07.) számű önkormányzati rendelet 15. s (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kötelezettség vá||a|ő nyi|atkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti dij
méľtékére tekintettel.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. szeptember 14.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a kérelmezÍit a Blzottság
dtintéséľől kiértesítették,szerzÍĺdést nem kiitiitt. További intézkedést nem igényel.

engedélyezi reszere
határozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest VIII., Koszorú u. f3. szám a|atti,
355|3/2 hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beá||őra,30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft/hó +

Áfa bérl"ti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 Í 5 . szeptembeľ 1 4.

4.

270



5. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-
t az 7. pont szerinti béľleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele' az Önkormányzat
tulajdonában álló üľes tęlkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbér|etek
bérbeadásának feltételeiro| szóló 59lf011. (XI.07.) számű ĺinkormányzati rendelet 13. s (2)
bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bér|eti díjnak megfeleló összegű óvadék megfizetése.

Fe|elős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. október 14.

6. az onkormányzat tu|ajdonában álló üres te|kek,
fe|építményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59120111. (XI.07.) szám,ű önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj
mértékére tekintette|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2015. szeptember l4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|anián: a szeľződés megktitésľe keľült
2015. szeptembeľ 18.án. További intézkedést nem ĺgényel.

PEKARA HUNGARY Kft. bérlő bérleti díj feliilvizsgdlati és bérleti szerződés mlődosítási kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Kardcsony S. u 6. szdm alatti helyiség vonatkouźsdban

953l20t5. Gx.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzáiórul a Budapest VIII. kerůilet, Kaľácsony S. u. 6. szám alatti 35350 hrsz-ú, 193 m2

alapterületiĺ, utcai és udvaľi bejáľatú ťo|dszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás céhi
helyiséget béľIő PEKARA HI'NGARY Kft. részéľe a bérleti szerzódés módosításához és a
bérleti díjának a szerződés módosítás a|áirását kovető hónap első napjátó|, |87.639,- Ft/hó + Áfa
+ közĹizemi és külön szolgáltatási díj összegen töfténő megá||apitásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 14.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzodés
módosítás megkĺitésére, amelynek feltéte|e, hogy az onkormányzat ta|ajdonźban á||ő nem lakás
cétjźra szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f013' (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi tnkormányzati rende|et 19. $ (3) c) pontja a|apjźn a bérlő a bérleti szerzőďést
közj e gy ző e l őtt tett e gyo l dal ú ktite l ezetts é gvál I al ó ny i|atkozattal kie gé s z ítse.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 20 15. október 3 l.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ 21-én a
szeľződés megkiitésľe keľült. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

TECHNO-PfuIM KÍt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkoui kéľelme a Budapest VIII. Nagy
Fuvaros u 2/B. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiségek vonatkozdsĺźban

954/2015. (IX.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, 1tartőzkodás szavazattal)

27r



A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1 .) Itozzlźjórul a Budapest VIII., 35057 lUĺNf he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VI[.,
Nagy Fuvaľos u. flB. szám a|att ta|á|ható, 35 m. alapterü|etű, üres, önkoľmányzati tulajdonú,
utcai bejáľatú, fö|dszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásźthoz határozat|an idore, 30
napos felmondási idő kikötésével a TECHNO-PRIM Kft. részére raktźrozás tevékenység
cé|jára,28.000,- ľt/hó + Áfa bé.|eti + közüzęmi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős:Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201 5. szeptember 14.

f .) ltozzójórul a Budapest Wil., 35057/0lN6 helyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest YIII.'
Nagy Fuvaľos u. 2ĺB. szám a|att ta|źiható, 13 m2 alapteľületiĺ, üľeS, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratu, ftjldszinti nem lakás célri helyiség újbóli béľbeadásához határozatlan időre, 30
napos felmondási idő kikcĺtésével a TECHNO-PRIM Kft. részére raktározźts tevékenység
cé|jára, lf .667,- Ft/hó + Áfa bé.leti + kozijzęmi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. szeptember 14.

3.) ahatározat 1.) és 2.) pontja szeľinti béľleti szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet
soľ, ha a TECHNO-PRIM Kft. a jelen határozatrő| sző|ő értesítés kézhenĺéte|ét kĺjvető 5 napon
b e lü l az Ön ko rm ány zatta| szemben fenn ál l ó tartozás át ki e gyen l íti.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatttridő: f0|5. szeptember 14.

4') felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt-tahatározat 1.) és 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában źl||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013.(vI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzati ľendelet 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áiráséú, valamint arendelet 14. $ (2) bekezdés szerint 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá'||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2015. október 31.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: az önkoľmányzati ľende|etben
foglalt hatáľidőn belül a béľleti szerződés megktitéséľe nem keľült soľ. Az ůigy további
intézkedést nem igényel.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Népszínház u 49. szám alatti iłres
ön kormdnyzati tulaj don ú helyis ég vonatkozús óban

955l20t5. Gx.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy nem jdrul ltozzá a Budapest Y[I.
keľiilet, 35101ĺ0lN7 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. keľĺi|et, Népszínház u. 49
szám a|aÍÍi, 59 m2 alapterületű udvari bejáratű ťoldszinti nem lakás célú helyiség ......
részére történő bérbeadásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 14.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ 15-én
íľásbeli értesítés ttirtént a bizottsági határozatről. Az ügy további intézkedést nem igényel.

A GEoPoP FINE ART Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Prdter u 65. saźm alatti üres,
önkormónyzati tulajdoníl nem lakds céIli helyiségre

956120|5. Gx.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, 1 tartózkodáłs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzńjáru| a Budapest VIII., 36128/3lAĺ60 helyrajzi számon nyilvántaľtott,^a Budapest VIII.'
Pľáteľ u. 65. (bejáľat a Lósy rmľe utca felől) szám alatt találhato, 56 m, alapterületű, utcai
bejáratű alagsori szinten elhelyezkedo nem lakás célú helyiség bérbeadásához 1 év határozott
időre, a GEoPoP FINE ART Kft. részére, alkotói tevékenység-képzőművészet tevékenységek
cé|jára. A bérleti díj mértéke 2016. február f8-ig24.976,- Ft/hó + Áfa bérleti + közüzemi és
külon szolgźltatási díjak összegen azza|, hory a közös költség megemelésével egyidejtĺleg a
bér|eti díj az aktuális közos kö|tség összegére emelkedik. 2016. március l-jétőI (amennyiben a
közös költséýcé|befizetés összege nem haladja meg a 20.000,- Ft-ot) 20.000,- Ft + Áf' bé.l"ti +
közuzemi és külon szolgáltatási dijak összegľe módosul.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20 l 5. szeptembeľ 1 4.

2.) kiköti, hogy az l.) pont szerinti bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a GEoPoP FINE
ART Kft. vá||alja, hogy a Budapest Józsefuárosi onkormányzatot, mint támogatót, minden
sajtómegj elenésen feltünteti'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201 5. szeptembeľ 14.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozatban foglaltak szerint a bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gálő helyiségek bérbeadásának fe|téte|eiről szóló 35120|3.(vI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkoľmányzati rende|et |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyzó elótt egyoldalú
köte l ezetts é gvál lal ás i ny i|atkozat al áír źsát váI l a|j a a I eendő b érl ő.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. októbeľ 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. októbeľ 5-én a szerződés
megkiitésľe keľült. Az ügy további intézkedést nem igényel.

MIEGYM/ĹĺERT SZOCLĹLIS SZUVETKEZET bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiilet,
Somogli B. u 10. szóm alaÍti iires, önkormdnyzaÍi tulüjdonú nem lakás célĺł helyiségekre

957/20|5. (IX.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(1 igen' 9 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi BizoÍÍság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

l.) hozzájárul a Budapest ĺ/III., 36427/0/A/]7 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.
kerület, Somogli B. u. 10' szám alatt eĺhelyezkedő, 4j m" alapterületíi, üres, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, föIdszinti helyiség bérbeadásához hatórozatlan időre, 30 napos
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feĺmondással, a Miegłmásért Szociális Szöveĺkezet részére, bőrdíszmtłves műhely tevékenység
céIjóra, 55.000,- Ft/hó + Afa bérleti + kozüzenli és külön szolgáltatási díjak osszegen.

2.) felkéri a Józsefllórosi Gazdálkodasi Kozpont Zrt-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogł az onkornlónyzat tulajdonában álló nem' lakás céljára
szolgáló heĺyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s O bekezdése alapján 3 havi bĺźrteti díjnak megfelelő
óvadék nlegfizetését, valamint a ]7. s @ bekezdése alapjdn kazjegyző előtt egyoldalú
kö t e I e z e tt s é gv ál l al ás i ny il atko z at al á ír as át v ál l alj a a I e end ő b é r l ő.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 14.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: 2015. októbeľ 5-én íľásbeli
éľtesítés ttirtént aBizottsághatározatárő|. Lz ügy további intézkedést nem igényel.

rav as lat egy h dzi pdly dzato k elbír dlds dra

958/2015. Gx.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozlta
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. javaso|ja a polgármesternek, hogy a 2015. évi 2. egyházi pźiyázat keretében az a|tlbbi
szervezeteket a következő célok mesvalósítása érdekében az a|źtbbi összesekkel támogassa:

:11
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Sz. Páilyáző neveo címe Páiyázat cé|ja
Támogatásĺ

łisszeg
(Fr)

I

Budapest Külső-
Józsefváľosi
Refoľmátus
Egyhá.zkőzség
1089 Budapest,
Kőris u. l3.

Idősek napja rendezvényen
közös étkezés, ajándék, előadók.
Gyermekek napja a reformáció hónapjában koz<is
étkezés, aj ándék, előadók.
Károli Gáspár emlékút,

lQuaparkos kirándulás.
Epület-karbantartás i munkák:
felúj ítás, tető-, ajtó-ablakjavítás, gépészeti munkák.

300.000,-

ebbőI:
200.000,-

mÍiködésľe'
100.000,-

fehijÍtásra

2.

Budapest-
Tĺsztviselőtelepi
Magyarok
Nagyasszonya
P|ébánia
1089 Budapest,
Bláthy ottő u.22.

A templom főbejárati kapujának ontöttvas
betétrácsainak restaurálása.
Rozetta |egyźtrtása.
Zár, retesz restaurálása.

Máfton Áron, Népek Igaza kiállításhoz és
rendezvénysorozathoz kapcsolódó nyomdai
munkák, ľendezvényhelyszínen installáció építése,
beszeľzések, catering.

200.000,-

ebből:
150.000,-

felújításra'
50.000,-

műkiidésľe

3.

Magyaľoľszági
Baptista Egyház-Nap
utcai Baptista
gyülekezet
1068 Budapest,
Benczír utca 3l.

Gyü l ekezet i he ly i s é g źńa|akitź.sa, fe lúj ítás a:

Falfelület bontása, új kialakítása.
Nyí lászárók zománcozása.
P arkettázás,j áľófel ü let kialakítása.
Radiátorok cseréje, csőhálőzat felújítása.

Conceľto Armonico Budaoest konceľtiei

200.000,-

ebből:
150.000,-

felrĺjításľa,
50.000,-

míĺktidésľe



Sz. Pálváző neve. címe Páł|yázat cé|ia
Támogatási

összeg
(Fr)

btifeétkezés, fel lépési díj ak.

Ą.

Szent Rita Plébánia
1081 Budapost,
Kun utca 5.

Pécsi kirándulás autóbusszal:

Templomi szentély fehijítása: bontás, kőműves
munka, hőszigetelő lapok lerakása, acélháló
e lhelyezése, márványburko|at ragasztása.

200.000,-

ebből:
150.000,-

felújításra'
50.000,-

míĺködésľe

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 14.

2. felkéri a polgármestert a 20|5. évi 2. egyházi ptiyźnaton nyeľtes személyek és jogi személyek
vonatkozásában a támogatási szerződés a|áirásfua.

Fele|ős: polgármester
Hatźrldő: 20 | 5 . szeptembeľ 3 0.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a Bizottság javaslata alapján a
po|gármesteľ 2015. szeptembeľ |6-án dönttitt a támogatások odaítéléséľől. A pályázati
eľedmények 2015 szeptembeľében kőzzététe|ľe kerůiltek Józsefuáľos honlapján. A támogatási
szeľződések aláírása, valamint atámogatási összegek átutalása megttirtént.

Javaslat a Corvin Sétúny Program keľetén beliłl bérleti jogviszony pénzbeli megvdltlźssal történő
megszüntetésére zÁnr ÜĺÉs

960/20t5. (Ix.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Szigony utca.. '..... szźĺmalraIĺi,I szoba, komfortos,30 m2 alapteľülettí lakás
tekintetében ....... (szül ...) bérlővel fennálló bérleti jogviszoný k<izös
megegyezéssel, pénzbeli téľítés fizetése melleff megszünteti. A pénzbeli térítés összege a forgalmi
érték 80%o-a, azaz 6'f40'000.- Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 5. szeptember 2|.

2. elfogadja ahatározat mellékletét képező,,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony - önkormźtnyzati
cserelakás felajánlása helyett pénzbe|i téľítés fizetése mellett tĺjrténő _ megszüntetéséről'' címrĺ
dokumentumot, és felhata|mazza a polgármesteľt a megállapodás a|áírásfua.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20 l 5. szeptember 2|.

3. felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt-t,hogy tegye meg az l. pont szerinti bérlemény
leadásához, valamint átv éte|éhez szükséges i ntézkedéseket.

Felelős: Józsefi'áľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
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Határidő: af . pont szeľinti Megállapodás aláírásźúől számított 45 nap

A Rév8 Zľt.. a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktiznont Zľt.. a GazdáIkodási Ügvosztálv
táiékoztatása alapián: a béľlővel a megállapodás aláíľásra keľült.

Tulajdonosi laouójĺtrulós a Gutenbeľg tér 4. Tórsaslldz kérelmére, jórdc bontds épületszigetelés
elvégzéséhez

96I/f015. (Ix.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźt adja a
Gutenberg tér 4. Társasház benyújtott kéreleméhez, ame|y szerint a Budapest VIII. kerület Scheibeľ
Sándoľ utcában (hrsz.: 36474) és a Kölcsey utcában (hrsz.: 36682) aTársashźn fa|nedvesedés elleni
utóIagos szigetelésének elvégzéséhez a homlokzat teljes hosszában, annak síkjától 60 cm szélességben
és mélységben a jźtrdát felbontsák. A Bizottság a tulajdonosi hozzájáru|ástń az a|ábbi feltételekkel és
kikötésekkel adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetót) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági, hatósági és közteľÍilet-haszná|atí engedélyek beszeľzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó ľendelet (|9l|994. (V.3l.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építési'igyi
IrodájátóI elozetęsen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradékta|anu| be kell taltani,

c. kotelezi a kivitelezőt a járdaburkolat megfelelő ľétegrendben és minőségben, az
aszfaltburkolat teljes jáľdaszé|ességében _ legkésőbb 20|5. november 30-ig - töľténő
helyreállítására, me|yre aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvźL||a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéről a közterĺilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 21.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájárulás a kérelmezőnek
kikĺildésľe keľüIt 2015. szeptembeľ 24-én.

Javaslat llaszndlati megdllapodds keretében történő térJigyelő kameľa rendszer elhelyezésére

962120|5. (Ix.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatírozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ahatźrozat mellékletétképező,
a Semmelweis Egyetem (székhely:1085 Budapest, Üllői űt f6-f8., oM azonosító: FI 62576,
adő szám: | 5 3f9 808 -2- 42) v agy onkezelésében lévo alábbi in gatlanokon

. Budapest 36676 hrsz' a|alt felvett, természetben a 1085 Budapest, Rökk Szilárd utca |3. szám
al atti iro d ah áz (tov ábbiakb an : Rökk ir o daház)

o Budapest 367f9 hrsz. alatt felvett, természetben a 1088 Budapest, Szentkiľályi utca 40. szám
alatti SE Fogászati és Szájsebészeti oktató Intézet
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. Budapest387|]14 hrsz. aĺatt fe|vett, teľmészetben a 1085 Budapest, Orcry tftf-4. szám alaÍti
SE Nagyvárad téri Elméleti Tömb

térfigyelő kameľa rendszer elhelyezéséhez szükséges' Semmelweis Egyetemmel kötendő határozat|an
idejű hasznáIati megállapodást, és felhatalm aZZa a polgármestert annak a|ćirására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. szeptember 30.

A Gazdá|kodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a használati megállapodás aláíľása még
folyamatban van' meľt a Semmelweis Egyetem kezdeményezéséľe háľom további helyszínľe
vonatkozó, 1. számú módosítással kerĺil kiegészítésľe.

Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megaddsóra a KEOP-7.13.0/I5 az egłhdzi épiiletek 20I4-2020.
időszakban megvalósuIó energiahatékonyságifejlesztéseinek előkészítése címíĺ ptűlydzaton történő

r é s zv éte l v o n at k o ztźs ó b an

963/2015. (Ix.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló, természetben a
Budapest VIII. Práter u. 13. szám a|atttalźůható,36381 hrsz-tl ingat|anra vonatkozóan,,a KEOP-
7.13'0/|5 Egyházi épületek f014-2020' időszakban megvalósuló energiahatékonysági
fejlesztéseinek előkészítése'' címtĺ pá|yźnati felhívásra benyújtott pá'|yázati projekt
megvalósításához és az eljárás során keletkezett dokumentáció fenntaľtásához tulajdonosi
hozzájárúő nyi|atkozatźlt megadja, azza|, hogy jelen tulajdonosi nyilatkozat nem minőstil a

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormányzat Képvise|ő-testületének az
Onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről
sző|ő 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 39. $ (1) bekezdésben foglalt, ahatározat 1. pontja
szerinti önkormányzati tulajdonú ingatlan korszeľűsítésére vonatkozőhozzt|árulásnak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 2l.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban hivatkozott hozzźĘźru|ő nyilatkozat a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatźtridó: f0I5. szeptember f|.

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása atapián: a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot az
ügyfél átvette 2015. szeptember 24-én.

Kijzter ület- használati kérelme k elbírdlós a

964ĺ20|5. (Ix.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati hozzźĘźtrulást ad -
teljes dijmentességgel - az a|ábbiak szerint:
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Közterület-használő, kérelmező: óľunĺ' Epítőipaľi és Ingatlanforga|mazőKft.
(201 1 Budaka|ász, Liget köz 1.)

A közterület hasznáIat ideje: 20 1 5. októb er 02. - 20 1 5. október 3 l .

Kĺizterület-hasznźiat cé|ja: 3pítési munkateríilęt, homlokzat felújítás
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerü|et, Hoľánszky u. 15.
Közteri'ilet-haszná|at nagysága: 30 m,

ľele|ős: po|gármesteľ
Határidő: f0|5. szeptember 21.

A GazdáIkodási t]evosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelm ező 2015. október 12.
napján vette át.

96512015. (Ix.21.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1' koĺerület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentessé gge| - az alábbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő, kéľelmező: Budapest VIII. keľiilet Hoľánszlry u. 4. szám alatti
Táľsasház
(1088 Budapest, Hoľánszky u.4.)

A kĺjzterület használat ideje: 20l5. szeptembeľ 2l. _20|5. november 30.
Közterület-haszná|at céIja: építési munkateriilet, homlokzat fehijítás
Kĺjzterület-haszná|at helye: Budap^est VIII. keľtilet, Hoľánszky u. 4.
Közterĺilet-haszná|atnagysága: |04 m" (árdán és 3 db parkolóhelyen)

Felelős: polgármester
Hatźtridó: f0I5. szeptember 2|.

2. akiesőpaľkolásidíjźfatartalmát(2015.szeptember10._20l5.november30',azaz57munkanap)
19l 95l,- Ft-ot a Budapest VIII. kerület Horánszky u. 4. szám alatti Táľsashaz köteles megfizetni a
kĺjzterület-h aszná|atő| szóló határo zatban megjelölt bankszámla számra.

Felelős: polgármester
Hatáľido: f0|5. szeptember 2l.

3. tudomásul veszi a Budapest VIII. keľület Horánszky u.4. szám alatti Társashćnfenti közterületre
vonatkozó kĺjzterĺilet-haszná|atźń20|5. szeptember l0. -2015. szeptember 20.közotti időtaľtamra.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember f|'

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 2015. októbeľ t9.
napján vette át.

96612015. (Ix.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nemo 2 tartćtzkod'ás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . közterület-haszná|ati hozzájáru|ást ad - teljes díjmentessé gge| - az alábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Józsefváľos Közösségeiéľt NonpľofitZrt.
(1084 Budapest, Mátyás téľ l5.)
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A közteľület-használat ideje: 2015. szeptember 2f .

Közteľület-h aszntilat cé|ja: egyéb ̂ rendezvény - Autómentes nap
Közteriilet-haszná|atnagysága.. 600 m, fiárdán és 30 db parkolóhelyen)
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Tavaszmező _ Szuzu.

(Magdolna u. és Tavaszmező u'
közötti szakaszán)

FeIeIos: polgánnesteľ
Határidő: 20 l 5. szeptember 2 l .

2. a kieső parkolási dij äfa tarta|mát (2015. szeptember 2f., azaz 1 munkanap) 16 90f,- Ft-ot a
Józsefuáros Közosségeiért Nonprofit ZÍt. koteles megfizetni a kĺĺzterület-hasznéiatról szóló
határ ozatban m egj elo lt bankszám la szźtmr a.

FeleIős: poIgármesteľ
Határido: 2015. szeptember 21.

Á. Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: a hatátozatot a kéľelm ező 2015. szeptembeľ
25. napján vette át.

A Józsefváros Ktizösségeiért NonpľoÍĺt Zrt. táiékoztatása alapián:
Feladatok: A rendezvény teljes kiiľű megszervezése és lebonyolítása, a felügyeleti szeľvek
kooľdináIása, utcalezáľás megszeľvezése, foľgalomtechnikai terv készíttetése, engedéIyeztetése.
Ktirnyezetvédelmi bizottság ľészéľe beszámoló, Közlekedésfejlesztési Minisztériummal való
kapcsolatta rtís, páily ázat elkészítése és beadása.
Szakmai háttéľ: Az euľópai mobilitási hét utolsó napjáno az euľópai autómentes nappal
összehangoltan rendezték meg a józsefuárosi autómentes napot. Az esemény színhelye a
Tavaszmező és Szllz utca saľka volt.

967/f0|5. (Ix.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. közterület-hasznźiatihozzájáru|źtst ad - teljes díjmentességgel - aza|tlŕbiak szerint:

Közterület-hasznźiő, kérelmező: Józsefváros Köztisségeiért Nonpľofitzrt.
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.)

Kozteľület-haszná|at cé|ja: ,,Játszőtéri Szerda'' - egyéb rendez-łény
Köztertilet-haszná|at nagysága: 300 m,/helyszín

A közteľület-használat ideje: 20|5. szeptember 30.
Közterü|et-használat helye: Budapest VIII. keľület, Gutenberg téri park

és játszőtér területe

A közterület-használat ideje: 2015. október 07.
Közteľület-hasznźĺ|at helye: Budapest VIII' keľĺ'ilet, Teleki téri paľk

és játszőtér területe

A közteľtilet-használati ideje: 2015. október 14.

Közterület-haszntiat helye: Budapest VIII. kerület, Golgota téri paľk
és játszótér területe

A közteri'ilet-használat ideje: f0I5. oktőber fI.
Közteriilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, Rezső téľi park

és játszótér területe
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Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: f015. szeptember f7.

2. tudomásu| veszi a Jőzsefváros Közösségeiért Nonproťĺt Zrt. (1084 Budapest, Mátyás tér 15.)
Budapest VIII. kerület, Losonci téri park és játszőtér területére vonatkozó, a ,,JátszőÍéri Szerda''
ľendezvénysorozat megvalósítása céljábóI igénybe vett kozteľü|et-használatźLtf015. szeptember l6'
napjára szóló időtaľtamra.

FeIelos: polgármester
Határidő: 2015. szeptember f7.

.Ą Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: ahatározatot a kére|mező 20|5. szeptember
25. napján vette át.

A Józsefváľos Köziisségeiéľt Nonprofit Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. szeptembeľ 30.' 2015.
októbeľ 07., a Já'tszőtéri szeľda pľogľam megľendezésľe keľült, azonban a további két
id őpontban az idő jár ásr a v alő tekintettel nem keľült megľendezés ľe.

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételdľ és eladdsi ajdnlatjóváhagyósa (2 db)

968/20|5. (Ix.z1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| aZ ingatlan-nyilvántaľtásban a .................. heIyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Szeľdahelyi utca szám a|atti, 70 mz
alapteri'iletű, ĺisszkomfoľtos lakás határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők
részére töľténő elidegenítéséhez, a33l20I3. (VII. 15.) szźtmű ĺinkoľmányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében) az összkomfoľtos lakás étékesítéséľe meghatározottak szerint, az elkészült
foľgalmi éľtékbecslésben megállapított foľgalmi éľték 50 %o-áva| megegyező osszegíĺ, 7.900.000,-
Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtikodásiigazgatőja
Határidő: 20|5. szeptember 2I.

2.) felkéri a Józsefvźlrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldésére, valamint az adásvéte|i szerződés megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. novembęr l 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: az eladási ajánlat kiküldésľe
keľüIt, a béľlő az éľtékbecslés felůilvizsgálatát kéľte. Az aján|ati ktittittség még taľt.

3.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott
természetben a Budapest VIII., Népszínház utca .............. szám alatti, 30 m2 alapterületrĺ,
komfort nélküli lakás határozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlő részére torténő
elidegenítéséhez, a33lf0|3. (VII. l5.) számű önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a
komfort nélki'ili lakás értékesítésére meghatáľozottak szerint, aZ elkészült forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi éÍÍék f5Yo-áva| megegyező osszegtĺ, 1.300.000,- Ft
vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 201 5. szeptember 2l .
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