
4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 3.) pontja szeľinti e|adási ajánlat
kikii l désére, val am int az adásv éte|i szerző dés megkötésére.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkoďásligazgatőja
Határidő: 2015. november l5.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Kiizĺlont Zľt. táiékoztatása alapián: az eladási ajánlat kikĺildésľe
keľült, a béľlő az éľtékbecslés feliilvizsgá|atát kérte. Äz aján|ati kötöttség még tart.

Javaslat a Budapest VIII., József krt. 59-6I. szdm alatti iires nem lakás céljára szolgdló helyiség
bérbeadúsdra vonatkozli pdlyúzat eredményének megállapítósúra

96912015. (Ix.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozlta
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. 36780 /0lA16 he|ytajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., József krt. 59-
6|. szám a|atti, f49 m' alapterületű, I. emeleten elhelyezkedő, üres önkormányzati tulajdonú
helyiség bérbeadására az 54412015. (v . f7 .) száműhatźrrozata a|apján kiírt nyilvános egyfordulós
pźúyázatot éľvényesnek és eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 21,

2.) megá||apítja, hogy api,Jyázat nyertese az Amulett Ingatlanfoľga|maző és Szolgáltató Kft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 5. szeptember f|.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a Budapest vI[.' József kľt. 59-61. szám
a|attta|á|hatő,3678010lN6 hrsz-ú 249 m. alapterülettí, I. emeleten elhelyezkedő, önkormányzati
tulajdonú, üres, nem lakás céhi helyiség bérbeadására kiíĺ nyilvános egyfordulós pźiyźaat
nyeľteséve|, az Amulett Ingatlanfoľga|maző és Szolgá|tató Kft-vel a bérleti szerződés
megktitésére, határozat|an időre, 30 napos felmondással, ingat|anktinĺetítő iľoda céljára,
270.000,- Ft/hó + Áfa béľteti * k<iztizemi és külon szolgáltatási díjak összegen, amelynek
feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkoľmányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 77 . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző e|őtt egyoldalú kötelęzettségvállalási
nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtikodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

A Józsefoáľosi GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alanián: 2015. október 14-én a
szeľződés megkötésre került. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Roncsdk József eglénivdllalkouő bérbevételi kérelme a Budapest VIil., Népszínhdz u 57. szdm
alatti iiľes, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célú helyiségre

970/f0t5. (Ix.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzájáru| a Budapest VIII., 35105l0lAl35 he|yrajzi számon nyilvántaľ1ott, a Budapest VIII.,
Népszínház u. 57. szám a|att ta|á|hatő, 17 m, alapteľületiĺ, utcai bejáľatú fö]dszinti nem lakás
cé|ú helyiség bérbeadástlhoz határozat|an idóre 30 

'napos 
fe|mondással Roncsák József egyéni

váIlalkozó részére, iľoda céljára,23.Í33,- Ft/hó + Afa béľIeti +kozuzemi és ktilön szolgáltatási
díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt". vagyongazdtilkodźsi igazgatőja
Határido: 20 T 5. szeptember fl .

f.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozatban foglaltak szerint a bérleti
szęrződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonéhan á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013.(vI.20.) számű Budapest
Józsefilárosi onkormányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötel ezettségvál lal ási nyi latkozat aláír źstń v á||alj a a l eendő béľl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása a|apián: 2015. október 7-én a szeľződés
megkłitésľe keľiilt. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., rózsef krt. 66. szóm alatti ijres nem lakds céljdra szolgdló helyiség
b ér b e adds dr a v o nat k o zó p dly ózat e r e dmé ny é n e k me g dllap ítds ór a

97Il20t5. (Ix.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(9 igeno 3 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hory:

l.) a Budapest VIII. 35641 l0lAl3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., József krt.
66. szám a|atti, 73 m, a|apteľületű, utcai bejáratú füldszinti, tires önkormányzati tulajdonú
helyiség bérbeadására az 576ĺ20|5. (VI. 01.) számű hatźĺrozata a|apján kiírt nyilvános
egyfoľdulós pźiy ázatot érvényes nek és eľed m ényes nek nyi lvánítj a.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatáľidő: f015. szeptember f7.

f.) megállapítja, hogy a pá|yázat nyeľtese a I(IMo TABAK Bt., a második he|yezetÍ. a
MovExTRÄDE Kft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 l 5. szeptember 2 1 .

3.) felkéri a Jőzsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a Budapest vlil.' József kľt. 66. szám
a|att ta|á'|hatő, 3564Il0/N3 hrsz-ú 73 m. alapteľületrí, utcai bejáratú ťoldszinti, önkoľmányzati
tulajdonú, üres, nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós pá'|yázat

nyeľtesével, a KIMO TABAK Bt-vel a bérleti szerződés megkötéséľe, határozat|an időre, 30
napos felmondással, nemzetĺ dohánybolt (szeszesital áľusítással) cé|jára,255.000,- Ft/hó + Áfa
bérleti * kozüzemi és külĺjn szolgáltatási díjak összegen'

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdźilkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 30.

4.) a jelen hatáĺozat 3.) pontja szeľinti bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az
onkormányzat tulajdonában áIló nem lakás cé|jára szo|gźilő helyiségek bérbeadásának
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feltéte|eirő| sző|ő 35lf013. (VI. fO.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet l4. $

(2)bekezdése alapján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megf,rzetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése alapján közjegyző elott egyoldalú kĺltelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vá||a|ja a
leendő bérlő.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt' vagyongazdá|koďási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 30.

5.) amennyiben a KIMO TABAK Bt. a 3.) pont szeľinti bérleti szerzódést nem kötné meg'
hozzájáru| a Budapest VIII., József krt. 66. a1attta|á|hatő,3564Il0lN3 hrsz-ú 73 m. a|apterületű,

utcai bejáľatú füldszinti, onkormányzati tulajdonú, üres, nem lakás célú helyiség béľbeadására
kiírt nyilvános egyfordu|ős pá|yázat második helyezettjével, MOVEXTRÁDE Kft-vel a bérleti
szerződés megkotéséhez, hatttľozatlan időre, 30 napos felmondással, sport, vadász, íjász
military bolt céljára, 171.000,- Ft/hó + Afa béľleti + közüzemi és külön szolgáltatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 21.

6.) hozzájáru| a jelen határozat 5.) pontja szeľinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiség fe|tlitásához, amennyiben a bérleti szerződés a MOVEXTRADE Kft-vel keľü|

megkötésre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember 21.

7 .) hozzájáru| a MOVEXTRADE Kft-vel történo bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez az
5.) pont szeľinti helyiség tekintetében a bérbeadóra tartoző felújítási munkák (buľkolás,
lakatosszeľkezet elhelyezés, felületképzés, vi|lanyszeľelés, épĺiletgépészeti csővezeték,
szerelvények és berendezések szerelése) költségeinek bérleti dijba toľténő bérbeszámítźshoz
bruttó t.005.548,-Ft (nettó 791.770,-Ft) ĺĺsszegben, amennyiben a béľleti szerzőđés a társasággal
kerül megkötésre. Az e|számo|ás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és a
benyújtott szám|ák a|apján a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' onkormźnyzatiHázkeze|o
Irodája \eigazo|ja a te|jesítést.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I5. szeptember 2|.

8.) a hatźttozat 5.) pontjában fogla|t bér|eti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jtra szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeirő| sző|ő 35/2013. (u. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $

(2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásźń vá||a|ja a

leendő béľlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l 5. december 2l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. október 30-án a pá,tryá.zat

nyertesével a szeľződés megkötésľe keľůilt. Az iigy továbbĺ intézkedést nem igényel.

HACI-PEYKER Kft. bérlő tevékenységi kör módosíttźsra, bérbeszdmí.tdsra és a kijzüzemi díjak
felfiiggesztésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Rlźkócxi út 63. szlźm alatti

iinkormónyzati tulajdonú nem lakds célíl helyiség vonatkozásdban

973/f015. (Ix.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
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(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem iáľu| hozzá a Budapest VIII. keľület,346f6l0lilf hrsz-on nyilvántartott, a Budapest
v[I., Rákóczi út 63. szám alaÍt ta|á|hatő, utcai bejáľatú földszinti, I49 m2 alapteľületű, nem
lakás célú üzlethelyiséget béľlő IIACI-PEYKER Kft. bérleti díjának 94..'ĺ00,- Ft bérleti díj +
közüzemi és kiilön szolgáltatási díjak összegen töľténő megá||apítźlsához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. igazgatoság elnĺike, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptembeľ 14.

f.) Itozzdidrul a Budapest VIII. keľület, 3462610/Nf hrsz-on nyilvántaľtott, a Budapest VIII.'
Rákóczi út 63. szám a|attta|źt|hatő, utcai bejáľatú ftjldszinti, 1'49 mf alapterüIetíĺ, nem lakás célú
üzlethelyiséget bérlő HACI-PEYKER Kft. bérleti szerződésének módosításához a tevékenységi
kör tekintetében hasznźit ruha és textiláru, haszntůt míĺszaki cikkek, ht.zÍrartási gépek
kiskereskedelmi tevékenységekľe, |f6'261,- Ft/hó + Afa bérleti + kozüzemi és ktilon szolgáltatási
díjak megállapítása mellett, a bérleti szerződés egyéb feltételeinęk vá|tozat|anu|hagyásáva|.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźilkodźni igazgatőja
Hatáľidő: 20|5. szeptember 2|'

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatttrozat 2.) pontjában lévő béľleti szerzodés
módosítás megkötéSére, melynek feltéte|e, hogl az tnkormányzat tulajdonźhan tĺ||ő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek bérbęadásának fe|tételeiről szóló 35lf0I3. (VI.20.) szátmű Budapest
Józsefuáľosi onkoľmányzati rendelet 19. $ (3) d) bekezdése alapján az ővadék feltöltését'
valamint a 19. $ (3) c) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
ny i|atkozat a| áír ás źú v źi|a|j a a bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 1 5. októbeľ 3 l .

4.) hozztźidrul a HACI-PEYKER Kft-vel töľténő bérbeszámitási megállapodás megkötéséhez és a
bérbeadóra tartoző felújítási munkák köJtségének bérleti díjba történő béľbeszámításhoz 48 hónap
a|att, 2.916.998,- Ft + 787.590,- Ft Afa összegben. Az e|szźtmolás feltétele, hogy a bérlő a
felújítási munkákat e|végezze, és a benyújtott szźlm|źtk a|apján az Onkormźtnyzati Hźnkeze|ő
Iroda leigazolja a teljesítést.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 5. október 3 1 .

5.) felkéri a Jőzsefvárosi GazdáIkodási KozpontZrt-t ahatározat 4.) pontjában lévő bérbeszámítási
megállapodás megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015' október 31.

6.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, 3462610lN2 hrsz-on nyilvántartott' a Budapest VIII.,
Rákóczi tlt 63. szám a|aÍ:t'ta|á|ható, utcai bejźtratű ftjldszinti, 149 m. alapterülettĺ, nem lakás célú
üzlethelyiség tekintetében a ľIACI-PEYKER Kft. víz- és csatornadíj és a szemétszáIlítási díj
fizetési kötelezettségének felfiiggeszté séhez.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. szeptember 2i.

A Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: az önkoľmányzati ľendeletben
foglalt hatáľidőn belül a szerződés és a béľbeszáłmítási megáIlapodás megkötésére nem került
soľ. Az ügy további intézkedést nem igényel.

.:

iii
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Víg utcaABC KÍt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkoai kérelme a Budapest VIII. Víg u 28.

s aź m a l att i ö n k o r má ny zat i t ulaj do n ú h e Iy k é g v o n at k o zĺÍs ĺź b an

974/2015. (Ix.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory:

1.) Ilozzttjdrul a Budapest VI[.o 34926/0lN3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VI[.'
Víg u. f8. sztm a|att ta|á|ható, 118m2 alapteľületű, onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú,
floldszinti és pinceszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadźsához hatźrozat|an időre, 30
napos felmondási idő kikötéSével a Víg utca ABC l(ft. részére élelmiszer jellegű vegyes üzlet
(szeszesital forga|mazással) céljáľa, Ĺ39.|67,- Ft/hó + Afa bér|etĺ ł közuzemi és ktilön
szolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20 l 5. szeptember f|.

f.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat l.) pontja szęrinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdontban á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételęiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rende|et 17 ' $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kote|ezettségvállalási nyilatkozat a|áirását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdés szerint 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését óvadék feltöltéssel vá||a|ja a |eendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagsĺongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: 20l5. november 30.

A Józsefuáľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. októbeľ 19-én a
szeľződés megkłitésľe keľůilt. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a ,,LNR-CS/2015.,, típusít běrlakds plźlydzat eredményének megállapí,tdsóra

975120|5. (Ix.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

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

1.) a,,LNR-CS120|5." típusú pá|yźuaton meghirdetett, Budapest M[., Bezerédi utca 6. ftildszint
21. szám alatti lakásra benyújtott pá'lyázat nyertese sorsolás útján:

sorrendben -.'";;*;;',u'rlru,'^, 
(7 pont)

(7 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 21.

2.) a ,,LNR-CS|f0I5." típusú pá|yázaton meghirdetett, Budapest vI[.' Dankó utca 20. II. emelet
2. szám alatti lakásľa benyújtott pá|yázat nyeľtese sorsolás útján:

(7pont) ,fu
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Sorrendben ktjvetkező pá|y ázo:
(6 pont)

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ ZrÍ^ vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f01 5. szeptember 2| .

3.) a,,LNR-CS/20|5." típusú pá|yźzaton meghirdetett, Budapest VIII., Dankó utca 40. I. eme|et 1.
szám a|atti lakásra benyújtott pá|yázat nyeĺtese:

Soľrendben-."";;";;;-;;;;;-. 

(9 pont)

(5 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 21.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a határozat I.), 2.) és 3.) pontjában
meghatározott lakásokľa vonatkozóan a nyertes pźiyź.zókka| illetve a nyeľtes visszalépése vagy
kiesése esetén a soľrendben következő pá|yázőkka| a bérleti szerződést kosse meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5' november 30.

5.) a határozat 1.),2.) és 3.) pontjában foglalt lakásokľa kötott, 1 év határozott idejű bérleti
szerzodésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a lakást a bérleti szeľződés megkötésétol számított 10
évig nem veheti meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I5. szeptember fI.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a pá|yázaton elnyert lakások
fe|újításľa vonatkozó megállapodások megkiitéséto valamint a tulajdonosi nyilatkozatok kiadását
követően a lakásbér|etiszerződések (1.) 2015. novembeľ 6. napján, 2.)2015. november 4. napján,
3.) 2015. októbeľ 22. napján) a|áírásra keľültek' és lakások bińokba adása ĺs megtörtént.

Javaslat a KEOP-S.5.0/A/12-20l3-0122 azonosító szdmť'l projekt soľdn megkötött vdllalkozdsi
szerződés vóIlalkozói díjdnak engedményezéséľe

976/20|5. (DĹ21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l0 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. tudomásul veszi az engedményezés tényét a,'Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási
szerződés keľetében eneľgiaracioĺa|izá|ás Józsefuárosban a KEOP-S.5.0lN|f-20|3-0Iff
azonosító számű projekt Során'' tárgyűkozbeszerzési eljárás eredményeként,20|5. március |3-tn a
Fenstherm-West Kft-vel (i081 Budapest, Kun utca 4. fsz.7.) kotött vállalkozási szerződés a|apján,
az igazo|t teljesítés fiiggvényében a Vállalkoző á'|ta| a végszźlmlában szźtm|ázott vállalkozői dijra
vonatkozóan.

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

2' fe|kéri a polgármestert az engedményezéshez szĺ'ikséges dokumentumok a|áírására.
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Felelos: polgármester
Hatáľidő: 201 5. szeptember 27.

A Váľosépítészeti Üevosztálv táiékoztatása alapián: az engedményezéshez sziikséges
dokumentumok 2015. szeptembeľ 25-én a|áłirásra keľültek.

Javaslat a gazdasúgi társaságok dtolakuldsdval kapcsolatos mérlegek elfogaddsára

978/2015. (Ix.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság źltruházott hatáskörében e|jtrva, mint a Józsefuárosi
Kozösségi Házak Nonpľofit Kft. jogutódjának minősülő Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zn.
egyszemé|yes tulajdonosa úgy dönt, hogy

l. elfogadja az e|óterjesztés i. mellékletét képező , a lőzsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.
20|5. évi egyszerűsített zárő beszámoló mérlegét, mely szerint az eszközok és források egyező
főösszege | 243 7f2 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 10 186 e Ft, melybő| atárgyéviközhaszntl
eredmény -10 594 e Ft, a tárgyévi vállalkozási eredmény 20 780 e Ft.

f . elfogadja az e|ótetjesztés 2. mellék|etétképező, a Jőzsefvárosi Közösségi Házak Nonpľofit Kft.
f015. évi egyszerűsített zárő beszámoló eredménykimutatását, valamint kiegészíto mellékletét,
a Kasnyik és Társa Számviteli Szolgá|tató Kft. által jóváhagyott fiiggetlen könywizsgálói
jelentés a|apjźn.

3. elfogadja aze|őterjesztés 3. mellék|etétképező,aJőzsefvárosi KözosségiHázakNonprofitKft.
2015. évi zárő kozhasznúsági jelentését.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f015. szeptember 23.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: ahatározatban foglaltakľól a Nonpľofit Kft.
és a ktinywizsgáló értesítése megtöľtént.

979120|5. (DĹ23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źttruhźr;ott hatásköľében e|jtrva, mint a JóHír Józsefuárosi
Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. jogutódjának minősülő Józsefuáros
Közösségeiéľt NonprofitZrt, egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az elóterjesztés 6. mellékletét képezo, a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és
Galéria Központ Nonprofit Kft. 20l5. évi eglszerusitett zárő beszámoló mérlegét, mely szerint
az eszkozok és források egyező főcisszege 27 699 e Ft, a mérleg szerinti eredmény -244 e Ft,
melyből atárgyéviközhasznű eredmény -286 e Ft, atźlrgyévi vtú|a|kozási eredmény 42 eFt.

2. elfogadja az elóterjesnés 7. mellékletét képező, a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és

Galéria Központ Nonproťrt Kft. 2015. évi egyszerĺĺsített zárő beszámoló eredménykimutatását,
valamint kiegészitő mellékletét, a Kasnyik és Társa Szamviteli Szolgáltató Kft. álta|jóváhagyott
fü ggetlen könyvvizsgálói j elentés a|apján'

3. elfogadja az e|őterjesztés 8. mellékletét képezó, a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és
Ga|éria Kozpont Nonprofit Kft. 20 l 5. évi zárő kĺjzhasznúsági jelentését.
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Felelős: poIgármester
Hatáľido: 2015. szeptember 23.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: a gatározatban foglaltakľól a Nonprofit Kft.
éľtesítése megtörtént.

980/2015. (Ix.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság túruházoÍÍ. hatáskörében eljźlrva, mint a Báľka
Józsefuáľosi Színhźzi- és Kulturális Nonpľofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az e|őterjesztés 10. mellékletét képező, aBárka Józsefuárosi Színházi- és Kultuľális
Nonprofit Kft. 20 1 5. évi egyszerűsített közbenső mérlegét' mely szerint az eszkozok és forľások
egyező főösszege 1f3 699 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 98 596 e Ft' a tárgévi vállalkozási
eľedmény 98 596 e Ft.

2 elfogadj a az e|őterjesztés 1 l. mellékletét képező, a Bárka Józsefuárosi Szinházi- és Kulturális
Nonprofit Kft. 2015. évi egyszeríjsitett zárő beszámoló eľedménykimutatását, valamint
kiegészíto me|lékletét' a Kasnyik és Társa Számviteli Szolgáltató Kft. által jóváhagyott
független könyvvizsgálói jelentés a|apjźtn.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő: f015. szeptember 23.

A GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a hatźľozatban foglaltakľó| a NonpľoÍit Kft.
értesítése megtörtént.

Báľka Jóaefvárosi Színházi- és Kulturdlis NonproJit Kft. tartozlźs elengedési kérelme a Budapest
VIII. kerüIet, Rdkóczi ílt 59. és MÍÍtyds tér 4. szdm (2 helyiség) alatti tinkormdnyzati tulajdoníl nem

lakds céIú helyiségek vonatkozdsdban

981/2015. (Ix.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

|.) lemond aBárkaJózsefuárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel szemben, a Budapest Y[I.
keľiileto Mátyás tér 4. szám a|atti,35162l0/N54 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú nem lakás célri
helyiségre 20|5, szeptember 30. napjáig felhalmozott 816.2|5,- Ft bérleti, valamint haszná|ati dij
és 60 .6|4,- Ft késedelmi kamat, összesen 87 6.8f9,- Ft kcjveteléséről.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|5. szeptember f3.

2.) lemond aBárkaJózsefuárosi Szinházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel szemben, a Budapest VIII.
keľület, Mátyás tér 4. szám a|atti,35162l0/N57 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonli nem lakás célú
helyiségľe 2015. szeptember 30. napjáig felhalmozott |.3|7.872,- Ft bérleti, valamint hasznźiatj
díj és98.4I7,- Ft késedelmi kamat, összesen |.416.289,- Ft követeléséről.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. szeptember f3.

3.) lemond aBárkaJózsefuárosi Színházi. és Kultuľális Nonprofit Kft-vel szemben, a Budapest V[I.
keľületo Rákóczi űt 59. szám a|atti,34628/0/N6 hľsz-ú, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
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he|yiségre a2015. szeptember 30. napjáig felhalmozott 1.006.941,- Ft használati díj és |90.369,-
Ft késede|mi kamat, összesen I.197 .3l0,- Ft koveteléséről.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. szeptember f3.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alapián: a bizottsági határozat szeľinti
pénzĺigyi ľendezés, a helyiség birtokbavétele 2015. szeptembeľ 18-án megtörtént. Az ĺigy további
intézkeĺ|ést nem igénye|.

Javaslat az MNPIII. ,,Bť]ToRoK beszerzése'' tdrgyú, közbeszerzési értékhattźrt eI nem érő
beszerzési eljárds eredményének megáIlapításdra

983/f0I5. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdźllkodási és Pénzijgyi Bizottság az MNPII. ,,T4/f Intenzív családmegtartó
szolgáltatások'' és a ,,T4ĺ3 Családfejlesztési szo|gá|tatźs'' projektekhez kapcsolódó, ,,Bútorok
beszerzése'' tźtrgytl,kozbeszerzési éľtékhatáľt el nem éróbeszerzési eljárásban úgy dont, hogy

l. az MNPIII. ,,Bútorok beszerzése,, tárgyil,közbeszerzési éľtékhatáľt el nem érobeszerzési eljárás
érvényes és eredményes.

Fe|elős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I5. szeptember 28.

2. a Buľbol Trend Kft. (székhely: l135 Budapest, Reitter Ferenc u. 83.) ajánlattevő ajźn|ata érvényes'
ajátnl.attevő alkalmas aszerzódés teljesítésére és nem źi|kizárő okhattůyaa|att.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. szeptember 28.

3. a beszerzési e|járás nyeľtese a benyújtott - a lega|acsonyabb összegíĺ ellenszolgáltatásttarta|maző -
ajźn|at a|apján a Burbol Trend Kft. (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 83.), elfogadott
ajánlata: nettő 3.4|2.987,- Ft + 27%o Afa'

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. szeptember 28.

4. ahatźrozat 3. pontja a|apjźln felkéri a polgármestert a szerződés a|áirźstra.

Felelős: polgármester
HaÍárido: 20| 5. szeptember 29.

A Rév8 Zrt.. va|amint a Józsefváľosi Szociális Szoleá|tató és GyeľmekióIéti Kiizpont
táiékoztatása a|apiánz a szeľződés aláírása és teljesítése hatáľidőľe megtiiľtént.

Kö zter iłIet-h asznóIati kérelme k elbírálds a

98412015. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺĺzkodás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használatihozzt|árulást ad -
teljes díjmentességgel - az alttbbiak szeľint:
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Közterü let-h asználő, kéľelmezo :

A kcizterület használat ideje:
Közterü I et-h aszná| at célj a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Kö zter ü l et- h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 28.

Tisztviselőtelepi Plébánia
(székhely: 1089 Budapest, Bláthy otíő u.22.)
20l5. október 03.
Missziós Gyeľmeknap - egyéb ľendezvény
Budapest VIII. kerület, Rezső tér
(templom körtili zöIdteri'ilet)
12 000 m'

A Gazdálkodási ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. október 8. napján kerÍilt
kézbesÍtésľe.

98512015. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köĺerület-haszná|atihozzájáru|ást ad - teljes dijmentessé gge| - az alábbiak szerint:

K<jzteľület-haszná|ő,kéľelmező: RózsaIĺP Kereskedelmi és Szolgá|tató Kft.
(székhely: 4400 Nyíľegyháza, Tünde u.12.)

A köztertilet-használat ideje: 20|5. szeptember 28. - f0I5. november 09.
Közterület-haszná|atcé|ja: homlokzat felújítás. építési munkaterĺilet

Kozterület-haszná|at helye: Buda^pest VIII. kerület, Elnök u. 13. előtti járdán
Közterület-haszná|atnagysága: 36 m"

Kĺjzteriilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, GyörĘ I. u.22-f4'
előtti járdán

Közteriilet-haszná|atnagysága: 36 m.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. szeptembeľ 28.

2. tudomásul veszi a RózsaÉP Kft. Budapest VIII. kerület' Elnök u. 13. szám e|őtti járdaés Budapest
VIII. kerület, Györffu I. v 2f-f4. szám előtti jáľda területére vonatkozó, a homlokzat felújítás
megvalósítása céljából igénybe vett kozterĹilet-haszná|atát f0Í5. szeptember f|. - 2015.
szeptember 27. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. szeptember 28.

A Gazdá|kodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. szeptembeľ 30. napján
került kézbesítésre.

986/2015. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII.
kerületi Rendőrkapitányság20l5. szeptember l0. napján érkezettvéleményét figyelembe véve nem ad
közerĹi|et-haszná|atihozzájáru|ástaza|ábbiakszeľint:
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Köáeriilet-hasznźiő, kérelmező: Kleczli Judĺt e. v.
(székhely: 1084 Budapest, Népszínház u. f7 .)

A köĺerület-használat ideje: 2015. augusztus 01 ' - f0|5. októbeľ 31.
Kozterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz elhelyezése
Közterület-h aszná|at helye: Bud^apest VIII. kerület, Népszínház u. 2.1 . (árdán)
Kozteľiilet-haszná|at nagysága: 3 m,

FeIelős: polgármester
Határidő: f0|5. szepÍember 28.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. október 12. napján keľiĺlt
kézbesítésľe.

98712015. (Ix.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hatáľozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt' hogy

l. közterület-hasznźiatihozzájźtru|ást ad - teljes díjmentességge| - az alábbiak szeľint:

Közteriilet-haszná|ő,kére|mezo: Budapest VIII. keľület, Rtikk Sziláľd u. 7. szám
alatti Táľsasház
(l085 Budapest, Rökk Sziláľd u. 7.)

A köztęrület használat ideje: 20l5' október 01. - 20l5. december 01.
Kozterület-hasznźiat cé|ja: homlokzat felújítás
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 7.

Közteľi'ilet-haszná|atnagysźtga: 4 db paľko|óhely

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. szeptembeľ 28

2. a kieső parkolási dij áfatarÍa|mát (20|5. októbeľ 01-től 2015. december 0l-ig, azaz 43 munkanap),
|93 073,- Ft-ot a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Rökk Sziláľd u. 7. szám a|aÍti Társasház köteles
megfizetni a koztertilet-hasznźiatľől szóló hattrozatban megjelölt bankszámlaszámra.

Felelős: po|gáľmester
Határidó: 20 1 5 . szeptembeľ 2 8.

A Gazdálkodásĺ Üwosztálv táiékoztatása alapián: ahatźrozat 2015. októbeľ 15. napján keľült
kézbesítésre.

988ĺ20t5. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
teljes díjfi zetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Stoľcz Tamás e.v.
( I 052 Budapest, Piarista u. 4. II. em.)

A kozterület használat ideje: 20l5. október 02. - 20l8. október 02.
Kĺjzteľület-haszná|at cét.ja: ľek|ámtábla elhelyezése
Közteriilet-használat helye: Burĺ^apest VIII. kerület, Futó u. 34.
Köztertilet-haszná|atnagysága: 2 m, /
Díjfizetés ütemezése: egyösszegbe" u7,ĺr
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Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2015. szeptember 28.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. október 15. napján kerĺilt
kézbesítésľe.

Tulajdonosi hoaájdrulĺźs a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Program IV. iiteméltez
kap cs o Ió dó útépí'tési terve k It ez

989/f0I5. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzügyÍ Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosi hozzźĘarulását adja - a
Futuľeal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. megbízása alapján - a MOBILTERV 2000
Kft. részére a Budapest VIII. kertilet Corvin Sétány Program IV. üteméhez kapcsolódó, Práter utca
(hrsz.: 3610012) átépítéSének tervéhęzaza|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közritkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárúást a
vonatkozó rendelet (|9ĺ1994' (V.31.) KITVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. a tulajdonosihozzájáru|áS kiteťed a csatlakozó utcák - Futó utca (hrsz.: 35689lf és 363|411I),
a Nagy Templom utca (hrsz.: 3570f és 36306), a Leonardo da Vinci utca (hrsz.: 3627012 és
357|8l2), a Bókay János utca (hľsz': 362||) és a Szigony utca (hľsz.: 36|37 és357f8l46) -
úttorkolati részeinél érintett területekrę is,

d. kötelezi aberuházőt az építés idején a bontással érintett szakaszokon a burkolatok ideiglenes
he|yreá'||ítźsára, melynek a biztonságos közlekedésre alkalmas á||apottń a végleges
helyreállításig fenn kell tartania,

e. kötelezi akivite|ezőt a teľvekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék víze|vezetések
út- és térburkolatoknak megfelelően töľténő kivitelezésére, melyre a beruháző és kivitelező
közösen 5 év garanciátvźi|a|,

f. a Futó utca - Nagy Templom utca, valamint a Nagy Templom utca - Leonardo da Vinci utca
között kiépített paľkolósávok végein parkolás gátló ,,fiileket'' kell kialakítani. A parkolósávok
|eztttása kiemelt szegélyíĺ legyen, elhelyezése, kialakítása ne akadályozza a csapadék
víznyelokbe jutását, kapcsolata a gyalogosátvezetéseknél illeszkedjen a szegélysüllyesztésű
járdźkhoz.

g. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéľől a kĺjztertilet tulajdonosát íľásban
értesíteni,

h. jelen tulajdonosi hozzźĄźru|ás csak az engedé|yező szervek' szaV'hatőságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjátó| szźlmitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 28.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: A tulajdonosi hozzájálľulás a kérelmezőnek
kikiildésľe keľü|t 2015. október 2-án.
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Javcslat az MNPIII. Vállalkozdsi szerződés tervezési, útépítési és iskolaépiilet lĺÍbazat vízszígetelési
munkáIatok elvégzésére tdrgy ťł váIlalkozási szerződés módosítdsának elfogaddsdra

990/2015. (Ix.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

ĺ.) elfogaĺlja a z,Qpp. Kft-vel 20ĺ5' allgllszfrls l ?,, napján, a ,,Vá||a|koz'ŕlsi sz,err'őĺ1és tervezési,
litépítési és iskolaépu|ęt |ábazat vízszigete|ési munkálatok elvégzésére,, tttrgyban megkötött
váI|a|kozási szerződésnek a hatáľozat mellékletét képező tartalmú 1. számí módosítását'
amelynek értelmében a szerződés időtaľtama 2015' 08. 30. napjáľól f0|5' 09.30-ra módosul, a

vál I a| kozó i d íj ös sze gén ek v á'|tozat|an ul h agyása mel l ett.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 28.

2.) felkéri a polgármestert a határozat |.) pontjában szeľeplő szerződésmódosítás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 28.

A Városépítészeti Ügvosztály. valamĺnt a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a határozatban
szeľeplő szeľződés módosítása 2015. szeptember 30-án aláíľásľa keľült.

Lakds elidegenítésével kapcso latos vételdr és eladdsi aj dnlat j óvdhagyds a

99ll20|5. (Ix.28.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájźlru| aZ ingatlan-nyilvántaľtásban a............... he|yrajzi számon nyilvántaltott,
teľmészetben a Budapest VIII., József u. ........... .... sz,źlm a|atti,46 m2 alapterületű, komfoľtos
lakásra hatttrozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére toľténő eladási aján|at

kiküldéséhez, a 33/2013. (VII. 15.) számli onkotmányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, az
összkomfortos lakás éftékesítéséľe meghatározottak szerint, az e|készij|t foľgalmi éľtékbecslésben
megállapított forgalmi éľték 50 %o-tua| megegyező összegiĺ, 4.625.000,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. október 5.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatźlrozat l.) pontja szerinti eladási aján|at

kiküldéséľe, valamint az adásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: az e|adási aján|at 2015.
oktĺíbeľ 5-én keľült kikiildésľe, de annak átvételéľe nem keľĺilt soľ. Ismételt kikĺildés
megtiiľtént, az eladási ajánlat |ejártáig (2015. december 1.) nem éIt vételi jogával.

Javaslat gépkocsi-beĺźIló bérleti szerződés módosítdsdra
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992/20Í5. (Ix.28.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi ....... a Budapest VIII., Kisfaludy u. J. szám a|atti lakóéptilet udvarán
kialakított egy darab gépkocsi-beállóľa fennálló hatályos, határozat|an idejű bér|eti szęrzodés
modosítását ugy' hogy a bérlő 20l5. július hónaptól a bér|eti díj megfizetése alól a 60lf0|l. (XI.
07 .) számú onkormányzati rendelet rendelkezései alapján a ...... ... mozgássérült parkolási
engedély érvényességi időpontjáig mentesül.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 28.

f. az 59lf0|l. (XI. 07.) számű önkormányzati rende|et 13. $ (2) bekezdése a|apján elengedi az
óvadék megfizetését, tekintettel a jelen határozat 1.) pontjában fog|alt mentességre.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2015. szeptember 28.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a kérelmezővel - vidéki
gyógykezelése miatt _ a szerződés módosítás 2015. októbeľ 16-án keľüIt megkiitésľe. További
intézkedést nem igényel.

Javaslat a 910/2015. (B. 07.) saźmú hatdrozat módosítdsdra (Budapest VIII., Run u 12. szdm alatti
iires nem lakds céIjdra szolglźIó helyiségek haszndlatba addsa életveszélyhelyzet miatt)

99312015. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l .) a 910120|5 . (IX.07.) számú hattrozattnak 1 .) pontját az a|ábbiak szerint módosítja:

tudomásul veszi a Budapest VIII., Kun u. |f' szám a|atti, 34742/0/N6 és 34742l0lN7 hrsz-tl
helyiségek életveszélyh e|yzetre való tekintettel töľténő biľtokbaadását . . . ... részére.

Fele|ős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 5. szeptember 28.

2.) a91012015. (x.07.) szźtműhatározatának2.)pontjátaza|ábbiakszeľintmódosída:

hozzájáru| a Budapest VIII., Kun u. |2. szám a\aÍti,34,742lOlN6 és 3474f/OlN7 hrsz-ű,48 m2 +
12 m., összesen 60 m, alapteľületű, utcai bejáratu, ťoldszinti helyiségek használatba adásához
feltétel bekövetkezéséig .. .. ' részére, a mindenkoľi közös költségnek megfelelő összegű,
|2.852,- Ft/hó + Afa használati díj + közüzemi és külön szolgáltatási díjak ĺisszegen, azzalhogy
amennyiben a feltétel bekövetkeztét követő 15 napon belül ... . nem adja vissza a helyiséget
az tnkormányzat biľtokába, űgy a haszná|ati díj 89.333,- Ft + Áfa * közüzemi és külön
szolgáltatási díjak összegre emelkedik. A használatba adás megszűnésének feltétęlę a II. János Pál
pźlpa tér |3. szám alatti épüIet életveszély ę|hźtritását követően a magántulajdonú helyiség
haszná|hatővává|ása.

Felelős: Józsefuárosi GazdźilkodásiKözpont ZrÍ..vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f015' szeptember 28.
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A Józsefvárosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a használati szerződés 2015.
november 3-án a|áírásra keľült. A' ügy további intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII. keríilet, Rdkóczí út 19. szóm alatti iires, önkormónyzati tulajdonú nem
Iakds céIťl helyiség nyilvdnos egyfordulós pdlydzaton tiirténő bérbeadĺźsdra

994ĺ2015. (Ix.28.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bĺzottság hatźrozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy:

l.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt-t, a Budapest VIII., Rákóczi ilt 79. szźlm a|att
elhelyezkedő,3650910lN9 hrsz-ú' f37 m. alapteľületű, üres önkormźnyzati tulajdonri,I. emeleten
e|helyezkedő nem lakás célú helyiség bérbeadására nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására a
sztmított béľleti dijon, azaz 230.400,- Ft/hó összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem
adható be o|yan aján|at, amely a Képviselő-testület z48l20|3. (VI. 19.) számű határozatának 8.

ponda szeľinti |f %io, és a 25%o-os bérleti dij kategóriźlba tartoző, illetve nyilvános inteľnet
szolgáltatás (internet ktxéző, call center, stb.) tevékenység végzéséľe vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|5. szeptember 28.

2.) a Bizottság felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt-t a pźiyźnat a Versenyeztetési
szabźůyzatról szóló 47ĺf0I5. (II. 19.) számű képviselő-testületi határozatban foglaltak szeľinti
lebonyolításľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|5. szeptember 28.

3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat ll. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a
Lebonyolító ĺ'igyfélfogadásra szo|gáló helyiségében (Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
telephelyein), a Józsefuáľos címĺi helyi lapban, az Önkotmányzat és a Lebonyolító honlapján,
továbbá az onkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető költségmentes hiľdetési felületeken,
egyéb rendelkezésre á||ő inteľnetes hirdetési poľtálokon kell kĺjzzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

A Józsefuáľosi GazdáIkodási Kłizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. októbeľ 16-tól a
pá.Jyázat kiíľásľa kerĺilt, novembeľ 4-i leadási időponttal. Váľható eľedmény: 2016. januáľ 31.

.... magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Rókóczi t,it 59. szdm
alatti iires, tinkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célíl helyiségre

99512015. (Ix.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozztĘáru| a Budapest VIII. keľület' 3462810/A/8 helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
VIII. keľület, Rákóczi út 59. szám a|att elhelyezkedő, |9 mz alapterületű, üres, önkormányzati
tulajdonri, udvari bejáľatú' ftjldszinti helyiség bérbeadásához határozatlan időľe 30 napos
felmondási idővel magánszemé|y részére, raktározźts tevékenység cé|jára,
11.200,- Ft/hó + Áfa béľleti * közĺizemi és külön szolgáltatási díjak összegen.
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, Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f015' szeptembeľ 28.

) 2.) hozzájáru| ahatározat 1.) pontja szeľinti onkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szo|gá|ő
i he|yiségek felújításához abér|ő saját kö|tségén azza|, hogy a bérlő béľbeszámítási igénnyel nem
] élhet, a felújítás költségeinek megtérítését a bérleti jogviszony alatt és azt kovetoen, semmilyen
l jogcímen nem kĺivete|heti azonkoľmányzattő|.

i eelelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. szeptember 28.

3.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözponÍ Zrt-t ahattrozat 1.) és 2.) pontja szerinti bérleti
szerzódés megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35lf013.(vI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a |7 . $ (a) bekezdése alapj án kozjegyzo ę|őtt egyolda|ú
kötelezettségvál lalás i nyi latkozat a|áír tsát vál lalj a a lęendő bérlő.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. októbeľ 21-én a
szerződés megktitésre keriilt. Az ügy további intézkedést nem igényel.

ravaslat a Pitypang ovoda építésiig1li hatósttgi eljtűrdstűhoz kapcsolódó döntések meghozataldra

996/f0I5. (Ix.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi dĺjntésével hozzź|źru| ahhoz, hogy a Pitypang ovoda építési beruházása során a
parkolás megváltás mértéke |00yq a megváltási díj pedig nulla legyen.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. szeptembeľ 28.

2. fe|hata|mazzaapo|gźtrmestert, hogy az l. pontban hozott döntésľől szóló nyilatkozatota|áirjaaz
építési engedélyezési eljárás sikeres lefolytatása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5' szeptembeľ 28.

A Váľosépítészeti ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: a határozatban szeľeplő nyilatkozat 2015.
szeptembeľ 28-án a|áírásra, majd az eljáľó hatóság szálmára benyújtásra keriilt.

Javaslat ,,Józsefvárosi Egészségíigyi Szolgálat komplexfejlesztése,, címíĺ, KMOP-4.3.2/A-13-2013-
0 0 0 I azo n o s ít ó s zúm íl p r oj e kt h ez k ap c s o ló dó dii ntés e k meg h o zataldr a

99712015. (Ix.28.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

296



1. elfogadja az Awora f014 Konzorciumma|, mint a ,,Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat
komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2lA-|3-f0|3-0001) projekt kivitelezőjével kötött
vá||a|kozásj szęrzodés 2015. október 31-is történő módosítását.

FeIe|ős: polgármester
Határido: 2015. szeptember 28.

2. elfogadja Katona Gáboľral, mint a 
',Józsefuárosi 

Egészségi'igyi Szolgálat komplex fejlesztése''
(KMOP-4.3.2lł-13-f013-0001) projekt projektmenedzserével kötott megbizási szerződés
2015. október 3l-ig toľténő módosítását oly módon, hory 2015. október hónapban dijazás
nélktil |átja e| feladatait.

Felelős: poIgármester
Határidő: f015' szeptembeľ 28.

3. elfogadja Hauberl Lász|őva|, mint a ,,Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat komplex
fejlesztése'' (KMOP-4.3,2lA-|3-2013-0001) projekt műszaki tanácsadójával kotott megbízási
szerződés 2015. október 3l-ig töľténő módosítását oly módon, hogy 2015. október hónapban
dijazás nélkül látja el feladatait.

Felęlős: poIgármesteľ
Határidő: 20l5. szeptembeľ 28.

4. elfogadja a EuPľocuľe Consult Kozbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, mint a
,,Józsefuárosi Egészségtigyi Szo|gálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.2lA-|3-2013-0001)
projekt közbęszerzési tanácsadójáva| kötött megbízási szerződés 2015. október 3l-ig történő
módosítását oly módon, hogy a Kft. a szerződésmódosítás időtartama a|att díjfizetés nélkül
látja el feladatait.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|5. szeptembeľ 28.

5. elfogadja a KALAMÁRIS Könywizsgá|ó és Gazdasági Tanácsadó Kft-vel' mint a
,,Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgálat komplex fejlesztése'' (KMOP-4.3.flA-Í3-f013-000l)
projekt könyvvizsgá|őjźsa| kötött megbízási szerzódés f0|5. október 31-ig toľténő
módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 28.

6. fe|hata|mazza a po|gármesteľt a hattrozat 1-5. pondában szeľeplő szerződés módosítások
a|áírására.

Fele|ős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. szeptember 30.

A Poleáľmesteľi Kabinet táiékoztatása alapián: a szerz(jdésmódosítások aláíľásra keľĺiltek.

Iavaslat a Corvin Sétdny Pľogram keretén beliil bérleti jogviszony pénzbeli megvúItdssal történő

g9gl2015.(x.05.)sz.VáľosgazdáIkodási:"::::::::ttsághatározata
(l3 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy
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1. a Budapest Szigony utca . ........ szam alaLti, I

alaoterületű lakás tekintetében bérlővel
megegyezéssel, pénzbe| i téľítés fi zetése me| |ett megszü nteti.
érték 80oÁ-a, azaz 9.040.000.- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. októbeľ 5.

2. elfogadja ahatározat mellékletét képezó,,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony - önkormányzati
cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítés fizetése mellett torténő _ megszüntetéséról'' című
doku mentumot é s fe lh ata|mazza a p o l gárm e s tert a me gtill ap od ás a|áir ás źtr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. októbeľ 5.

3. felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy tegye meg az |. pont szerinti bérlemény
leadásához val am int áw éte|éhez szĺ'iksé ges intézkedéseket.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: af . pont szerinti Megállapodás a|áirásátől számított 45 nap

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a
bérlőve| a megállapodás aláíľásľa keľĺilt, a lakás biľtokbavétele 2015. novembeľ 12-én
megtörtént.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil bérleti jogviszony pénzbeli megvdltdssal történő
megsziintetésére

1000/2015. (x.05.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hatírozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest Tĺjmő utca .. ....... szám a|atti' I szoba, komfoftos, 30,50 m2 alapterületű lakás
tekintetében bérlőve| fennálló bérleti jogviszoný közös megegyezéssel, pénzbeli
térítés ťrzetése mellett megszünteti. A pénzbeli térítés összege mindosszesen 6.080.000.- Ft'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. október 5.

2. elfogadja ahatározat mellékletét képezo,,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony - önkormányzati
cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítés fizetése mellett történő - megszüntetéséről'' című
d okumentumot és fel hata|mazza a po l gárm e s tert a me gá|lap odás a|źir ás ár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 5.

3. felkéľi a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt-t,hogy tegye meg az I. pont szerinti bérlemény
|eadástthoz valamint áBĺ éte|éhez szükséges intézkedéseket'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: a2. pont szeľinti Megállapodás a|áírásátől számított 45 nap

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt.. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: a
béľlővel a megá|lapodás aláíľásľa keľült, a lakás birtokbavétele 2015. decembeľ 22-én
megttiľtént.

szoba, komfort né|kĺili, 50,86 m2

fenná|ló béľleti jogviszoný közös
A pénzbelitérítés összege a forgalmi

298



Kiizter iilet- It as zn dI ati kér elme k e l bír dlás a

1001/2015. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 4 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság - Komássy Ákos módosító indítványát elfogadva - úgy
dönt, hogy nem ad közterület-hasznźńatihozzájáru|ást az alábbiak szerint:

Közterület-hasznáIó, kéľelmező: Clean Amy Services Kft.
(1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 29.)

A kozteľüleŕhasználat ideie: 2015. október ]5. - 20]5. október ]7.
20I5. okóber 20' - 20l5. ohóber 22.
20I5' október 24.
2015, október 27. - 20]5. november 0],

KözterüIet-használat célja: idény jellegĺÍ asztali óľusítás - virág árusítás
(Mindenszentek - Halottak Napja)

KozterüIet-hasznáIat helye: Budapest ĺ/III. kerület, Déri Milrsa u, I.
(Vás.ár c s arno k oldal ób an, j órdĺźn)

Kozterület-hasznáĺat nagysága: 2 m,

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. október 5.

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: ahatátozat 2015. október 15. napján kerĺilt
kézbesítésľe.

t002l2015. (x.05.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szlvazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-haszná|atihozzájáru|źlst ad - teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szerint:

Közteľĺ.ilęt-haszná|ő, kérelmező: ICETEAM DESIGN Kft.
(székhely: 8182 Berhida,Jázmin u' t0.)

A közteri'ilet használat ideie: 2015. októbeľ 06.
2015. októbeľ 08. - 20l5. október 09.
20l5. októbeľ 13'
2015. október l5. - 2015. október l6.
20l 5. október 20. - 2015. október 2 l.
2015. október.f7,
2015. október 29. - 2015. október 30.

Köztertilet-haszná|at cé|ja: szórólap osztás
Közteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. keri'ilet, Blaha Lujzatér (József kľt. és

Márkus Emília u. kozötti jáľdán, Corvin áruháze|ótt)
Közteľĺilet-haszntĺ|atnagysźtga: 1 fo

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. október 5.

2. tudomásul veszi az ICETEAM DESIGN Kft. Budapest VIII. kertilet, Blaha Lujzatér (József kľt. és
Márkus Emília u' közötti járdán, Corvin áruhźz előtt) teľületéľe vonatkoző, szőrő|aposztás
megvalósítása céljából igénybe vett közteľü|et-hasznźiatźlt 2015. szeptember f9. - 20|5. októbeľ
02. napjára szóló időtaľtamra teljes dijťlzetés mellett.

Felelős: polgármester
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Hatáľidő: 2015. október 5.

A GazdálkodásÍ Ügyosztá|y táiékoztatása alapián: ahatźrozat 2015. október 20. naPián került
kézbesítésre.

1003/2015. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattz|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úry dĺint, hogy közterület-hasznáIatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szeľint:

Közteľĺ'ilet-hasznźĺ|ő, kérelmezo: Wächteľ Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft.
(székhely: 2040 Budaors, Szivárvány u. 1.)

A közterület-használat ideje: 2015. október 06. - 2015. október 20.
Kĺjztertilet-haszná|atcé|ja: homlokzat felújítás, á||ványozás - építési munkatęrület
Közteľtilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keriilet, Elnök u. 4. előtti járdán
Közterület-haszná|atnagysága: |6 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 5.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. október 2|. napján keľtilt
kézbesítésľe.

100412015. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźęúgy dönt, hogy

1. köĺerület-haszná|atihozzájtru|ást ad - teljes díjmentessé gge| - az alábbiak szerint:

Közterti let-h aszná].ó, kér e|mezó :

A köaerület használat ideje:
Kozterü l et-h aszn á|at cé|i a:

Közteľület-h asznźiat helye ( l ) :

Közteľület-h asznáIat helye (2):
Közterület-h asznźiat helye (3 ) :

Koztertilet-h aszná|at helye (4) :

Közteri'ilet-h aszntúat helye (5 ):
Kĺjzterület-h aszná|at helye (6 ) :

Kĺizteľĺilet-h aszná|at helye (7):

Közterület-h aszná|at helye (8 ) :

Közterület-h asználat helye (9) :

Közterü let-h aszná|at helye ( 1 0 ) :

Kĺizte rti l et- h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatźrido: 201 5. októbeľ 5.

ľÁsľy'ą. MILLENIUM Zľt.
(székhely: 1163 Budapest, Cziráki u.f6-3f.)

2015. október I2. - 20l5. november 05.
építési munkateľület, ĺinkormányzati intézmények
felújítása
Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. l1.
Budapest VIII. kerület, Kaľácsony S, u.f2.
Budapest VIII. keľület, Kisfuvaros u. 8.

Budapest VIII. kerület, Lujza u. f2.
Budapest VIII. kerület, Lujza u. 34.
Budapest VIII. kerĺilet, Magdolna. u. If .

Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 20.
Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 47.
Budapest VIII. kertilet, Nagy Fuvaros u. 26.
Budapest VIII. keri.ilet, Szerdahelyi u. 18.

l 0 mzlhelyszín (parkolóhelyen)
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2. a kieső parkolási díj áfa tarta|mát. (2015. október |f. - 2015. november 05. ktjzött, azaz |8
munkanap)' l11 558,- Ft-ot a BASTYA MILLENIUM Zrt. köteles megfizetni a kozterület-
haszn á1 atr ő| szó | ó h atáro zatb an me gj e I ö It b an k s zám I a számr a.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. október 5.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alanián: ahatźrozatot a kéľelmező 2015. október 21.
napján vette át.

1005/2015. (x.05.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az onkormányzat tulajdonában álló üres
üz|ethelyiségek hasznosításának elsőbbségének biztosítása érdekében nem ad közterület-haszná|ati
hozztýáru|ást az al ábbiak szeri nt:

Közterület-hasznźiő, kérelmező: Bedák PáI egyéni váI|alkozó
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u.27 .)

A kĺjzteľület használat ideje: 2015. október |f . - 20|6. oktőber If .

Közterü|et-haszná|at cé|ja: mozgó árusítás (virag árusítása céljából)
Közteľület-haszntiat helye: Budapest VIII. Népszínhźnu.7-9. - Népszínházu.11.

sz.kozőtti szakaszon
Közterü|et-h aszná|at nagysága: 1 m2

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. októbeľ 5.

A Gazdátkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: ahatźrozatot a kéľelmező 2015. októbeľ 7.
napján vette át.

100612015. (x.05.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság hatńrozzta
(14 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy k<iztertilet-használati hozzÍĄźrulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Honvédelmi Minisztéľium Nemzetĺ
Rendezvény szew ezÍi Hivatal
(székhely: l055 Budapest, Balaton u. 7-1l.)

A közterülethaszná|at ideje: 2015. októberf0.-20|5.o|<tóber23.
Közterület-h aszná|at cé|ja: október 23. Nemzeti Ünnep szervezése
Közteľület-hasznźńat he|ye: Budapest VIII. Bródy Sándor u. (Pollack Mihály tér -

Szentkirályi u. közötti szakasz)
Budapest VIII. keľület Múzeum u. (Múzeum kľt. -
Szentkiľályi u. kozĺjtti szakasz)
Budapest VIII. keľiilet Pollack Mihály tér (Bródy
Sándor u. - Múzeum u. kĺjzĺjtti szakasz)

Közterület-h aszná|atnagysźrga: 9 600 m2

Felelos: polgármester
Határidő: 20 15. október 5.

A Gazdálkodási ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. október 2I. napján keľült
kézbesítésre.

nI€



,fu

1,007 /2015. (x.05.) sZ. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és PénzÜgyi BizoÍtság úry dĺint, hogy

l. közterĺilet-haszná|ati hozzájáru|ást ad - te|jes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Köztęri'ilet-haszná|ő, kérelmező: Pľímépítő Kft.
(székhely: 1083 Budapest, Illés u' 17 .)

A kĺizteľĺilet használat ideje: 2015. október 05. - 2015. november 06.
Kozterü|et-haszná|at cé|ja: építőanyagtárolás építési konténer
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIĺI. kerület, Hoľánszky utca l 1.

KcizterüIet-haszná|at nagysága: 4 db paľko|óhely (1 db parkolóhely l0 m2)

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. október 5.

2. a kieső parkolási díj áfa tarÍa|mźú (2015. szeptembeľ 2|-tő| 2015' november 06-ig, azaz 34
munkanap), 152 663,- Ft-ot a Budapest VIII. keľület, Horánszky u. ll. szám a|aÍti Társasház
köteles megfizetni a közterület-hasznźiatról szóló határozatban megjelöIt bankszám|aszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 5.

3. tudomásul veszi Prímépítő Kft. Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 1|. szźm alatti terĺiletre
vonatkozó közteľület-haszná|atźń 2015. szeptember 21. - 2015. október 04. napjźńg díjmentesség
biztosítása mellett'

Felelős: polgármester
HaÍárido: 20 1 5. októbeľ 5.

A Gazdálkodási ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: ahatáľozat 2015. október f6. napján keľült
kézbesítésre.

1008/2015. (x.05.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartőzkodźls szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület.haszná|atihozzájáru|źst ad - teljes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Kö'zterĺilet-hasznáIő, kérelmező: Budapest VIII. keľület Ttimő u.40-46. szám a|atti
Táľsasház
(székhely: l083 Budapest, Tömo u.40-46.)

A közterület használat ideje: 2015. októbeľ 05. - 2025. október 01.
Közteri'ilet-haszná|at cé|ja: akadálymentesítő rámpa építése
Közterület-haszntůathelye: Budapest VIII. kerület, Tĺjmő v 40-46. (Jázmin u.

felől)
Közterület-haszná|atnagysága: 20 m.

Felelős: polgármester
Hatźtridő: 20 1 5. október 5.

2. tudomásul veszi Társasház Közösség Budapest VIII. kertilet, Tömő u.40-46. szäm alattl tertiletre
vonatkoző k<jzteri'ilet-hasznáIatát 2015. október 0l. - f0|5. októbeľ 04. napjáig díjmentesség
binosítása me||ett.
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A kozteri.ilet használat ideje:
Kö zteľü l et-h asznźiat célj a:

Kĺjzterület-h aszná|at helye :

Közterület-h aszntiat nagysága:
Díjfizetés Íitemezése:

A közterület használat ideje:
Közterü let-h aszná| at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Közterü | et-h aszná|at n agys á ga :

Díjfizetés titemezése:

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 2015. október 5.

FeIelős: poIgármester
Hatáľido: 2015. október 5.

A Gazdálkodási tigYosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. október f|. napján keľüIt
kézbesítésľe.

1009/2015. (X.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterüIet-hasznźilatihozzájźru|ást ad - havi részletekben történő teljes díjfizetéssel - aza|ttbbiak
szerint:

Közterĺilet-haszná|ő, kérelmező: RusContact Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszáth K. téľ 2.fl6.)

2015. október 05. - 2018.július 31.
vendéglátó terasz
Budapest VIII' kerület, Lőrinc pap tér 3.
45 m'
havonta

2015. október 05. _ 2018.július 31.
napernyő
Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér 3.
19 m'
havonta

2. tudomásul veszi RusContact Kft. Budapest VIII. keľület, Lőrinc pap tér 3. szttm alatti területre
vonatkozó közterület-hasznéiattú vendéglátó terasz és napeľnyő kihelyezése céljából 2015. jlilius
3|. _ 20|5. október 04. napjáig teljes díjfizetés mellett.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l5. októbeľ 5.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 20!5. novembeľ
11. napján vette át.

1010/2015. (x.05.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kĺjzteriilet-hasznźilatihozzájźtru|tlst ad - havi részletekben történő teljes dijfizetéssel - aza|ábbiak
szerint:

Közteľület-haszná|ő,kérelmező: GLóRIA MIRAGE Keľeskedelmi és Szolgáltató
Kfr.
(székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. l7.)

A kozterület-használat ideje: 2015. október 05. - 20l6. október 0l.
Közterület-hasznźůat cé|ja: téliesített (fedett) vendéglátó terasz elhelyezése

:

l
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Közteriilet-haszná|at nagysága: 56 m,
Közterület-haszntiat helye: Budapest VIII' kerü|et,PtáLkőcZi trt29.

(Gyu|aiPál u. 1.)
Díjfizetés i'itemezése havonta

Fele|ős: polgáľmester
Határidő: 20l5. október 5.

2. tudomásul veszi GLóruA MIRAGE Kft. Budapest VIII. kerüIet, Rákóczi út 29. (Gyulai Pál u. 1.)
szám a|attl területre vonatkozó köĺerület-hasznáIatát vendéglátó teľasz kihelyezése cé|jź.ŕ,ő| f015.
október 0l. - 2015. október 04' napjáigteljes díjfizetés me|Iett.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. október 5.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: a határozat nem kerĺilt kiadásľa, mivel a
kiizteľület-használati díjat nem Íizették be.

1011lf0|5. (x.05.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1' közteriilet-haszná|atihozzájáru|ást ad - havi részletekben tĺiľténő teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak
szerint:

Kozterület-h aszná|ő, kérelmező :

A közterület használat ideje:
Kö zterü l et-h aszná|at c é|j a:

Közterü l et-h aszná|at h e lye :

Kĺjzterü l et-h aszntiat nagy s ága :

Díjfizetés ütemezése:
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 5.

GN PÍzza Kft.
(székhely: l085 Budapest, Horánszky u. 1 1.)

2015. október 05. - 2016. május 0l.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Knidy Gyula u. 8.

30 m"
havonta

2. tudomásul veszi GN Pizza Kft. Budapest VIII. kerĺilet, Krudy Gyula u. 8. szám alatti területre
vonatkozó közteriilet-haszná|attú f0|5. május 01. - 2015. október 04. napjáig teljes díjÍizetés
mellett.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 15' október 5.

3. GN Pizza Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Kft. kérelmére, a köĺeľület-haszná|ati
díjtartozás kiegyenlítéséľe részletfi zetési megállapodás kotését jóváh agyja, az a|ábbi feltételekkel:

a) 24 havi egyenlő összegű rész|etfizetés, azazhavi bľuttó 56.370,- Ft,
b) rész|etťlzetés kezdete:20l5. október hó,
c) részletek fizetési határideje: minden hó 10. napja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. október 5.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozat nem keľĺilt kiadásľa, mivel nem
fi zettek még kiizteľĺilet-használati díj at.
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I01fl20I5. (x.05.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság hatáłrozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. közterület-haszná|atihozzt$źru|ást ad - teljes díjmentességge|. az alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: PEDRANO Construction HungaI7 Építőipari Kft.
( l 082 Budapest, Práter u. 29 ĺ a, fszt. f|.)

A koztertilet használat ideje: 20 l 5. októbeľ 05. - 201 6. december 3 l '
Kozterti|et-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület
Kozterület-haszná|at helye: Budap^est VIII' keľü|et, Práter u. 53.

Kozterület-haszná|atnagysága: |f3 m'

FeleIos: polgáľmesteľ
Határidő: 20 1 5' október 5.

2. tudomásul veszi a PEDRANO Construction Hungary Építőipari Kft. a Budapest VIII. kerĺilet,
Práter u. 53. szám a|atti területľe vonatkozó közterĺilet-haszná|atát 2015. október 01. - 20|5.
október 04. napjáig díjmentesség biĺosítása mellett.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2015. októbeľ 5.

A Gazdálkodási tieyosztálv táiékoztatása alapián: a határozatot a kéľelmező 20|5. októbeľ 21.
napján vette át.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsúľa (2 db)

1013/2015. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi ...... részérehatározat|an idejiĺ bérleti szerzodés megkotését a Budapest
VIII., Kaľácsony Sándor u. 29. szám alatti,35463 hrsz-ú telken kialakított gépkocsĹbeá||őra,30
napos felmondási idővel l0.000,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźůkodási igazgatőja
Hatétridő: 20 1 5. október 5.

2. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t az 1.) pont szeľinti béľleti szerződés
megk<itésére, ame|ynek feltétele, az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek' felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beáIlók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59/f0I1. (XI.07.)
szźtmű Önkormányzatirende|et 13. $ (2) bekezdése alapján,3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű óvadék megfi zetése.

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

3. az 7.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén' az onkormányzattu|ajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingat|anok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásának feltételeiľől
sző|ő 59/201l. (XI.07.) sztlmu onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|da|ú kötelezettség vállaló nyi|atkozatkozjegyzói okiratba foglalásától, a bérleti
díj mértékéľe tekintettel.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. október 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a kéľe|mezőt kiéľtesítették, de
határidőn belül nem jelentkezett szeľződéskötésre. További intézkedést nem igényel.

4. engedélyezi ...... részérehattlrozat|an idejű bérleti szerződés megkötését a Budapest
VIII., József u. 41. szźtm alatti,35l59 hľsz-ú lakőház udvarán kialakított gépkocsĹbeá||ora,30
napos felmondási idővel 10.000,- Ft/hó + Áfa bér|eti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. október 5.

5. felkéri a Józsefuárosi Gazdá'|kodási Központ Zrt-t a 4.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, az onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beáIlók és dologbérletek béľbeadásának feltétęleiről szóló 59lf0|1. (xI.07.)
számli onkormányzati rendelet 13. $ (2)bekezdése alapján, 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
tisszegrĺ óvadék megfi zetése.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdä|kodásiigazgatőja
Határidő: 2015. októbeľ 3 1.

6. a 4.) pont szerinti bérleti szerzódés esetén, az onkormźnyzat tulajdonában álló tires telkek'
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóIó
59l20I1. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 15. s (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldahi kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától, a béľleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 5. október 5.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a kéľelmezőt kiéľtesítették, de
határidőn belül nem jelentkezett szeľződéskötésre. További intézkedést nem igényel.

ravaslat gépkocsi-beálló bérleti szeľződés módosításdra

|014/2015. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźtru| ......el 2015. június If . napján kötött határozat|an idejű bérleti szerzodés
módosításához, amelynek éľtelmében bérlő a Budapest VIII., Magdolna u. f8. szám a|atti,3534|
hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beállót béľli a továbbiakban a bérleti szerzódés további
részének változatlanu| hagy ása mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. október 5.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt-t a béľIeti szerződés 1.) pont szerinti
módosítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatôja
Határidő: 2015. októbeľ 31.
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3.) az onkoľmányzat tulajdonában ál|ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és

dologbéľletek bérbeadásárrak fe|tétę|eirol szóló 59lfoll. (XI.07.) számű onkormányzati ľendelet
15. s (4) bekezdés a) pontja a|apjtn eltekint az egyoldalú kötelezettség váIlaló ny||atkozat
k0zjegyzói okiratba fogla|ásátó|, a bérleti díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zľt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. október 5.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a szerződés módosítás 2015.
október 19-én megkötésre keľült. További intézkedést nem igényel.

Rebede Yetnayet Mammo egyéni vállalkozó bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerüIet' Jóuef
krt. 68. szám alatti helyiség vonatkozdsdban

1015/2015. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

i.) hozzájáru| Kebede Yetnayet Mammo által bérbe vett, Budapest VIII., 35643l0^lN4 he|yrajzi
számon nyilvántartott, Budapest VIII., József kľt. 68. szám a|atĹi, 95 m' alapteľületÍi,
önkormányzati tulajdonú, utcai' ťoldszinti nem lakás célú tizlethelyiség felújításához.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 201 5. októbeľ 5.

2.) hozzájára| továbbá Kebede Yetnayet Mammoval töĺténő bérbeszámítási megállapodás
megkötéséhez és a béľbeadóľa tartoző felújítáSi munkák (Epítőmesteľi munkák: meglévő sérült,
táskásodott vakolat leverése, újravakolás, sérÍilt aljzat bontása, a|jzat javitttsa, a|jzatkiegyenlítés,
űj csatorna és vízcsövek helyének kivésése, bejavítása; Epületgépészeti munkák: új
csatornarendszer kialakítása, új vinezetékrendszeľ kialakítása, elektromos há|őzat korszerűsítése;
Szakipaľi munkák: oldalfalak festése, tůmennyezet kialakítása festéssel, padló burkolása, oldalfal
burkolása) költségének bérleti díjba történő bérbeszámításhoz 13 hónap alatt, 820.000'- Ft +

fft.400'- Ft Afa összegben. Az e|számolás feltétele, hogy a béľlő a felújítási munkákat
e|végezze és a benyújtott szźtm|ák a|apján a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ..

o nko rm ány zati Házkeze l ő Iro dáj a |ei gazo|j a a te lj e s ítést.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. október 5.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt-t a2.) pont szerinti bérbeszámítási megáIlapodás
megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. október 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. novembeľ 4-én a
béľbeszámítási megállapodás megkötésľe keľült. Az iigy továbbĺ intézkedést nem igényel.

sKN KÍĺ bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros u 22-24. szdm alatti,
35081/0/Á/57 hrsz-íl, iires ijnkormónyzati tulajdonű helyiség vonatkozdsóban

t016/20l5. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)



A Városgazdá|kodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII., 35081,ĺ0lN57 helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a
Budapest vI[., Nagy Fuvaros u. 22-f4. szám a|aÍt' ta|á|hatő,56 m, alapterületrĺ, utcai bejáratú
foldszinti nem lakás céIú helyiség bérbeadásáhozhatározott idore, 20l9. december 3l-ig az SKN
Kft. részére, iľoda, raktá.ľ tevékenység cé|jára. A bérleti dij összege a jogviszony első 40
hónapjában 38.000,- Ft/hó + Afa bérleti + köziizemi és külön szolgáltatási díjak összeg, azza|,
hogy a bér|ó az źilta|a megá|lapodásban vállalt felújításokat (villanyszerelési-, kőműves-, iiveges-,
lakatos munkák) a helyiségben, a megál|apodás megkotésétől számított 6 hónapon belüI elvégzi
saját költségére. Amennyiben a felújítást nem végzi eI, vagy a késedelmet hitelt érdemlően nem
igazo|ja a bérbeadó fe|é, a bérleti díj összege a bérletijogviszony kezdętétő| 66.667,- r.t/hó + Áfa
bérleti + kozlizemi és ktilön szolgá|tatási díjak cisszegre emelkedik. A bérleti díj összege a 41.
hónaptóI 66.667,- Ft/hó + Afa + infláció bérleti + köztizemi és külön szolgáltatási díjak osszegľe
módosul.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. október 5.

2.) hozzájáru| a jelen hatźtrozat 1.) pontja szerinti önkormányzati tulajdonli nem lakás cé|jźra szo|gá|ő
helyiség felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. októbeľ 5.

3.) a bérlő a bérletijogviszony időtartama alatt bérbeszámítással nem élhet a külon megállapodásban
vállalt felújítások tekintetében, továbbá az źůta|a eszközölt beruházások e||enértékét az
onkormányzattól semmilyen jogcímen nem kovetelheti a bérletijogviszony alatt és azt kö,vetően
sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺĺzpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 5. október 5.

4.) a bérleti jogviszony nem hosszabbítható me1 az onkormányzat tulajdonában źl||ő nem lakás
cé|jźra szo|gá|ő helyiségek béľbeadásáľól szóló 35l20I3. (vI. 20.) számű önkormányzati rendelet
f9. $-a a|apján, hanem az iĄ bér|eti jogviszony létesítéséľől, valamint a bérleti díj méľtékéről a
Bizottság dönt.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. október 5.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat i-4.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet |4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését, valamint a i7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú
köte lezetts é gvál lal ás i ny i|atkozat a|áir ását vál lalj a a l een dő bérl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alanián: 2015. október 26-ín a
szerződés megkötésľe keľült. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

A GOLD FI]X KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Nagl Fuvaros u 3/a szdm alatti iźres,
önkormdnyzati tulajdonú nem lakós célťl helyiségre
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|0Í7/f015. (x.05.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodís szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., 35030/0lAl| helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Nagy Fuvaros u. 3la. sztm a|aÍt ta|álhatő, 4| m. alapterületű, utcai bejáratú füldszinten
elhelyezkedő Íires önkormányzati tulajdonú nem lakás célú tizlethelyiség bérbeadásźhoz
határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, a GOLD FUx Kft. részére, őra-, ékszer
és egyéb háztartási cikkek kiskereskedelme tevékenységek cé|jára,62.067,- Fťhó + Áfa béľleti +
kozüzemi és ki'i|ön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. október 5.

2.) felkéri a lőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatźtrozat l.) pontjában foglaltak szerint a
bérleti szerződés megkotésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szol'gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0I3. (VI. 20.) számtl
Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, va|amint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírásźú vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. októbeľ 14-én a
szeľződés megkötésľe keľült. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Menta Trio Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Vlźsdr u 4. szdm alatti íires
ön ko rmdny zati t ulaj do n ił h e lyis ég vo natkozds óban

1018/2015. (x.05.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) hozzájára| a Budapest VIII. keľü|et'34875/0lN28 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIil. keľület, Vásáľ u 4. szÁm a|atti,23 m2 alaptertiletű utcai bejáratu ftjldszinti nem lakás célú
helyiség bérbeadásához gźaszo|gá|tatás nélküI határozat|an időre, 30 napos felmondási
hatáľidővel a Menta Tľio Kft. részére, építész-betsőépítész iľoda céljára28.|93,- Ft/hó' + Áfa
béľleti + közüzemi és kiilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. október 5'

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti
szeruődés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI.20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a 77. $ (4) bekezdése a|apjźn közjegyző e|őtt egyoldahi
kötelezettségvál l alás i nyi latkozat a|áir ását v tĺ||a|j a a l eenđő bérl ő'

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30. 
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. decembeľ 1l-én a béľleti
szerződés aláírásra került. Az ügy további intézkedést nem igénye|.

Javaslat a Budapest VIII. kerütet Tolnai Lajos u 7-9. szttm alatti Napraforgó ivoda udvari
s íilly edés h ely redllít ás dr a

101912015. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźtozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Tolnai Lajos utca,'l-9. szám a|atti Napraforgó óvoda 2015. augusztus 18-i
rendkívüli vihar okozta udvari sĹillyedés helyreállítására vonatkoző,közbeszerzési éĺékhatárt el
nem érő beszerzési eljáľást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. október 5.

f.) a beszerzési eljárás nyertesének a benyújtott aján|ata a|apján az ANTÜVÁL Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-t (székhely: 1135 Budapest, Tahi u. 79lb, adőszźtm: 14f60922-2-4I,
cégsegyzék szám: 01-09-896026, bankszámlaszáma: 10401804-50495357-495l1002) nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. október 5.

3.) a határozat 1') pontja a|apján felkéri a lőzsefyárosi Gazdálkodási Központ ZÍt-t, hogy az
onkormányzat nevében a munkálatok elvégzésére a határozat mellékletét képezo vállalkozási
szerződést fogadja el és kösse meg a 11601 címen Intézményi életveszély e|hárítási e|őirányzat
terhéľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdtikodási igazgatója
Határidó: 20 l 5. október 9.

4.) a felújítási munka bonyolítója és miĺszaki ęllenore a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási K<izpont ZÍt,
bonyolítási és műszaki e|lenőri dija a vá'||a|kozói nettó aján|at 5%o.a + Afa, ą6.188,- Ft + Áfa a
1 l 60 1 címen Intézmény i életveszély elhárítás i e|őir źtny zat terhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. októbeľ 5.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a vállalkozási szeľződés
megkötésľe keľüIt, a munka elkészült' a Vállalkozć' f015. novembeľ 2-i teljesítéssel a számláját
kifizetésľe benyújtotta.

Az orbdn, 6l KÍt. bérleti díj feliilvizsgdlati és bérleti szerződés módosítttsi kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Naglfuvaros u 2/b. szltm alatti helyiségek vonatkozdsdban

|02012015. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) nem járul llouá a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. flb. szttm a|aÍti, 35051 l0lN3 hĺsz-
,ű,14 m, alapterületű, utcai bejáratu, ťoldszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiséget
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bér|ő orbán' 6l Kft-vel fennálló bérleti szerződés módosításához és a béľIeti díi 50 %o-ka|

alacsonyabb összegen tcjrténő megál|apítźtsához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľido: 2015. október 5.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaľos u. flb. szttm a|aiti,35057l0lV3 hľsz-ti,
|4 m' a|apterületű, utcai bejáratri, füIdszinti ĺinkormányzati tulajdonú nem lakás cé|ú helyiséget
bér|ő orbán' 6l Kft-vel fenná||ó béľleti szerzodés módosításáhozés abér|eti díjának aszerződés
módosítás a|áirását követő hónap első napjától 13.175'- Ft/hó + Afa + közjjzemi és kiilön
szo|gáltatásidíjösszegentĺ jrténőmegźi|apítźtsához'

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. október 5.

3.) nem júrul hozzá a Budapest VIII. kerü|et, Nagy Fuvaros u.2lb. szám alatti,35057l0lN4hrsz-
ű, |3 m'alapterĺiletű, utcai bejáratú, ťoldszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás cé|ú helyiséget
bérlő orbán' 61 Kft-vel fennálló bérleti szerződés módosítasához és a bérleti díi 50 %o-ka|

alac s onyabb ö ss ze gen töľténő me gá||ap ításźlhoz.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: 20 1 5' október 5.

4.) nem jórul hoad a Budapest VIII. kerĹilet, Nagy Fuvaros u. flb. szźm a|atti,35057l0lN5 hrsz-
ú, l l m" alapterületri, utcai bejáratú, ťoldszinti önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiséget
bérlő orbán' 61 Kft-ve| fennálló bérleti szerződés módosításához és a bérleti díi 50 %o-ka|

alacsonyabb összegen töľténő megáI|apitásźthoz.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. október 5.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés módosítĺás megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tlilajdonában áů|ő

nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) szźlmil
Budapest Józsefvárosi onkormányzati rcndelet 19. $ (3) c) pontja a|apjźn a bérlő a bérleti
szerződéstkozjegyző előtt tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozattal kiegészítse.

Felelős: Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. novembeľ 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. október 7-én íľásbeli
értesítés történt a bizottsági határozatről.

Nagy Imréné egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, tjuĺi ĺlt ss-44. (44.)
szdm alatti, 36402/4/D/3 hrsx-íl, iires önkormdnyzati tulajdoníł helyiség vonatkozlźsdban

102t/2015. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

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

1.) hozzájáru| a B.udapest VIII. keľület, 36402ĺ4tD/3 helyrajzi sztmon nyilvántartott, a Budapest
VIII. keľület, titlői űt 38-44. (44.) szám a|atti, 46 m2 alapterületű utcai bejáratri ftjldszinti nem
lakás célú helyiség béľbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási határidővel Nagy
Imľéné egyéni vállalkozó részére, fodrászat tevékenység cé|jára 51.500'- F.t/hó + Á,fa béľleti +
kozuzemi és külĺĺn szolgáltatási díjak ĺisszegen'
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Felelós: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatoja
HaÍáridő: 20 1 5. október 5.

f.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt-t a határozat 1.) pontja szerinti béľleti
szeľződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonäban źů|ő nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuáľosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a 77. $ (4) bekezdése alapján közjegyző e|ott egyolda|ú
köte l ezett s é gvál l al á s i ny i|atko zat a| áír ásźń v źi| a|j a a l een dő b érl ő.

Felelős: Józsefllárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag7ĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. novembeľ 30.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a kérelmező módosítani
kívánja a béľbevéte|i kéľelmében szeľeplő tevékenységet, a béľleti szeľződés nem keľüIt
megkötésľe. Az ügy további intézkedést nem igényel.

Nagy Imréné egyéni vállalkozlj bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Üua a 38-44. (44.)
szdm alatti, 36402/4/D/4 hrsz-ti, üres önkormdnyzati tulajdoníl ltelyiség vonatkozlźsdban

t022ĺ20Í5. (x.05.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dönt' hogy:

1.) hozzájátu| a Budapest VIII. keľiilet, 36402l4ĺD/4 he|yrajzi számon nyilvántartott' a
Budapest VIII. keriitet, Üllői űt 38-44. (44.) szám a|atti, 46 m2 alapterületiĺ utcai bejáľatú
ftjldszinti nem lakás célú helyiség béľbeadásához határozat|an időľe, 30 napos felmondási
határidővel Nagy Imľéné egyéni vállalkozó részére, fodľászat tevékenység cé|jtra 62.000'-
Ft/hó + Afa béľIeti + közüzemi és küIön szolgáltatási díjak összegen.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l5' október 5.

2.) felkéri a Jőzsefuźrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megk<itéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jfuaszo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI' 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2)bekezđése alapján 3 havi bér|eti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a) bekezdése alapján közjegyző e|ott egyolda|ú
köte lezetts é gv ál l al ás i ny i|atko zat aláír ását v á||a|j a a leen dő b érl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 5. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a kéľelmező íľásban
vĺsszavonta a bérbevételi kéľelmét. Az ügy további intézkedést nem ĺgénye|.

Kisfulu Jóuefvóľosi VagyongazdáIkodó KÍt. megszíĺnése miatti végleges vaglonmérleg és
v agy o nleltdr elfo g adds a

|0f3/f015. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság túruhźnott határkörében e|járva, mint a Kisfalu
Józsefu áros i Y agy ongazdálkodó Kft . egyszemélyes tulaj donosa úgy dönt, ho gy

ti
1,r:
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1. a Kisfalu Józsefvárosi Yagyongazdá|kodó Kft. f015' 07. 0l-i idopontra vonatkozó,
e l őterj eszté s me l | ékl etét kép ező zár ő v agy onm érl e gét és vagyon l eltárát elfogadj a.

Fele|os: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatóság elnöke
Határidő: 2015. október 5.

f. elfogadja azárő vagyonmérlegrolés vagyonleltáľról szóló könywizsgálóijelentést.

Fe l elo s : Józsefváro s i Gazdálko dás i Központ Zrt., igazgatóság elnoke
Határidő: 20l5. október 5.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a zárő vagyonméľleget és

vagyonleltáľt a Táľsaság jogi képviselője a Cégbíľóság ľészére bekĺildte.

Javaslat a Jóaefvárosi Gazdálkoddsi Központ Zrt-vel ktitendő szerződésekre

|024/f0|5. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 3 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a) a ,,Józsefvárosi óvodai Intézmények energetikai fejlesztése'' éS a ,,Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi Önkormányzat kozépületeinek eneľgetikai fejlesztése'' tárgyű pźĺ|yázatokhoz
kapcsolódó kozbeszęrzési eljárások lebonyolításával megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont ZÍt-t és elfogadja az e|őterjesztés l. sz. mellékletét képezó egytittműködési
megállapodást.

b) ahatározat a) pontja a|apján felkéri a polgármestertaz együttműködési megállapodás aláíľására.

Fele|ős: polgármester
Hatáľido: 2015. október 5.

A Váľosépítészeti Ügyosztálv. valamint a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása
alapián: az egyuttmĺĺkiidési megá||apodás 2015. október 18-án aláíľásľa keľült., a megktitött
szeľződések alapján kivite|ezésľe a teľületátadás 2015. október 7. és 2015. október fü-án
megtörtént.

|025120|5. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi BÍzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés f. sz'
mellékletét képező, az onkormányzat és a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. kozott kötendő, a
Polgármesteri Hivatal és telephelyeinek takaritására vonatkozó' f0|5. októbeľ l-jétől f020.
szeptember 30. napjáig terjedő időtaľtamľa szóló vállalkozási szerződést és felkéri a polgármestelt
annak a|źńrásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 5.

A Jeeyzői Kabinet táiékoztatása alapián: a vä||a|kozási szeľződés megkiitésľe kerĺilt, a
Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. az abban foglaltaknak megfele|ően megkezdte a
szolgáltatás telj esítését.
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Javaslat a Corvin Sétdny Program keretĺin beliłI bérleti jogviszony pĘzb,eli megváltdssal ttirténő
megsziintetésére ZART ULEš

10f7/20|5. (X.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hztározata
(ĺ3 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest, Tömő utca .. ..... szám alatti, l+fél szoba' komfortos, 54 m2 alapteľületű lakás
tekintetében bérlove| fennálló bérleti jogviszoný kozös megegyezéssel, pénzbeli
térítés ťlzetése mellett megsztinteti. A pénzbeli téľítés összege mindösszesen 9.680.000.- Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. október 12.

2. elfogadja ahatározat mellékletét képező,,'Megállapodás lakásbéľleti jogviszony - önkormźnyzati
cseľelakás felajánlása helyett pénzbeli térítés ťlzetése mellett történő - megszüntetéséről'' című
do kum entum ot é s fe l h ata|mazza a p o l gárm e s tert a me gá1l apo dás a|źtir ts źr a.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. október 12.

3. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy tegye meg az |. pont szerinti bérlemény
leadásához, valamint átv éte|éhez szükséges intézkedéseket.

Felelos: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: af . pont szerinti Megállapodás a|áirásátől számított 45 nap

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt.. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alanián: a
béľlővel a megállapodás aláíľásľa keľült, a lakást az ÖnkormányzatiHLázkezelrő lľoda birtokba
vette 2015. novembeľ 9-éna béľlőtőI.

Közter íilet- has zndlati kéľ elme k e I bír dlús a

|028/2015. (x.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy

1. közterület-basznźůatihozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szeľint:

Közteriilet-haszná|ő, kérelmező: Nem Adom Fel Alapítvány
(l093 Budapest, Lónyay u. 3. II./1.)

A közterüIet-használat ideje: 2015. október If . - 2015. november 30.
Közterület-haszná|at célja: építési munkatertilet (parkolóhelyen)
Közterület-haszná|athelye: Baross u. 86. épülettömb Magdolna u' felőli oldalán

(Maglolna u. 1.)

Közteľület-haszntiatnagysága: f0 m" (2 db parkolóhely)

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2015. októbeľ 12.

2. a kieső parkolási díj áfa tarta|mát (f015' október 12. - f0|5. november 30. közĺjtt, azaz 35
munkanap), 39'437,- Ft-ot a Nem Adom Fel AlapÍtvány kĺĺteles megfizetni a közteľület-
hasznźiatrő|sző|őhatározatbanmegjelöItbankszámlaszámľa'

Í
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Felelős: polgármesteľ
Határido: 20l5. október 12.

A Gazdátkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a határozat 2015. október f7. napján keľĺilt
kézbesítésľe.

|029/20L5. (x.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használati hozztýárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmęző: Józsefváľos Közösségeiéľt NonpľofltZrt.
(székhely: l084 Budapest, Máýás tér 15.)

A köaerü|et használat ideje: 2015. október 23.
K<jzterület-használ|at cé1ja: októbeľ 23. onkormányzati megemlékezés
KözterĹi|et-haszná|aÍ' helye: Budapest VIII. kerület, Corvin köz
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 300 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. október l 2.

A Gazdálkodási tigyosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. október 21. napján keľült
kézbesítésľe.

A Józsefvá ros Ktiztissé geiéľt Nonp rofit Zľt. tá i ékoztatása alap i án :

Feladatok végľehajtása: helyszínbejáľás, meghívó készítése és kiküldése, közteľĺilet-foglalási
papírok elkészítése és beadása, kapcsolattarÍás a Coľvin Mozival, fotós és újságíró kolléga
felkéľése az eseménydokumentálásra, technikus felkéľése és tájékoztatása a helyszínen,
koszoľúk ľendelése, a Turay Ida Színház kőzrem(lkiidésľe való felkérése, helyszínen való
ľészvétel és koordináció.

1030/2015. (x.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-haszná|atihozzájźru|ást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. kerület Gutenberg tér 4. sz. a|atti
Táľsasház
(székhely: l088 Budapest, Gutenbergtér 4.)

A közterület hasznáIat ideje: 20l5. október |f . - 2015. november 01.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület
Közteľü|et-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĹilet, Scheiber Sándor utca i.
Közterület-haszná|atnagysága: 5 db parkolóhely (1 db paľkolóhe|y l0 m2)

A kozterület hasznáIat ideje: 20l5. október |4. - 2015. október 18.

20 I 5. november 74. - 2015. november 2f .

Kozteľület-haszntiat célrja: építési munkaterÍi|et
Közterü|et-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Kölcsey utca2.
Közterület-haszná|atnagysága: 6 db parkolóhely (l db parkolóhely 10 m,)
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A közterület hasznáIat ideje:
Kozterĺi I et-h aszná| at cé|ja:
Közterü | et-h aszná|at h e lye :

Közterü l et-h aszná|at nagysága :

Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. október l2'

2015. október |2. - 2015. novembeľ 30.
építési munkaterület
Budapest VIII. keľület, Scheiber Sándor utca 1. és a
Kö|csey u.2. sz. e|őtti járdaszakasz
82 m'

2. a kieső parkolási díj áfatarta|mát a Scheiber Sándor u. 1. elótti parkoló szakasz vonatkozásában
(f0|5. október lO-tőI20l5. novembeľ 07-ig,azaz 14 munkanap),78.576,- Ft-ot, aKöIcsey u.2.sz'
elotti parko|ő szakasz vonatkozásában (2015. októbeľ 14-tő| f0|5. októbeľ l8-ig és 2015.
novembeľ l4-től november 22-ig) 53.881,- Ft-ot koteles megfizetni a köztertilet-haszná|atről szóló
határ ozatban megj e Iö lt bankszámla számr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 12.

3. tudomásul veszi a Budapest VIII. kerti|et' Gutenberg tér 4. sz. alatti Társashaz Budapest VIil.
kerület, Scheiber Sándor u. l. és a Budapest VIII' kerület' KöIcsey u.2. szám előtti járdaszakaszra
vonatkozó köztertilet-haszná|atát 2015. október 06. - f015. október 11. napjáig díjmentesség
biztosítása mellett.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. október l2.

A Gazdálkodási tievosztáIv táiékoztatása alapián: a hatźrozat 2015. október 27. napján keľüIt
kézbesítésľe.

l03I/f0I5. (x.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kĺjzterület-hasznźúatihozzź|árulástad-teljesdíjmentességge|-azalábbiakszerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Pilon-Aľchitekt Epítőipaľi és Gépészeti Kft.
(székhely: 1 157 Budapest, Nyíľpalota u. 5. fszt' f .)

A kĺlzterĺilet használat ideje: 20l5' októbet |f . - 20l5. december 15.

Közterület-haszná|at cé|ja: BKK épület homlokzatának felújítása
Kĺjzterület-használat helye: Budap^est VIII. kerület, Töľĺjkbecse u. 1. - Ciprus u.
Közteri'ilet-hasznźúatnagysága: |36 m.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. október 12.

2. tudomásul vęszi Pilon-Architekt Építoipari és Gépészeti Kft. Budapest VIII. kerĺilet, Törökbecse u.
|. szám alatti tertiletre vonatkozó köĺeľület-haszná|atát 2015. október 05. - f0|5. október l1.
napj ái g díj mentesség biztosítása mellett.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20l5. október 12.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. októ'ber 2I. napján keľii|t
kézbesítésre.
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|032lf0l5. (x.12.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köĺerĺilet-haszná|atihozzájáru|źlst ad - egyösszegű teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Kĺjzterĺilet-hasznáiő, kérelmező: Cafe Lucida Kft.
(székhely: l061 Budapest, Andrássy u. 45.)

A köaeri'i|et használat ideje: 2015. október |f . - 20l5. október 31.
Közteľület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĺilet, Múzeum u. 2.
Köztertilet-haszná|atnagysága: 18 m'

A közteriilet használat ideje: 20l5' november 01 . -f016.februárf9.
Közterület-haszná|at célja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. keľület, Múzeum u. 2.
Kĺjztertĺlet-hasznźiat nagysága: 2 m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október l2.

2. a Cafe Lucida Kft. kérelméľe, az onish Kft. által keletkezett közterület-hasznáiati díjtartozás
(bľuttó f4f.f70,- Ft) kiegyenlítésére részletťĺzetési megállapodás kĺitését jővźthagyja, az a|ttbbi
feltételekkel:

a) |2havi egyen|ő tisszegű rész|etťlzetés) azaz havi bľuttó 20.189,- Ft,
b) rész|etťlzetés kezdete: 2015. november hó,
c) részletek ťlzetési határideje: minden hó 10. napja.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 201 5. októbeľ l 2.

3. tudomásul veszi a Cafe Lucida Kft. Budapest VIII. kerület, Múzeum u.2. szám alatti terĺ'iletľe
vonatkozó közteľület-haszná|atát vendéglátó terasz és napeľnyő kihelyezése céljából 2015. október
01. - 20l5. október 11. napjáig teljes díjfizetés mellett.

FeIelos: polgármester
Hattlrido: 20 | 5. oktőber 12.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: a hatźrozatot a kéľelm ező 20|5. novembeľ
20. napján vette át.

|03312015. Cx.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy

1. koĺerület-haszná|ati hozzájáru|źtst ad - havi rész|etekben töfténő teljes díjfizetéssel - az a|ttbbiak
szerint:

Közteľület-haszná|ő,kére|mező: Navegaľ Kft.
(székhely: l062 Budapest, Székely Bertalan u. 2.)

A közteri.ilet használat ideje: 2015. október |2. - 2016. októbeľ 0l.
Közterĺilet-használat célja: vendéglátó terasz
Kozteľiilet-haszná|athelye: BudapestVIII. kerület, Corvin Sétány 1,3lA.

;
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Kozteľtilet-hasznĺiat nagysága: 16 m'

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. október 12.

2. tudomásul veszi Navegar Kft. Budapest VIII. kerület, Corvin Sétány 1.3lA. szÁm a|atti terüIetľe
vonatkozó kozterület-használatźń vendéglátó terasz és napemyő kihelyezése céljából 2015. október
0l. - 20l5. október 1 1. napjáig teljes díjfizetés mellett.

Felelos: polgármesteľ
Hatáľido: 20l5. október 12.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása a|apián: ahatározztot a kérelmező f015. november 2.
napján vette át.

Tulajdonosi hoadjdrulĺźs a Budapest VIII. keriilet Corvin Sétdny Program IV. iiteméhez
kapcsolódó Ttimő utca útépítési tervéhez

|034120|5. (x.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźú adja - a
Futuľeal Development Holding Ingatlanfoľga|maző Kft. megbízása a|apján - a MOBILTERV 2000
Kft. ľészére a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Program IV. üteméhez kapcsolódó, Tömő utca
(hľsz.: 36I6fl2) átépítésénekteľvéhez aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. je|en tulajdonosi hozzźĘáľulás a beruhź"zőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszeľzése alól'

b. aberuhäzőnak (építtetonek) a közútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a
vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KřryM ľendelet) szerinti mellék|etek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály ÉpíÉsügyi
Irodájától előzetesen meg kell kémi, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. a tulajdonosi hozzájźlrulás kiterjed a csatlakozó Leonardo da Vinci utca (hrsz.: 36270ĺ2
úttorkolati résznéI érintett terĺiletekre is'

d. kötelezi a beruhźnőt (építtetőt) az építés idején a bontással érintett szakaszokon a buľkolatok
ideiglenes helyreállítására, melynek a biĺonságos közlekedésre alkalmas állapotát a végleges
helyreállításig fenn kell tartania,

e. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék vízelvezetések
út- és térburkolatoknak megfelelően történő kivitelezésére, melyre a beruháző és kivitelező
ktjzösen 5 év garanciátvźLt'|a|,

f. a Leonardo da Vinci utca - Bókay János utca, valamint a Bókay János utca - Szigony utca
között kiépített paľkolósávok végein parkolás gátló ,,füleket'' kell kialakítani. A parkolósávok
|ezárźsa kiemelt szegé|yú legyen, elhelyezése, kialakítása ne akadályozza a csapadék
víznyelőkbe jutását, kapcsolata a gyalogosátvezetésekné| illeszkedjen a szegélysĺillyesztésű
járdákhoz,

g. az engedélyes köteles a munkák (helyľeállítás) elkésztiltéről a köĺerület tulajdonosát írásban
értesíteni,

h. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźtmitott l évig érvényes.
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FeIeIos: poIgármester
Határidő: 2015. október 12.

A Gazdálkodási Üwosztáty táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájáru|ás a kéľelmezőnek
kiküIdésľe keľült 2015. november f4-én.

Javaslat mdsodbeépítésíÍ térfigyelő kamerdk hasznólatba addsdra a Jóaefvdrosi Gazddlkodósi
Központ Zrt. részére

1035/2015. (x.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(L4 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadjaahatározatme|lékletétképező
határozat|an időre szóló használati szerzodést, 93 db kamera téľítésmentes használatba adására
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére és felkéľi a polgármestęľt annak a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október lf ., a megállapodás aláíľása 2015. október 16.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: a szeľződés a|áírása megtiiľtént.

Lakós elidegenítés ével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat j óváhagyása

1036/2015. (x.12.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzźĄánlJ aZ ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest YIII., Kis Fuvaľos u. ............... szám a|atti, 11m" alapterületű,
komfoľt nélküli sztikséglakásrahatározatlan idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlő részére
történő eladási aján|at kiktildéséhez, a33l20|3. (VIL 15.) sámú önkoľmányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfoft nélküli lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készii|t
forgalmi étékbecslésben megállapított foľgalmi éľték 25 %o-áva| megegyezó összegiĺ, 315.000,-
Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. október 12.

2.) felkéri a Jőzsefuźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási ajźn|at
kiküldésére, valam int az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. október 29-
én megktitésľe keľült. További intézkedést nem igénye|.

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladdsi ajdnlatjóvóhagydsa (2 db)

|037l20I5. (X.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozzta
(10 igen' 3 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

319



l.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a helyľajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Salgótaľjáni utca ... (Szemafoľ utca ..) ........... .. szám alaÍÍi,
145 m2 alapterületű komfortos lakásra határozat|an idejű bérletijogviszonnyal rendelkezo bérlők
részére történő ęladási aján|at kiküldéséhez, a33|20|3.(VII. 15.) számű önkormányzati ľende|et
27 . $-ában, a Képviselő-testüIet f1.7 /2014. (XI. 05 ') számű döntésében meghatározottak szerint, a
vízmu-, csatornamű kĺizmíĺrendszet fe|űjitás költségeivel megegyezó, a lakásľa az eredeti kiutaló
határozatban és az a|apján kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott alapterület arányćlban
eso 1.830.437,-Ft osszegrĺ érték 100 %,-áva| megegyezó osszegű, 1.830.437,- Ft vételár kĺizlése
mellett.

Felelős: Józsefiláľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: 2015. október 12.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a szeľződés 2015. december
17-én megkiitésľe keľiilt, további intézkedést nem igényel.

f .) hozzájáru| az ingat|an-nyi|vántartásban a .... he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest vIII.o Salgótaľjáni utca ..... (Szemafoľ utca ...) ............ szám a|atti, 77 m,
alaptertiletű komfortos lakásra határozatlan idejrĺ bérleti jogviszonnyal rendelkezo bérlők részére
történő eladási ajátn|at kikiildéséhez, a33lf0|3.(VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 27.s-
ában, a Képviselő-testu|et f|7lf0l4. (XI. 05.) számú döntésében meghatározottak szerint, a
vizmú-, csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló
hatttrozatban és az a|apjźtn kötött lakásbérleti szerződésben meghatározott alapterü|et arányában
eső 1.887.638,- Ft összegű éľték 100 %o-áva|megegyező összegű, 1.887.638,- Ft vételár kĺjzlése
mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont ZrÍ, vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|5. oktőber 12.

3') felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat I.)-2.) pontja szerinti eladási
aj ánl atok kikĹil désére, valam int az adásv éte|i szeľződések megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridó: 20 1 5. novembeľ 3 0'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a szerzłjdés 2015. novembeľ
10-én megkiitésľe keľült' további intézkedést nem ĺgénye|.

A Budapest VIII., Puskin utca 22. saźm alatti, 36529/0/A/lI helyrajzi szdmťl helyiséggel kapcsolatos
követelés

1038/2015. (x.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Puskin utca 22. szám
a|atti,36529/0lA/|1helyrajzi számon nyilvántaľtott ingatlannal kapcsolatban ............' ajtónyitáSiéS
kfutéľítési kovetelését elutasítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kodási igazgatőja
Hatáľido: f015. oktőber 12.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a Bizottság dtintéséľől a
tulajdonost értesítették. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

'.i

ares nem lakds céljdra szolgáló helyiség elidegenítése (I db)
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1039/2015. (x.12.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(1 igen' 10 nem, 3 taľtózkodás szavazatta|)

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

].) hozzáiárul a Budapest^Vlil., Vay Ádánl utca 3, föIdszint 3. szám alatti, földszinti 34766/0/A/3
helyrajzi számú, 36 m, alapterületii, utcai bejaratú nztĺhely helyiség 5.000.000,- Ft vételáron,
veľsenyeztetési eljárás mellőzésével nrftnő elidegenítéséhez ... ... ľészĺźre.

2.) feĺkéri a Józsefvárosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt-t a hatdrozat l.) pontja szerinti eladasi ajánlat
kiküldés ére, valamint az adósvéte li szerződé s me gkötésére.

3.) amennyiben nem él az eladási ajdnlatban foglalt hataridőn beIüI a vétel
Iehetős,źgével, úgy az l.) pont szerinti helyiséget a 34766/0/A/1-36442/0/A/2l hrsz-ú ingatlanok
tuĺaj donos ai részéľe kell felaj ánlani me gvételre.

4.) amennyiben tulajdonosok sem élnek az eladási ajánlatban foglalt határidőn beluĺ a vétel
ĺehetőségével, úgy az 1.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos rendelkezések szerint
nyíĺt órverésen kell meghirdetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l5. október 12.

A Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a Bizottság diintéséľől az
ügyfél éľtesítése megtöľtént. További intézkedést nem igényel.

Lakatos AngéIa egyéni vóllalkoaó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Lujza u 27-29.
s zdm al att i iire s ö n k o r mány zat i t ul aj do n íl h ely is ég v o n at ko ztÍs d b an

|04012015. (x.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy:

1.) nem jdrul hozruź a Budapest VIII. keľiilet,35437/0lN61 he|yrajzi szźtmon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII. keľĺĺlet,Lujza u. f7-29. szám a|atti,20 mz alaptertiletű utcai bejáratú ftildszinti,
ga|ériázott, nem lakás célú helyiség bérbeadásához gźzszo|gźůtatźs nélkül határozat|an időre, 30
napos felmondási hataridővel Lakatos Angéla egyéni vállalkozó részére, ztildség-gyümiilcs
iiz|et cé|jára20.000,- Ft/hó + Áfa béľleti + köziizemi és külön szo|gźt|tatási dfiak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. oktőber |f.

f.) felkéri aJőzsefvárosiGazdálkodási KözpontZrt-t,hogy az elektromos szo|gá'|tatźshe|yreźi|itását
kĺjvetően aján\ja fel a Budapest VIII'' Lujza u. f7-29. szám a|atĹi,35437/0/N6l hrsz-ú, f0 m'
alapterületű' utcai, bejáľatú ftjldszinti helyiséget Lakatos Angéla egyéni vá'||a|koző részére, és
amennyiben a kéľelmező a bérbevételi szándékát továbbľa is fenntartja, azt teľjessze a
Yárosgazdttlkodási és Pénztigyi Bizottság elé döntés érdekében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: f0I5. oktőber |2.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2015. október |4-én íľásbeli
értesítés tiirtént a bizottsági határozatről. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.
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A Menta Trio Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Német u 13. szám alotti iires,
önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiségre

104I/2015. (x.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) hozzájáru| a Budapest VIII., 34903l0/N^64 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Német u. 13. szám a|att ta|álbatő, 46 m. a|aptertiletíĺ, utcai bejáratú floldszinti nem lakás célú
helyiség bérbeadásához határozatlan időre 30 napos felmondással a Menta Tľio Kft' részére
ľeklám és média ügynökség céljára, 46.000,- Ft/hó + Áfa béľleti + közuzemi és külön
szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľido: 2015. október 12.

2') felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi tnkormányzati rendelet 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnakmegfelelő
óvadék megf,rzetését, valamint a |7 . $ (a) bekezdése alapj źn kozjegyző e|őtt egyoldalú
kotęlezettségvál lal ási nyi latkozat a|źir ását v á||a|j a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: 2015. decembeľ 1l-én a béľleti
szerződés aláíľásľa keľiilt. Az iigy további intézkedést nem igényel.

Iav as lat fakórral kap cs o latos kdrtérítés i igény elb írálds dra
zÁnr ÜĺÉs

104312015. (x.19.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy . ... á|ta|, az ............ frsz-ú
gépjárművel kapcsolatban előterjesztett kártérítési igényét a Budapest VIII. kerület Korányi Sándoľ
utca 8/b. szám előtt 2015. július 08. napján történt káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia
Biaosító állásfoglalása a|apján elismeri, és a biztosítő á|ta| megállapított önrész,2f .700,- Ft összegét
kifizeti.

Felęlős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. októbeľ l9.

A Pénziievi Ügyosztálv. valamint a Józsefuáľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zrt. táiékoztatása
alapián: a gépjáľműben keletkezett káľeseménnyel kapcsolatban felmeľült és az
onkoľmányzatot terhelő 107o iinľész összege, azaz 22.700,-Ft - a Gazdálkodási Ügyosztály
tájékoztatálsa alapján _ egyezség hiányában még nem keľült átutalásľa a Groupama Garancia
Biztosító Zrt. részére.

Javaslat a Teleki téri piacon Iévő C jelíí íizletllelyiség kiiirítésével kapcsolatos per megindítdsára
zÁnr tjĺns

l044lf0t5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
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(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hory

1. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az Ú; Teleki téri Piac C jelű üzlethelyiség kiĺ'irítése érdekében a
peres eljárás megindításźthoz a szÍ'ikséges intézkedéseket terye meg.

Fele|os: polgármester
Határidő: 201 5. oktőber f6.

2. felkéri a polgármesteft, hogy az 7. pontban fogla|t jogviszonnya| kapcsolatbanvizsgá|ja meg a
felmerülő eset|eges kártérítési igény érvényesítésénęk lehetőségeit.

Felelős: po|gármester
Hatźtridó: 20 1 5 . oktőber f6.

A Gazdálkodásĺ Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a peľes eljáľáshoz 2015. novembeľ 25-én
keľült benyújtásľa a keľesetlevél a Pestĺ Központi Keľiileti Bíľósághoz.

Javaslat ,,Vĺíllalkozdsi szerződés keretében Jóaefvdros karĺtcsonyifeldíszítése és díszkivildgítása,,
tdr gy ťl k ö zb e s zer zé s i e Ij dr ds er e dmény én e k me g dI I ap ítds ár a

|0s6/20|s. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerződés keľetében Józsefuáros
karácsonyi feldíszítése és díszkivilágitása,, tźtrgyűközbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzési e|járás eredményes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. október 19.

f . a IšATAZ0L Kft, (székhely: 7400 Kaposváľ, Hársfa u' 8/E. fsz 3') ajánlattevő által benyújtott
aján|at érvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és aján|attevő alka|mas a szerzodés
teljesítéséľe. Az aján|attevő ajźn|ata megfele| az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó
jo gszabźůy okban - kül<jnĺjsen a Kbt. -ben _ foglaltaknak.

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: 2015. október 19.

3. az e|járás nyertese aKATAZOL Kft. (székhely 7400 Kaposvár, Hársfa u. 8/E. fsz 3.) ajánlattevő.
Az ajánlattevo ajánlata a |egalacsonyabb összegtĺ ellenszolgáltatású aján|aÍ. a Kbt. 7l. $ (2)
bekezdés a) pontja szerint. Elfogadott aján|ati áľ: egyösszegű nettó vállalkozói díj l8.986.300,- Ft +
Äta.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. októbeľ 19.

4. a határozat 3. pontja a|apján felkéri polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a
KAT AZOL Kft ' aj án lattevővel.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. október 19.
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A Jeevzői Kabinet, va|amint a Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a nyeľtes
ajánlattevővel a vállalkozáłsi szerződés aláírásra került 2015. novembeľ 5-én.

lavaslat kijzterüIet-Itaszndlati kérelmek elbíróIdsdra

|063lf0Í5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterüIet-használati hozzájáru|ást ad -
havi ľészletekben töfténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-h aszná\ő, kérelmezo: Budapesti Építő és Szere|ő Zrt.
( l l63 Budapest, Új Kőbánya u.23.)

A közterĺilet-használat ideje: 2015. november 0f . - 2016. január 07 .

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterĺilet (źrdáą úttesten és
parkolóhelyen)

Közteľület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7.

Közterület-haszná|at nagysága: 18 m' (árdźn és úttesten) + (2 db parkolóhely, 1 db
parkolóhel510 m,)

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. októbeľ l9.

A GazdálkodásÍ ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: az ügyfél nyilatkozatban lemondott a
közteľület-használati hozzájára|álsáľól 20 1 5. októbeľ 21- én.

10641201'5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati hozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kéľelmező: Logicaffé Kft.
(székhely: l081 Budapest, Rákóczi tft57lB.)

A kozteri'ilet-használat ideje: 2015. október 19. - 2016. október 19.
Közterület-hasznźiat cé|ja: cégéľ elhelyezése
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 3.

Közteľület-haszná|atnagysága.. 1 m, (oldalanként 0,5 m,)
Díjfizetés titemezése: egyösszegben

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 l 5. október 1 9.

A Gazdá|kodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 20t5. október 26. napján keľĺilt
kézbesítésľe.

|065/20|5. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dĺĺnt, hogy közterület-használati hozzájźlrulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő,kére1mező: 1956-os Magyaľ Szabadsághaľcosok
Világsziivetsége
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A közterü|et-használat idej e:

Közterü let-h asználat célia:

Közteľti Iet-h asználat helye :

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

Felelős: polgármester
Határido: 2015. október 19.

(székhely: 105l Budapest, Nádoľ u. 36.)
20ll5. oktőbeľ ff.
löveg elhelyezése az október 23-ai nemzeti ünnep
alkalmából
Budapest VIII. kerĺ'ilet, Coľvin koz I.
15 m'

A Gazdálkodási Ugvosztálv táiékoztatása alapián: ahatározat 2015. október26. napján keľĺilt
kézbesítésľe.

Javaslat a 20 napos karĺźcsonyi-szilveszteri ajdndék és fenyőfa árusí'tlźsi ltelyszínek kijelöIésére

1066120|5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . kijelöli az a|étbbi közterületek et a 20 napos fenyőfa árusítás céljából:
Szigony u. - Práter u. sarok (rijságos mellett) 357f8l39 hrsz.
Leonardo da Vinci u. - Nap u. saľok (Nap u. 39.) 3570315 hrsz.
Ká|váriatér (burkolt tertilet posta előtt) 35865ĺI hrsz.
Vajda Péter u. - B|áthy ottó u. sarok (zsákutcarész) 38598 hľsz.
Tömő u. - Füvészkert u. saľok Qáúszőtémé|) 36|3915 hrsz.
Práter u. - Illés u. sarok 35728133 hrsz.
Rezső tér - Bláthy ottó u. sarok 38689/3 hrsz.
Horváth Mihály tér (iskola előtt) 3523815 hrsz.
Tisztes u. 7. (Strázsautcźná| üres telekrészen) 38839/26hrsz.
Szigony u. 36180 hrsz. elótt (Klinikák metróáIlomás)
Márkus Emília u. (Rókus kh. oldaláná|) 36433 hrsz.
Teleki tér (burkolt területen) 35123/4 hrsz.
Gyulai P áI u. 3 643 5 hrsz.
Népszínház u. 33. sz. előtt a Nagy Fuvaros utca sarkánál 35055 hrsz.
Lórincz pap tér 36710 hrsz.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. október l9.

f. kijelöli aza|átbbi kĺjzterületeketa20 napos karácsonyi-szilveszteriajándék áľusítás céljából:
Mátyás tér (Keszt5ríĺgyár előtt) 35|49 hrsz.
Népszínház u. - Nagy Fuvaros u. sarok 35055 hrsz.
Népszínhźuu. - Bacsó Béla u. sarok34842hrsz.
Népszínház u. - Víg u. saľok 348l9 hrsz.
Tömő u, 40-46. (közértnél) 36139ĺ5 hrsz.
Szigony u. 36l80 hrsz. előtt (Klinikák metróállomás)
Kálvária tér (posta felőli oldal) 35865l1hrsz.
Szigony u. - Práter u. saľok (SPAR közértnél) 357f8l39 hrsz.
Festetics u. l. 34580 hrsz.
Kiss József u. f .34638lf hrsz.
Népszínház u. 7 -9. 3477 5 12 hrsz.
Berzsenyi Dániel u. I' 34607 hrsz.
Népszínhráz u. - Kiss József u. saľok 34680/2hrsz.
Szigony u. - Baross u. sarok 357f8146 hrsz.
Szigony u. - Baľoss u. sarok 3572814 hrsz.
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B|aha Lujzatér 36406 hrsz.
Szabó Ervin tér 36745l| hrsz.
Lőrinczpap téľ 367l0 hrsz.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2015. október 19.

A GazdáIkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alaDián: a tájékoztató 2015. októbeľ 27. napján keriilt
fel a www j ozsefvaros.hu-ľa.

Tulajdonosi ltozaźjúrulús a Budapest VIII. keriilet Corvin Sétdny Program IV. üteméItez
k ap cs o Ió dó útép ítési terv e kh ez

1067120|5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|źnát adja - a
Futuľeal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. megbízása alapján - a MOBILTERV 2000
Kft. részére a Budapest VIII. kerület Coľvin Sétány Program IV. üteméhez kapcsolódó,

. Apáthy István utca (hľsz.: 36182) Bókay János utca és Szigony utca közotti szakasz,
valamint a

o Bókay János utca (hrsz.: 36210) Ülloi ĺt és Tomő utca közĺjtti szakasz felújításának kiviteli
teľvéhez, a közterületi munkák elvégzéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkęze|oi és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KFIVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági |Jgyosztźiy Építésügyi
IrodájátóI előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. ktĺtelezi aberuházőt (építtetőt) az építés idején a bontással érintett szakaszokon a burkolatok
ideiglenes helyreállítására, melynek a biĺonságos közlekedésre alkalmas állapotát a végleges
helyreállításig fenn kell tartania,

d. ktitelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék vízelvezetések
út- és térburkolatoknak megfelelően történő kivitelezésére, melyre a beruhź.ző és kivitelező
közĺjsen 5 év garanciátvá||a|,

e. a kiépített parkolósávok végein parkolás gátló ,,fi'ileket'' kell kialakítani. A parkolósávok
|ezárása kiemelt szegé|yu legyen, elhelyezése, kialakítása ne akadályozza a csapadék
víznyelokbe jutását, kapcsolata a gyalogosáwezetéseknél illeszkedjen a szegélysüllyesztésű
járdá|<hoz,

f. az engedé|yes k<jteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| akozterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező Szervek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betaľtásával' a döntés napjátőI számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. október 19.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdono si hozzájárulás a kéľelmezőnek
kikĺildésľe keľiilt 2015. november 24-én.

326



Tulajdonosi llozzdjdrulds a Budapest VIII. keriłIet, Golgota utca - Delej utca csatlakozdsánáI
út b ur k o I at fe l új ítd s áIt o z

1068/2015. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Budapest
VIII. kerület, Go|gota utca (hrsz.: 38600) és Delej utca (hrsz.: 387l5) útcsatlakozás
burkolatfelúj íttsához az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. azengedélyesnek a kozűtkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)hozzájárulást a vonatkozó
rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. keriilet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztályól előzetesen meg kell kérni,
és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezot a tervekben foglalt pályaszeľkezetek megfelelő minőségben történő
kivitelezésére, melyre a kivitelező 5 év garanciátvál|a|,

d. az engedélyes koteles a munkák (helyľeállítás) elkészültérő| a közterület tulajdonosát is
írásban éftesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźlmitott i évig éľvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. október 19.

A GazdáIkodási tievosztá|y táiékoztatása alapián: a tulajdonosi hozzájáľulás a kéľelmezőnek
kikü|désľe keľült 2015. október 2I-én.

Tulajdonosi hoalźjdrulás a Budapest VIII. kerĺilet' Víg u 30. szóm alatti lakóhdzban kémények
megsziintetéséhez

106912015. (x.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l3 igeno 0 nemo 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyiBizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adjaa,Budapest
VIII. kerĺilet, Víg utca 30. szám alatti (hrsz.: 34944) önkormányzati tulajdonú épt.ilet FOKETUSZ
Fővárosi Kéményseproipari Kft. jeryzőkönyvi vźn|atrajzán 613 - 7/| - 8l3 - 9l3 - |0/| számmal jelölt
kéménýestek megszüntetéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzźĘárúás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti a munkálatok
elvégzéséhez szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a ťoldszint 5-6. számú |akásban a szobai fütést korszerű elektľomos hőtáľolós kálvhával.
éjszakai, mérőkártyás mérőve| köte l esek mego ldani,

c. a füldszint 8. számli |akásban a szobai fĺĺtést korszerű elektromos hőtáľolós kályhával,
éj szakai, mérőkártyás mérőve l kötelesek me go l dani,

d. az I. eme|et |4. számű lakásban a szobai fűtést korszerű elektromos hőtárolós kálvhával.
éj szakai, méľőkáĺyás mérőve l kötelesek me go ldan i,
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e. aZ Utcai lejáľatú vendéglátó he|yiség jelenleg cirkóĺizemű gázkészű|ék kéményhasználatú
égéstermék elvezetését - amennyiben a hozzźýárulásunkban je|zett kéménycsoportok
val amely iké t hasznźúja - továbbra i s b i ztos ítan i köte lesek'

f. kémények megszüntetése kizárő|ag a ponÉrÜSZ Főváľosi Kéménysepľőipari.Kft. eloírásai
a|apjźn torténhet. Kötelesek - a nyilvántartási törölhetőségre - a FOKETUSZ Fővárosi
Kéményseprőipari Kft. nyilatkozatźú beszerezni a kéménycsoportok megsziintetésének
megfeIelőségéről'

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számíÍoÍt l évig érvényes.

h. az 5 db kéménycsoport által érintett lakásoknak biztosítani kell 1-1 db alternatív, szi|árd
fatüzelést lehetővé tevo éséstermék elvezető beľendezést.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. október l9.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: a Bĺzottság módosító indítványt tett, ismételt
előteľjesztés készůil a Bizottság 2016.januáľ 25-én taľtandó üléséľe.

Jav a s lat t uI aj do n o s i h o zzdj ór ul ds mó do s ítós a tdr gy ó b an

t070/f0l5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint' hogy a I55lf015. (II.f3,) száműhatározatában
kiadott tulajdonosi hozzźýáru|źlst nem módosítja, és a kivitelezo halasztő kérelmét elutasítva kotelezi a
kivitelezőt, hory a Szentkirályi utca gáz-,ĺezeték építéssel érintett, Budapest VIII. kerület Józsefuárosi
tnkormányzattu|ajdonában lévő - Ülloi út felőli torkolati - szakaszán aztÍpá|ya teljes szélességű
kopóréteg cseréjét 2015. novembeľ 15-ig, vagy a tavaszi burkolatbontási tilalom feloldása (2016.
március l5.) utáni 30 napon belül végezze el.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. október 19.

a döntésľőI 2015. októb er 27 -én tájékoztatást
kapott az Epítésiigyi Iľodao akik a kéľelmező felé továbbították.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII. keriilet' Miksalźth Kdlmdn térre ti)rténő behajtds

fo rg alo mte c hnikai szab ály o zlźs dhoz

107tĺ2015. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatärozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Mikszáth Kálmán tér (hrsz.: 3673f) köz|ekedésének forgalomtechnikai szabtiyozására kérelmet
nyújt be a Budapesti Kozlekedési Központ Zrt. részére az a|ábbi tartalommal:
- Mikszáth Kálmán térnek (hrsz.: 36732) a Reviczky utca fe|ő|i szakasza gyalogos övezetként

kerüIjön kialakításra, ahol a gépjárművel történő behajtás délelőtt 6-9 őra és délután |7-2|
óra között legyen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 19.

j.:,
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2. felkéri a polgármestert ahatározat |.
pontjában meghatározottak szeľinti kéľelem benyújtására a Budapest Közlekedési Kozpont Zrt.
részére'

Felelos: polgáľmester
Határidő: f0| 5. oktőber f2.

3. felkéri a polgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ ZÍt. á|ta| elkészített
for gal omtechn ikai tervet terj es sze a Bizottság e Ié.

FeIeIos: polgármester
Határidő: forgalomtechnikai terv megéľkezését követő VPB ü|és

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: a foľgalomtechnikai módosításľa vonatkozó
kérelem eljuttatásľa kerůilt a BKK-nak.

Tulajdonosi ltozzójórulás a Budapest VIII. keľíilet, GyőrÍÍy István utca 4. szúmú ingatlan
kap ubehajtó létesítéséhez

10731201'5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(9 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájérulását adja a Budapest
VIII. kerület, Győrft István utca (hrsz.: 365f2) 4. szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás
kiépítésének közteľületi munkáihoz az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźýárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. aberlhźzőnak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárultst a
vonatkozó rendelet (19ĺ|994. (V.3l.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ugyosztźtly Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani'

c. kcjtelezi a kivitelezőt a Győrt' István utcai járda- és útszakasz bontási helyek terv szerinti
rétegrendben, megfelelő minőségben töľténő helyreállításźĺra, me|yre aberuhźző és kivitelező
kozĺjsen 5 év garanciźúvá||a|,

d. a zöldsávban megfelelő szintÍĺ és talajminőségű feltöltést, növényzet telepítést kell végezni,
melynek része a - jogszabályi e|őírások szerinti l1 db fapótláson tul - felajánlott, a kivágott
fától néhány méterľel távolabb, a szomszédos fától kb. 6'5 m-ľe' a meglévő utcai fasorhoz
illeszkedően, négyszer iskolázott (kb. 35 cm kerületű, kb. I1-|2 cm törzsátmérőjű)
gesztenyefa ültetése,

e. a forgalomcsillapító sziget bontása, illetve azűj forga|omcsillapító kiiszöb építése aBKKZrt.
forgalomtechnikaikeze|őihozzájáru|ásáva|végezhető,

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| aköztęrület tulajdonosát íľásban
éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek' szakhatóságok előíľásainak
maľadéktalan betaftásával, a döntés napjától számítoÍt l évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. októbeľ l9.

'.1:

:'::

:,

329



A Gazdálkodási Uevosztálv táiékoztatása alanián: a tulajdonosi hozzájárulás a kéľelmezőnek
kiküldésľe keľiilt 2015. október 2!-én.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladósi ajdnlatjóváhagydsa (2 db)

Í074/20|5. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájáľul az ingatlan-nyilvántartásban a . .... he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben
a Budapest VIII., József kľt. ......... szám a|atti,64mf alapteľületíi lakásra határozat|an
idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ő részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, a
33lf013' (V[. 15.) számű önkormányzati rendelet 19. $ (l) bekezdésében, a komfortos lakás
értékesítéséľe meghatározottak szeľint, az elkészjJ|t forgalmi értékbecslésben megállapított
foľgalmi érték 50 %o-źna| megegyező összegű, 7.580.000,- Ft vételár kozlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20 1 5. október 1 9.

f') hozzźýáru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a ... helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József kľt. ......... szám a|atti, 66 m' alapterületű lakásra
hatźlrozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére t<jrténő eladási ajánlat
kiktildéséhez, a 33lf0I3. (VII. 15') szamú önkoľmányzati ľendelet 19. s (1) bekezdésében, a
komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készült forgalmi értékbecslésben
megáIlapított forgalmi é'1ék 50 Yo-áva| megegyező clsszegű' 8.745.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdtúkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. októbeľ 19.

3 ') felkéri a Józsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hattrozat I .)-f .) pontja szerinti eladási ajźn|at
kikti ldéséľe, valamint az adásv éte|i szeľződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

1. A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2015. október 28-án az
eladási aján|at kikiildésre keľülto hatáľidőn belül nem élt a béľlő a vételi jogáva|. További
intézkedést nem igényel.
2. 2015. októbeľ 29-én az eladási ajánlat kikĺi|désľe keľĺilt, határidőn belÍĺl nem élt a béľlő a
vételi jogával. További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. kerĺilet' Népszínhdz utca ................ szdm alatti, .............. helyrajzi szdmú,
102 m, alapteriiletíí vegyes tulajdoníl lakds iires, önkormónyzati tulajdoníl részének elidegenítése

1075/2015. (x.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

3. hozzźĄźlru| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII.' Népszínház utca . szám a|atti, 102 m2
alapterületű lakásból az Önkoľmányzat tliajdonźtban álló üres, teljes alapterületből 25l|o0
tulajdoni hányaddal rendelkező, f6m, a|apterületű részének a 33lf0|3. (VII. 15.) számú
önkormányzati rendelet a|apján tulajdonostárs részére történő elidegenítéséhez.

330


