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Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat
Képviselő.testü lete számára

Tiszte|t KépviseIő-testůiIet!

I. Tényá|lás és a döntés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Képviselő-testüIet a20|5. november |. ésf0|6. április 30. kozötti időszakban a Budapest Főváros
VIII. kerĺilet Józsefuárosi Onkoľmányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
Mtĺködési Szabtúyzatárő| szőlő 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati ľendeletében szabá|yozta a
Yárosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság által gyakorolt
ttruhtzott h atáskörö ket.

A Polgármesteri Hivata| szewezeti egységei és intézményei, gazdasáei társaságai előkészítették a
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatásukat' Erľe a|aponĺa készültek el a jelen előterjesztés
mellékletét képező beszámolók, amelyek tételesen tarta|mazzák az clsszes, éľintett időszakban sztiletett
bizottsági d<jntést, és azok végrehajtását.

A határozati javaslat alapján a Képviselő-testĺilet elfogadja a Yátosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság, valamint az Emberi Erőfonás Bizottság źúruházoÍt hatáskcjrben hozott dĺjntéseiről szóló'
tételes és részletes beszámolót az érintett időszak tekintetében 
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviseló-testĺileti ü|és időpontja: 2016. szeptembeľ 8. . sz. napirend

Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. november 1. _ 20t6. április 30. kiizött
átruházott hatás kö rben hozott d ö ntéseĺnek vésľehai tásá ľól

A napirendet nyílt
szükséges

ü|ésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszeru szavazattöbbség

ElorÉszÍľo SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZoI KABINET SznRvpzÉsl És KÉpvlspLol IRoDA Ĺ"ĺ^q
KÉszÍrprrp: BooxÁn G,q,sRlpI-La, DeÁrNÉ Lonnĺcz MÁnte', VERES Evpll.tĺ LILLA

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLk 2ö,-_ 1/--\
U

Jocl roľrRoI-I-: |ruthĄ.

BprpRĺpszrÉsRp aL<eLues :

DłNaoe-fuMÁN EDrNA
IEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság véleményezi x

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi x

Határ ozati j av as|at a bizoÍtság számár a:

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Eróforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testüIetnek az e|őteriesztés megtárgya|ását.
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II. A beteľjesztés indoka

A határozatok nagy száma miatt szükséges az érintett féléves időtartam tekintetében a beszámoló
előterjesztése, valamint a beszámoló elfogadása a Tisztelt Képviselő-testület hatásköľébe tartozĹk.

uI. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

Tekintettel arra, hogy a bizottságok a Képviselo-testület źúruházoÍt hatáskörében járnak el, ezért a
hatáskör forrását - mint az önkormányzati hatáskörok fő címzettjét - az ellenőrzött és törvényes
önkormányzati működés biztosítása érdekében indokolt és szükséges tźĄékoztatni a meghozott
bizottsági dontésekről, azok jellegéről és végrehajtásáróI. A határozat elfogadásának nincs pénzügyi
vonzata.

IV. Jogszabályiköľnyezet

A Magyarorszźęhe|yi onkormányzatairól szőlő 201l. évi CLXXXIX. törvény 41. $ (4) bekezdése
szerint ,,A képviselő-testület e törvényben meghatározott kivételekkel hatáskoreit a
polgármesterľe, a bizottságára, a ľészönkoľmányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruhtnhatja źú.,,

A Képviselő-testi'ilet és Szervei Szervezeti és Mrĺködési Szabályairól szóló 3612014. (XI. 06.)
önkormányzati ľendelet (SZMSZ) 31' $ (2) bekezdése szerint ,,Az átruházott hatáskörok gyakorlásáról
az azt gyakorló polgármester, bizoÍtság, jegyző sztikség szerint, de legalább évente egyszer köteles a
Képviselő-testliletnek beszámo lni''.

Kéľem az a|źtbbi határ o zati j avas l at el fo gadás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy az előterjesztés |. számű mellékletét képező Yárosgazdźtlkodási
és Pénzĺigyi Bizottság, valamint az előterjesńés 2. számű mellékletét képező Emberi Erőforrás
Bizottság 2015. november l. -f016. ápľilis 30. kozött, átruházott hatáskörben hozott döntéseinek
végľehajtásáról szóló beszámolókat elfogadja.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. szeptember 8.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési és Képviselői Iroda

Budapest, 20 I 6. augusztus f9.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és mesbízásából
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/, /űb\.-Cu dr. Mészar Eľika ,..
aljegyző
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A Budapest VIII. keriilet, Nĺtp utca ... ..... szĺÍm alatti ingatlanra vonatkozó elővdsárlĺÍsi jogróI való
lemondĺÍs ZART ULES

1t02/201s. (xI.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYfuosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi
onkormányzat a ... ... hrsz-ú, természetben a Budapest VIII. kerü|et, Nap utca ..... szttm
a|att ta|á\ható, l08 m2 alapteľületű lakásingatlan tekintetében ...... és eladók és

....... vevő kozött 25.500.000.-Ft, azaz huszonĺitmi||iő-otszázezer forint vételáron
létrejött adásvéte|i szerződéshez kapcsolódó elővásáľlásijogával nem kíván élni.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 20l5. november 2.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: 2015. november 4-én postán megküldték az
ügyfél részére a nyilatkozatot.

Javaslat a 1083 Budapest, Szigony utca ......... szdm alatti bérlők bérleti szeľződésének

felmondtźsdra zÁnr Üĺps

|103/20|5. (xI.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Szigony u. ..... ....szám a|atÍ'i,38 m2 alapteľĺiletu, |,5
szobás, komfortos komfortfokozatű |akás tekintetében ....... és bérlőkkel
fennálló bérleti jogviszony a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe
vonatkozó egyes szabályokról sző|ő |993. évi LXXMII. törvény 26. $-ban foglaltak alapján -
három hónapnál nem rövidebb rendes felmondással - torténő megszüntetéséhez, ezze|
egyidejűleg ^cserelakásként felajánlja a Budapest VIII. kertilet, Lujza u. ..... szám
a|atti, 5I m, alapterülettí, l szoba * hallos, komfortos komfortfokozatú lakást _ beköltozhető
állapotban - nevezettek részére.

Amennyiben és .. a cserelakásként felajánlott lakást elfogadją
hozzźĘátrul részükre a Budapest VIII. kerület, Lujza u. .. ' . szám a|atti, 51 m.
alapterĹiletű, 1 szoba + hallos' komfortos komfortfokozattl |akźs - a lakbér a|ap1átképező növelő
és csĺikkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg - koltségelvű komfortos 11.073,- Fťhó +
Áfa o sszegű béľleti d íjj al történő, határ ozat|an i dej iĺ bérbeadásához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. novembeľ 2.

2.) a Budapest VIII. keľület,Lujza u. ...... száma\atti,5l m2 alapterületű, 1 szoba +

hallos, komfoľtos komfonfokozatű|akźs lakhatóvá tételének költsége af0|5. évi koltségvetésben
a 11603 címen nyilvántartott, Corvin Sétány Progľam önként vállalt feladat dologi kiadások
terhére torténjen. A lakás vźrhatő felújítási költsége f.666.5|1,- Ft + Afa, a,a,bruttó 3.386.469,.
Ft. A köItöztetés költsége 6l.000,- Ft + Afa, azaz bruttó 77.470,- Ft. A csereként felajánlott,
Budapest VIII. kerület, Lujza u. ... .. szź.ĺĺ' a|atti lakás beköltozhető és használatra
alkalmassá tétele várhatóan mindosszesen bľuttó 3.463.939,- Ft lesz, mely összeg tarta|mazza a
k<jltöztetés díját is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
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Hatáľido: 2015. novembeľ 2.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 1.) pontjában foglalt lakásbérleti
szerzodés felmondásával kapcsolatos intézkedések megtételéľe, valamint a határozat 1.)
pontj ában fo gl alt b éľleti szerző dés me gkötésére.

Fele|ős: Józsefr'árosi Gazdźikodźtsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. február 29.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrl-t a csereként felajánlott, Budapest VIII. kertilet,
Lujza u. ..... szám alatti lakás bekoltözhető és használatra alkalmassá tételére,
amelynek köItsége nem haladhatja meg a bruttó 3.463.939,- Ft-ot, és intézkedjen a bér|ő
źúko|to ztetés érő l a fe l új ított c s ere l akásb a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február f9.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt-t, hogy a 4.) pont szerinti felújítás megtöfténte
után a felújítás tételes e|számo|ását terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodźtsi Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20|6. február f9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: f74/20|6. (III.21.) számú
határozatápal a Bizottság .úgy döntött, hogy II03l2015. (xI.02.) sz. határozatát visszavonja.
További intézkedést nem igényel.

Javaslat a 1083 Budapest, Ttimő utca ... szóm alatti bérlők bérleti szerződésének

felmonddsdra zÁnr ÜĺÉs

110412015. (xI.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:

1') hozzájáru|a Budapest VIII. kertilet, Ttimő u. ...... '... számalatti, 93,08 mf a|apteru|etu,f
szobás, komfortos komfortfokozatí |akás tekintetében (született:

...........), ....... és ...... bérlőkkel fennál|ó bérleti jogviszony a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokľól szóló
1993' évi LXXVIII. törvény 26. $-ban foglaltak a|apján -három hónapnál nem rövidebb rendes
felmondással _ történő megszüntetéséhez, ezzel egyidejűIeg cserelakásként fe|aján|ja a Budapest
VIII. keľület, Koszoru u. .... ..'.... szttm alatti,81 m, alapterülehĺ,3 szobás, komfortos
komfortfoko zatű |akást - bekoltozhető állapotban - nevęzeÍtek ľészére.

Amennyiben.... (szĹiletett: .........), ....... és
..... a cseľelakásként felajánlott lakást elfogadja, hozzájáru| részĹikre a Budapest

VIII. kerĺilet, Koszorú u. ...... szám a|atti,81 m, alapteri'iletű, 3 szobás, komfoľtos
komfortfokozatű |akás - a lakbéľ a|ap1źt képező növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe
véve jelenleg _ költségelvű komfortos 28'f27,- Ft/hó + Afa összegiĺ bérleti díjjal történő,
hatźr ozat|an i dej ti bérb ea dás źlhoz.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 201 5' nov embęr 2.
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2.) a Budapest VIII., Koszorú u. ..... szźtm alatti, 81 m, alapterületű, 3 szobás,
komfortos komfotfokozatű |akás lakhatóvá tételének koltsége a f0|5. évi koltségvetésben a
1 1603 címen nyilvántaľtott, Coľvin Sétány Pľogľam onként vállalt fe|adat dologi kiadások terhére
töńénjen. A lakás várható felújítási kdJtsége: 5.498.825,- Ft + Afa, azazbruttő 6.983.508,- Ft. A
költöztetés koltsége: 95.000,- Ft + Afa, azaz bruttő: 120.650,- Ft. A csereként felajánlott,
Budapest VIII. keľĺ'ilet, Koszorú u. .... ....... szám alatti lakás beköltozhető és
hasznźiatra alkalmassá tétele várhatóan mindosszesen bruttó 7.|04.|58,- Ft lesz, me|y osszeg
tarta|mazza a ko|toztętés díj át is.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. novembęr 2.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 1.) pontjában foglalt lakásbéľleti
szerződés felmondásával kapcsolatos intézkedések megtételére, va|amint a határozat 1.)
pontj ában fo gl alt bérleti szerzó dés m egkötésére.

Felelos: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|6. februźr 29.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KcizpontZrt-t a csereként felaján|ott, Budapest VIII. kerület,
Koszorú u. ..... szám a|aÍtj lakás beköltozhető és használatra alkalmassá tételére,
amelynek költsége nem haladhatja meg a bľuttó 7.|04.158,- Ft-ot, és intézkedjen a bér|ó
átkö ltöztetésérő l a fel új ított cserelakásba.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. februźr 29.

5.) felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási KözpontZÍt-t, hogy a 4.) pont szerinti felújítás megtörténte
után a felújítás tételes e|számolását terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľido: 20 1 6' február 29'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 270/2016. (III.21.) számú határozatával visszavonta 1104ĺ2015. (xI.02.)
számú határozatát. A Képvise|ő-testüIet 68/2016. (rv.7.) számú határozatában diintłitt a
pénzügyi fedezet megteremtéséľől és a fennáIló béľleti jogviszony - 17.500.000,-F't pénzbeli
téľítés ellenében - köziis megegyezéssel tiiľténő megszüntetéséről. Az eľről szóló megállapodás
a|áírásra keľült.

rav as lat kij zter iilet-h aszndlati k ér elme k elbírdlds óra

1|14/20|5. (xI.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

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

Közterület-haszná|ő, kéľelmező :

A közteri'ilet-használat idej e :

Közterület-használat céli a:

Budapest vlu. keľiileto Vas u. 3. sz. alatti
Táľsasház
(székhe|y: 1088 Budapest, Vas u. 3.)
2015. november 03. -2015. november 04.
építési munkaterület - járdźn - (hom|okzat
veszélytelenítése)
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Közterület-használat helye: Budapest VIII' keriilet, Vas u. 3.
Köaerĺi|et-haszná1atnagystlga: 40 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 2.

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: Az ügyfél részére a határozatot 2015.
decembeľ 16. napján postázták.

1115/2015. ()il.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(13 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

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

Közterület-haszná|ő, kérę|mező: Budapest VIII. keľület, Te|eki Lász|ő tér ff. sz.
alatti Táľsasház
(székhely: l086 Budapest, Teleki Lász|ő tét f2.)

A kozterület-használat ideje: 2015. november 02.
KozterĹĺlet-hasznä|at cé|ja: építési munkateríilet - járdán - (homlokzat

veszélýelenítése)
Közterület-h asználat helye: Budapest VIII. keri'ilet, Teleki Lász|ő tér f2.
KözterüIet-haszntůatnagysźlga.. 32 m.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 2.

A Gazdálkodási ÜgYosztá|v táiékoztatása alapián: Az ügyféI részére a határozatot 2015.
december 1ó. napján postázták.

t1'16l20|5. (xI.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájátulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közteriilet-haszná|ő,kérelmező: HUF.ER-BAU Epítőipaľi, Szolgáltató és

Keľeskedelmi Kft.
(székhely: 1 l93 Budapest, Könyvkötő u' f2.)

A kozterület-használat ideje: 2015. novembeľ 20. -2015. december 20.

Közteri'ilet-hasznźilat cé|ja: Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása
K<jzterĺilet-hasznźúathelye: Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. fla. és

Kisstáció u. 6-10. e|ótti szakasz
Kĺjzterület-haszná|atnagysága.. f00 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november 2.

A Gazdálkodási tieYosztálv táiékoztatása alapián: Az tigyfél ľészére a határozatot 2015.
decembeľ 16. napján postázták.



Tulajdonosi ltoutijárulás Budapest VIII. keriilet Corvin Sétány Program IV. iitemében létesiilő
Corvin 4 irodahdz víz- és csatorna bektjtésltez

11t7 /201'5. (xI.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a - Corvin
4Irodaház Ingatlanfejlesztő Kft. (1082 Bp. Futó u. 47-53.) megbizása alapján - a DORLA-BAU Kft.
részére a Budapest VIII. kerĺ'i|et Corvin Sétány Program IV. ütem keretében, a l25-ös tombben épülő
Corvin 4 irodahtn - Bókay János utca (hľsz.: 36f1l), Práteľ utca (hľsz.: 3610012), Szigony utca (hrsz':
36|37) út- és járdaszakaszát érintő - viz- és csatorna bekötés köztertileti munkák kivitelezéséhez az
alábbi feltételekkel és kikötésekke|:

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

a kivitelezőnek a közútkeze|ői és munkakezdési (buľko|atbontási) hozzźĘáru|ást a vonatkozó
rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Po|gáľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától e|őzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

kötelezi a kivitelezőt az érintęft |it- és járdaszakaszokon a bontási helyek megfelelő
rétegrendben és minőségben töfténő helyreál|ité$tÍa, mely kiterjed a jźtrdaszakaszokon az
aszfaltburkolatok kiépítésére, a Bókay János utcában a nagykockakő burkolat visszaépítésére.
A kiépített burkolatok biztonságos közlekedésľe alkalmas á|IapotźÍ. a Beruháző á|ta| tervezett
végleges helyreállításig fenn kell taltani,

az engedélyes köteles a munkák (he|yreźú|itźts) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezi5 szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20i5. november 2.

A GazdáIkodási ÜgYosztáIv táiékoztatása alapián: A tulajdonosihozzájálľulást 2015. novembeľ
4-én megkülđték a kéľelmező részére.

A Budapest VIII., Leonardo da Vinci u .............. sutm alatti, ....... Itelyrajzi szdmú
Ia k d s r a me g k íiI dött e I adós i aj ónlat h at dr i dej é ne k meg h o s s zab b ít ás a

111812015. Q(.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yźtrosgazdttlkodási és Pénziigyi Bizottsźę úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántaľtásban a
...... helyrajzi szttmon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci

u. szám a|atti, 32 m, alapteľĹiletrĺ 1 szobás, komfoľtos, a közös tulajdonból
hozzátartoző fffl10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra adott Eladási Ąánlat aján|ati
kötöttségét ahatározatkézhez-,léte1étő| számitott 30 nappal meghosszabbítja.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20 | 5. nov ember 2.

b.

d.
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A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A vételáľľól a béľlő
kiértesítésľe keľült, egyszeľ kért hosszabbítást, de a hatáľidő leteltéig nem élt a vételi ajánlattal.
További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Víg utca . szdm alatti lakás bérbeaddsdra

I|l9/f015. (xI.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzźĄáru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának
fęltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről sző|ő |6lf010. (III. 08.) számú onkormányzati rendelet
22lC. $-a, valamint a 43-47. $-aiban foglaltak a|apján jogcím nélküli lakáshasználó
részére az źita|a lakott, Budapest^VIII., Víg utca .. '. '. '. szám alatti 1 szobás, komfort
nélküli komfoftfokozatű,32,30 m' alapteľületű <jnkormányzati t|]Iajdonú lakás - a lakbér alapját
képező növelő és.csökkentotényezőket is figyelembe véve jelenleg-költségelvű komfort nélküli
5.|07,- Ft/hó + Afa összegű bérleti díjjal torténő bérbeadásźlhoz,7 év határozott időre sző|őan,
óvadékfi zetési kötelezettséggel.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 2.

f.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt-t ahatározat 1.) pontjában foglaltak a|apjźtn a
bérleti szerződés meskötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatója
Határido: 2015. december 31.

Ä Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A bérbeadói nyi|atkozat
a|áírása hatáľidőben megtiirtént. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII, keriłIet, Prdter u .................. szdm alatti lakds bérbeaddsdra

1120l20|s. (xI.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory:

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefuárosi tnkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szől'ő 161201'0. (n. 08.) számú önkoľmányzati rendelet
22lC. $-a, valamint a 43-47. $-aiban foglaltak a|apján jogcím nélküli
lakáshasználó részére az á|ta|a lakott, Budapest 

^VIII., 
Pľáter utca szám a|atti I,5

szobás, összkomfoľtos komfortfokozatű,6f,59 m" alapterületíĺ önkormányzati tulajdonú lakás - a
lakbér a|apjátképezo növelő és csokkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg - költségelvű
összkomfortosf9.|42,- Ftlhó + Afa összegű bérleti díjja| toténő bérbeadásához,I év határozott
időre szólóan, óvadékťlzetési kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 2.

f.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 1.) pontjában foglaltak a|apjźn a
bérleti szerződés meskötéséľe.

&,



Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zft. vagyoneazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 1 5. december 3 1 '

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alaľlián: A bizottsági dtintésľől a
jogcím nétküli bérlő kiértesítése megtörténto a bérlő az óvadékot beflzette, de béľleti díj
hátľaléka van. A lakásbéľleti szerződést a hátľalék kiÍizetését kiivetően ktithetik meg.

Lakás elÍdegenítésével kapcsolatos vételár és eladdsi ajdnlatjóvdltagydsa (1 db)

1|2112015. (xI.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(8 igen' 3 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a.... he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci u. ........... szám a|atti, 94 m2

alapterületű lakásra határozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlo tészére torténő
eladási ajánlat kikĹildéséhez, a 33lf0I3. (VII. l5.) számli onkormányzati rendelet 19. $ (1)
bekezdésében, a komfortos lakás értékesítéséľe meghatározottak szerint, az e|készu|t forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-tna| megegyező cisszegtĺ, 9.305.000,- Ft
vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 2.

2.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt-t ahattrozat l.) pontja szerinti eladási ajźn|at
kiküldésére, valamint az adásvéte|i szeľződés megkötésére, - Borsos Gábor módosító indítványát
elfogadva - 5 éves elidegenítési ti|alommal'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdá|kodtsi igazgatőja
Határidő: 2015. december 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizoont Zrt. táiékoztatása alapián: A béľlő kiértesítésľe keľült,
kétszeľ kéľt és kapott hatáľidő hosszabítást, az adásvéte|i szerződés aláíľása 201ó. ápľilis 21-én
megttirtént. További intézkedést nem igényel.

Á Budapest VIII. keríilet, Baross u 121. fsz. 2. szdm alaui, 35916/0/A/2 helyrajzi szltmíl, hatdro7ott
időre szóló bérletijoggal terhelt iroda elidegenítése

1122/2015. (xI.02.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(0 igen' 10 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
foeadia el:

1.) az ingatlan-nyilvántartasban a 35916/0/A/2 helyrajzi szómon nyilvdntartott, természetben a
Budapest VIII. kerüIet, Baross u. ]2I, fsz. 2. szám aĺatti, 65 m, alapteriiletű, hatórozott idejiÍ
bérleti joggal terhelt nem lakás célú helyiségre fennőlló elidegenítést kizóró Íeltétel alól
felmentést ad.

2.) hozzájárul a határozat I') pontja szerinti helyiségre vonatkozó eladási ajánlat bérlő részére
torténő megkĺ;ldéséhez, avételárnak az elkésziiltforgalmi értékbecslés, valamint a 32/2013. (tII.



15.) onkornlányzati rendelet ]7. s (1) bekezdése alapján a forgalmi érték 100 oń-ábarl, azaz
] 5.160.000,- Fĺ osszegben történő közlése ruellett.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.t a határozat 2.) pontja szeľinti eladási ajánlat
kiküldésére és az adásvételi szerződés megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 2.

.Ą Józsefváľosi Gazdá|kodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A Bizottság dtintéséľől a béľlő
kiéľtesítésre kerüIt. További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII, Prdter utca 37. saźm alatti pinceszinti, 36291/0/A/2 helyrajzi szĺźmú irodahelyiség
elidegenítése

1123/2015. (xI.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(2 igen, 10 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot nem
fosadia el:

1.) hozzójdrul az ingatĺan-nyilvántartásban 3629]/0/A/2 heĺyrajzi számon nyilvántartott,
ternzészetben a Budapest VIil, Práter utca 37. szám pinceszint alatti ]]0 m, alapterüIetíí
irodahelyiségre vonatkozó eladási ajánlat bérlő részére történő megküldéSéhez, a vételárnak, az
elkészült forgaĺmi ,értékbecslés, valamint a 32/2013. (ĺ/Ir. I5.) számú önkormányzati rendelet
alapján aforgalmi érték ]00 %-ában, azaz 7.630.000,- Ft összegben történő kozlése mellett.

2.) felkéri a Józsefvaľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t a határozat I.) pontja szerirlti eladósi ajánlat
kikiłldésére és az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 2.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A Bizottság dtintéséľől a béľlő
kiértesítésre került. További intézkedést nem igényel.

Iavaslat a róaefvárosi Gazddlkoddsi Kiizpont Zrt. Szervezeti és MíÍködési Szabdlyzatának
elfogadósóra

1Í24 / 2015. Qil. 02.) sz. Váľos gazdálkodásÍ és Pénziigyi Bizottság határ ozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság źttruházott hatáskorében eljárva, mint a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dcint, hogy elfogadja ahatározat mellékletét
képezó, Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Szervezeti és Működési Szabá|yzatźú.'

Felelős: polgiáľmester
Határidő: 2015. november 2.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: a kizárćilagos önkoľmányzati
tulajdonban álló cég Szeľvezeti és Míĺkiidési Szabáiyzata a tulajdonosi, illetve igazgatósági
jóváhagyást követően a|áírásra került.

iI,ll ĺrńĺU\ĺ
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Jav as l at egy iittm íí k ö dés i me g áIIap o dds o k me g k t) té s ére

112512015. (xI.02.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. Budapest Józsefvárosi tnkormányzat egylÍtműködési megállapodáSt köt a Díjbeszedo Holding
Zr:t-ve| ahatározat 7. számű melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november 2.

2. BudapesÍ. Jőzsefvár.osi Önkormányzat egyuttműködési megállapodást köt az ELMŰ Nyrt-vel és az
ELMU - EMASZ UgyfélszolgáIati Kft-vel ahatározat2. számű melléklete szerintitartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november 2.

3. felkéri a polgármestert a batározat 1. és 2. pontja szerinti eryüttműkodési megállapodások
a|áirására.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 2.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály táiékoztatása alapián: A Díjbeszedő Holding Zrt.-ve| kiitött
egyĺittmíĺktidési megállapodás aláíľásľa keľiilt 2016. januáľ 15-én, az ELNIU Nyľt.-vel és az
ELMU-EMASZ Ugyfélszolgálati l(ft.-vel 20 1 6. feb ľuáľ 8-án.

Javaslat ,,Bíĺnmegelőzési projektek megvalósításóra', címíí pdlydzatifelhíváson való részvételľe

||f6/20|5. (xI.02.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodáłs szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Beli.igyminisztérium á|ta| az á||amhźtnartásról szóló 20||. évi CXCV. torvény, az
á||amháztartásről szóló toľvény végľehajtásáról sző|ő 368/f0ll. (XII.3I.) Korm. rendelet,
valamint a |9120|5. (v.29.) BM rende|et a|apján meghirdetett, ',Bűnmegelőzési 

pľojektek
megvalósítására,, tárgyűnyí|tpá|yźnaton való részvéte|hezaza|źlbbiak szerint:

a Budapesti Főváros Kormányhivata|a a pá|yáző szervezet, és ezen szervezette| a Budapesti
Rendőr-főkapitányság, a Budapest Fováros VIII. kerület Jőzsefvárosi Önkormányzat és a
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szeľvezetek Szĺivetsége együttműködési megállapodást
köt.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november 2.

f. a határozat 1. pontja alapján elfogadja a határozaÍ" mellékletét képező együttműködési
megállapodást és felkéri a polgármestert annak a|áirására.

Felelős: polgáľmesteľ

l1 iĺ,



Határidő: 2015. novembęr 2.

A Humánszoleáttatási ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: Az egyiittmíĺködési megál|apodás
a|áírása 2015. november 4. napján megtörtént.

ravaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliżl bérleti jogviszony cserelakĺźssal t?jrténő
megvdltásdra ZART ULE9

1't28/f0t5. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźtľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1' a Budapest VIII., Szigony utca ...... szám alatti, 1 szoba komfortos,2l,00 m2

alapterületű lakás tekintetében .... bérlővel fennálló béľleti jogviszony kozös
megegyezéssel töľténő megszÍintetésével egyidejűleg, másik cserelakás biztosításával a Bp. VIII.,
Szigony utca ... szám a|atti,3 szoba összkomfortos, 65,80 m2 alapteľületű lakást
hatfuozat|an időre bérbe adja ... részére, miuĺín a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. a3. pont szerinti felújítási munkákat e|végezte.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 9.

f . elfogadja aZ előterjesztés mellékletét képező, ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
önkormányzati cserelakźĺs fe|ajźn|ása mellett töľténő megszüntetéséről'' című dokumentumot és

f e|hata|mazza a p o l gárme stert a me gál l ap o d źs a| áír ásár a.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20l5. novembeľ 9.

3. felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, hogy a 2. pontban elfogadott Megállapodás l.
számű mellékletébenrogzített' Bp. VIII., Szigony utca .. ..'..' szźtm alatti önkormźnyzati
tulajdonri lakásra vonatkozó munkákat végezze el, amelynek tisszege nem haladhatjameg a bľuttó
3.6l5.450,-Ft-ot, és intézkedjen a Szigony utca szám a|atti bérlő
átkő|tońetésérő l a cserelakásba.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
lJatáľidő: a Megállapodás a|áírásától számított 60 napon belii|

4. a 3. pont szerinti munkák és a költöztetés koltségének, illetve a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt, |ebonyolítási díjának fedezete az onkormányzat költségvetésében a l1603 címen
rendelkezésre áll.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. novembeľ 9.

5. felkéri a Józsefuárosi Gazđálkodási KözpontZrt.-t, hogy a 3. pont szerinti felújíĹás megtörténte
után afelújítás tételes elszámolását terjessze aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f076' január 3|.

ŕ
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A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A 2. pont szeľinti megállapodás 2015. novembeľ 16-án
mindkét Íé| részérő| aláírásra kerĺilt. BéľIő a Szigony utca 33. szám alatti bérleményét 201'6.
febľuáľ 15-én adta |e.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A lalcĺs felújítása elkészüIt, a
birtokba adás 2016. februáľ 10-én megttirtént. A bérleti szerződés 20ĺ'6. febľuáľ 22-én keľiilt
megkötésľe. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Jóuefvdros Kijzbiztonsĺźgĺźért és Köztisztasdgĺźért Nonprortt KÍt. koróbbi ügyvezetésével
kapcsolatospolgttrijogifeletősségérvényesítésére ZÁRTtjĺns

1129/f0|5. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Józsefuáros Kozbiztonságáér't. és Köztisztaságáért Szo|gá|tatő Egyszemélyes Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság és a Horoszcoop Kft. kĺjzött - 2008., f009., 2010. években
létrejött, Dulevo Commando, il|ewe Dulevo Mini seprőgépek bérletére vonatkozó szerződéses
jogviszonnyal összefüggésben f8.G-40.396120|2. számon |efolytatott per során aZ
tnkormányzat, mint perbeli jogutód á|tal korábban, a Városgazdźńkodási és Pénztigyi Bizottság
35112015. (IV.20.) számű döntésében vá||a|t 23.000.000,- forint kiegyenlítésére figyelemmel
kezdeményezi a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság korábbi ügyvezetésének, Murányi Lász\ő Flórián
ügyvezetőnek, valamint a Nostro 2002. Pénziigyi Tanácsadó Kft. képviselőjének, Szkladányi
Sándor vége|számolónak esetlegesen felľóhatő,kźrokoző magatartttsa miatti, polgári peres úton
torténő felelossésre vonását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 9.

2. felkéri a polgármestert, hogy a peres eljárás megindításához a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 9.

A Gazdálkodási tigvosztály táiékoztatása alapián: Az onkoľmányzat 2015. november 13.
napján meghatalmaztaDr. Keľényi Géza ügyvédet, hogy a polgáľi peres eljáľást megindítsa.
Dľ. Keľénvi Géza üeyvéd táiékoztatása alapián: A megbízás a|áírását kłivetően elkésziilt a két
vezető tisztségvise|ővel szembeni káľ tisszegszeľíĺségének a meghatározász, majd a jogalap
megielölésével kiküldésľe keľü|t részĺikľe az üg1.védi felszólító levél. Amennyiben az ügyvédĺ
felszólításban foglalt teljesítési határidő eľedménytelenüI telik el, úgy az e|járás a keľesetlevelek
benyúj tásával folytatódik.

Javaslat a 1083 Budapest, Bókay Jdnos utcű ......... szám alatti bérlő bérleti szerződésének

felmondtźstűra zÁnr ÜĺÉs

113012015. (xI.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 1 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

13ĺ
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1 .) hozzájáru| a Budapest VIII' kerüIet, Bókay Jálros u. szám a|atti,15 m' a|apterii|etű,
2 szobźs, komfortos komfortfokozatú lakás tekintetében ... bérlővel fennálló bérleti
jogviszony a lakások és helyiségęk bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szó|ó 1993. évi LXXVIII. törvény 26' $-ban foglaltak a|apjźtn - háľom hónapná|
nem rĺjvidebb rendes fęlmondással - történo megszüntetéséhez, ezze\ egyidejűleg cserelakásként
felaján|ja a Budapest VIII. kerĺilet, Rákóczi út ..... ...... szam a|atti]8 m'alapterü|etu,f
szobás, kom forto s komfortfokozatú l akást nev ezett r észér ę.

Amennyiben ..... .. a cserelakásként felajánlott lakást elfogadja, hozzájárl| részére a
Budapest VIII. kerĺilet, Rákóczi út .... ... szám a|atti 78 m'alapteľü|etu, f szobás'
komfortos komfonfokozatű |akás - a lakbér a|apját képező növelo és csokkentő tényezőket is
Íigyelembe véve jelenleg - koltségelvű komfortos f.7.|81,- Ft/hó + 

^fa 
összegrĺ bérleti díjja|

történő, hatźtr ozat|an idej ű bérbea dásához.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 9.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1') pontjában foglalt lakásbérleti
szerzodés felmondásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0l6. február f9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A lakásbérleti jogviszony
2016. jrúnius 30. napjáľa felmondásľa keľĺilt. A cserelakásként felajánlott lakást a béľlő nem
fogadta el. A béľlő pénzbeli térítés ellenében kívánja megsziintetni ktiziis megegyezéssel a béľleti
jogviszonyt. A pénzbeli térítés jogszabá|yban meghatározoĺĺt méľtékű iisszegéľe vonatkozóan a
bérlő elfogadó nyilatkozatot tett, eľľe tekintettel pedig a 1083 Budapest VIil. keľůilet' Bókay
János utca ........ szám alatti lakáson fennáIló béľleti jogviszonyának felmondásáľa
iľányuló 1130/2015. (xI.09.) számú VPB diintés a 69112015. (W.27.) számri VPB határozatta|
visszavonásľa került.

r av as I at kö zte r ület- It as zn ál ati k ér elme k el b íľ úI ĺźs dr a

113112015. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad

egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Kö zterĹi let-h asznźiő, kér e|mező :

A közterület-használat idej e:

Kö zterü l et-h aszná|at cé|j a:

Közterti let-h aszná|at h elye :

Kĺjzteľü let-h asznál at nagys ága :

Felelős: polgármester
}latáridő: 20 1 5. november 9.

A Gazdálkodási Ügvo sztáilv táiékoztatísa

Pilis Feszt l(ft.
(székhely: l 1 93 Budapest, Konyvkötő u. 22')
2015. novemberff . -f015. december 24.
adventi vásár
Budap^est VIII. kerület, Corvin koz
120 m"

novembeľ 20. napján
személyesen adták áłt az iigyfé| részére.

i
,}Ąi

alanián: A határozatot 2015.
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Í132/f0|5. (XI.09.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy koĺerület-használati hozzájárulást ad -
egyosszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterü|et-haszná|ő, kérelmező: Concoľde Events Kft.
(székhely: l213 Budapest, Pálma u. 4.)

A közterület-használat ideje: 2015. novemberf3. -f0|5. decemberf4.
Kozterĺilet-hasznźiat cé|ja: adventi vásáľ
Közteľiilet-használat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány
Közteľület-haszná|atnagysága: |f0 m'

FeIelos: poIgármester
Határidő: 20l5. november 9.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIy táiékoztatása alapián: A' határozatot 2015. novembeľ 13-án
elektľonikus úton kĺi|dték el az ügyfélnek.

1Í33/2015. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterti|et-hasznźiő,kére|mező: Józsefváros Ktiziisségeiért Nonpľofit Zrt.
(székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér l5.)

A közterület-használat ideje: 2015. november f4. - f0|5. december 27.
Közterület-hasznźiat cé|ja: adventi vásár
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület,^Horváth Mihály téľ (308 m2),

Szabó.Ervin tér (l50 m,)
Közterü|et-haszná|at nagysága: 458 m'

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 20 1 5. november 9.

A Gazdálkodási Üwosztá|v táiékoztatása a|apián: A' hatáłrozatot 2015. november 18. napján
adták át személyesen az iigyfél ľészére.

1|34/20|5. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájtłrulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ttbbiak szeľint:

Közterület-h asznźilő, kére|mező :

A közterület-használat ideje:
Közterĺi let-h asznźiat cé|j a:

Közterti let-h asznźi at he lye :

KözterÍi l et-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármesteľ

Stľapakő Kft.
(székhely: 2360 Gyá|, Csontos József u. 132.)
2015. november 09. -2015. november 28.
építési munkaterület - gurulós állvány
Budapest VIII. kerület' Bláthy ottó u. 30.
30 m'

/
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Határidő: 20l5. november 9.

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 2015. decembeľ 16. napján
postázták az iigyfélnek.

1135/2015. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYfuosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterüIet-használati hozzájárulźst ad - teljes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő,kérelmező: Budapest VIII. keľület, Nagy Fuvaľos u. 18. sz.
a|atti társasház
(székhely: 1084 Budapest, Nagy Fuvaros u. 18.)

A kozterüIet-haszná|at ideje: 2015. november 09. -f0I5. december 20.

Kozterület-hasznáiatcé|ja: építési munkaterület'- (utcai ereszdeszkák és fiiggő
ereszcsatoľna csereJ ę)

Kĺjztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 18. - Kis
Fuvaros u. sarka

Közterület-haszná|atnagysága: |f5 m2 + 3 parkolóhely (10 m2 parkolóhelyenként)

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 9.

2. a kieső parkolási díj á,fa tarta|mát (2015. november 09. - 2015. december 20. között' azaz 30

munkanap), 5f 395,- Ft-ot a Budapest VIII. keri'ilet' Nagy Fuvaros u. 18. sz. alatti társasház köteles
megfizetni a közterület-haszná|atről szóló hattrozatban megjelĺilt bankszámlaszámra.

Felelős: polgármesteĺ
Határidő: 2015. november 9.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 2015. decembeľ 16. napján
p ostázták az ii gyfé | n e k.

|13612015. (xI.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľüIet-haszná|atihozzájáru|ást ad - teljes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Weiseľ Káľo|y e.v.
(........ .........-....)

A kĺjztertilet-használat ideje: 2015. november 09. -2015.november22.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterület, homlokzat felújítás
Közteri.ilet-hasznźúathelye: Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 55.

(éptilet homlokzatán)
Közterület-haszntt|atnagysága: 50 m,

Felęlős: polgármesteľ
Határidó: 20 1 5. november 9.

i
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2. tudomásul veszi Weiser Káľo|y e. v. 1. pontban meghatározott teľtiletre vonatkozó közterĺilet-
haszná|atáÍ.20l5. október 26' - 2015. november 08. kozotti időtartamra díimentessés biztosításával.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2015. november 9.

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása alapián: A.határozatot20|6. április 16. napján vette át
az iigyfé|.

1137/20Í5. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati hozzájttrulást ad -
egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábblak szerint:

Ktjzterĺilet-haszná|ő, kére|mező: Hazai Kincsek Kft.
(székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre korút 7.I./7.)

A közterĹilet-használat ideje: 2015. novembeľ 09. - 20|5. december 3 i.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: hirdetőtábla (kétoldalú cégér) kihelyezése
Közterület-haszná|at helye: Burĺľpest VIII. kertilet, Krúdy u. 9.
Közterü|et-használatnagysága.. 2 m, (| m. /oldal)

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. november 9.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A határozatot}LLĺ. december f9-én vette át
az ügyféI.

1138/2015. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati hozzájárulást ad -
egyösszegben töľténő teljes díjf,rzetéssel - aza|ábbiak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Bedák Pál e.v.
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u.27.)

A közterület-használat ideje: 2015. decembeľ 04. -f0|5. december 06.
2015. december 14. -f015. december24.
2015. december29. -2015. december 31.

KözterüIet-hasznźiat cé|ja: idényjellegtí, karácsonyi-szilveszteri áľusít.ás
Köztertilet-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerület, Népszínhaz u.7-9.
Közterület-haszná|atnagysága: f m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 9.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A hatá,rozatot f0t5. decembeľ 10. napján
vette át szerrrélyesen az iĺgyfél.

1139/20|5. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

17 /i
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A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

úgy dönt, hogy kozterü|et-használati hozzájźtru|ást ad

KoaerĹi let-h aszná|ő, kére|mező :

A kozteri'ilet használat ideje:
K özterĹi I et-h aszná|at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at h elve :

Kö ĺerü l et-h aszná| at nagy s źtga:

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. november 9.

Primogen FM Uzemeltetési Kft.
(székhely: 1095 Budapest, Hídépíto u. 1-12.)
20l5. november 09. -f0|5. novęmber 30.
építési munkaterÍilet
Budapest VIII. kerÍilet, Baross u. 59. (32-esek
felőli olda|)
76 m2

A Gazdá|kodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A' határozatot 2015. decembeľ 10. napján
elektľonikus úton kiildték mega'z iigyfél részére.

Javaslat a Fővórosi Közterület-fenntartó Nonprofit ZrĹ köuzolgdltatás ellótásdval kapcsolatban
k elet kezett szómlóinak kifizetés ére

1140/2015. (xI.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodá,s szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy elismeri a Fővárosi Közterĺilet-fenntartó
Nonprofit Zártkoruen Működő Részvénýársaság 2015. évben, január, febľuár, március, április, május
és június hónapokban folytatott illegális- és zöldhulladék kezelési tevékenységre vonatkozó
teljesítését, éshozzájárul e kozszolgáltatás ę||átása során keletkezeíÍ. és benyújtott számlák

- 2015.január: Il5l|5 - 4.969.5|0,- Ft
- 20|5. februáľ: vl0l|5 _ 4.55f .310,- Ft
- f0|5. március: v|8ll5 - 4.294.632,-Ft
- 20|5. április: I/f5lI5 _ 5.489.912,- Ft
- f0|5. május: vf8ĺI5 -4.446.375,-Ft
- 2015. június:a4fl|5 _ 4.351.894,-Ft
- f0|5. jaĺrľ'ńr: GBl7lI5 _ 858.9f7,- Ft
- f015. február: GBl12lI5 _ l65.l00,- Ft
- f0I5. március: GBl30ĺ|5 -33.0f0,-Ft- 2015. ápľilis: GBl42l|5 _ 66.040,-Ft
- f0I5. május: GB/55/l5 - 132.080,- Ft
- 2015. június: GB/72il5 - i65.100,- Ft,

mindös szesen bľuttó f9 .524.9 60,- Ft értékben történő kiegyenlítéséhez.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. november 9.

valamint a
teljesítésigazolás megtörtént. A benyújtoít szálmliák, - 396.240'-Ft 2015. szeptembeľ 10-én,
|8.783.289,-Ft 2015. szeptember 1l-éno 165.100'-Ft 2015. november 27-én,10.180.33l'-Ft 2015.
novembeľ 30-án - mindösszesen29.524.960'-Ft értékben kiegyenlítésľe kerĺiltek.
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A Budapest VIII. keriźIet, Baross u. 80. szóm aliltti' 35252/0/A/6 helyrajzi szómíl raktdrhelyiség
elidegenítése

|1,4I/201'5. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hztározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) az ingatlan-nyilvántartásban a 3525fl0/Al6 he|yrajzi^számon nyilvántartott, teľmészetben a
Budapest VIII. kerület, Baross u. 80. szám alatti, 3l m, alapterületű, nem lakás célú helyiségre
fennálló, határozott idejű bérleti szęrződés miatti elidegenítést kizárő feltéte| alól felmentést ad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. novembeľ 9.

2.) hozzájáru| ahatáľozat 1.) pontja szerinti helyiségľe vonatkozó eladási aján|atbér|ő részére torténő
megkĺildéséhez, a vételáľnak, az elkészĺilt forgalmi értékbecslés, valamint a 3flf013. (VII. 15.)
számű onkormányzati rendelet 17. s (l) bekezdése a|apján a forgalmi éľték l00 %o-źlban, azaz
3.230.000,- Ft összegben torténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZrÍ'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2015. november 9.

3.) felkéri aJőzsęfuárosi GazdáIkodási KözpontZrt.-tahatározat 2.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldésére és az adásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdźĺ|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20 1 5. december 3 1 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A vételáľ közlésľe keľült, a
szerzÍjdést 2015. decembeľ 10-én megkötiitték. További intézkedést nem igényel.

Üres nem lakds cétjdra szolgdló helyiség elidegenítése (I db)

t142/2015. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII., Rozgonyi utca f-6. szám alatti, füldszinti,360f1l0/N82 he|yrajzi
számű, 15 m, alapterületű, utcai bejráratri iľoda helyiség f .290.000,- Ft vételáron, versenyeztetési
eljárás mellőzésével töľténő elidegenítéséhez... részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. novembeľ 9.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kikü ldéséľe, valamint az adásv éte|i szerző dés megkötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. decembeľ 3l.
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3.) amennyiben nem é| az e|adási ajánlatban foglalt határidőn belĺil a vétel
lehetőségével, úgy az |.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos rendelkezések szerint
nyílt árveľésen kell meghirdetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 31.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A vételáľ kiértesítésre keľiilt,
a szeľződéstf015. novembeľ 19-én megkt'tt'tték. További intézkedést nem igényel.

J av as lat g ép k o cs i- b eálló b ér b e adds dr a

|14312015. (xI.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) engedé|yezi részére haÍározatlan idejű bérleti szerződés megkotését a
Budapest VIII., József u. 47. szám a|aÍti, 35159 hrsz.-ú |akőház udvarán kialakított gépkocsi-
beállóra, 30 napos felmondási idővel l0.000,- Ft/hó + Afa béľleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási tgazgatőja
Határidő: 2015. november 9.

2.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az I.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele az Önkormányzat tu|ajdonában álló üres te|kek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0|1. (XI.07.)
szźlmu onkormányzati rendelet 13. s (2) bekezdése alapján a bérleti szerzodéshatályba lépésének
feltétele 3 havi bruttó bérleti díjnak megfeleló összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatttridő: 20 1 5. november 3 0.

3.) az 1'.) pont szerinti béľleti szerzódés megkotése esetén az Önkormányzat tulajdonában álló tires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásának feltételeiről
szőlő 59lf011. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján
eltekint az egyolrda|ű kĺjtelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzói okiratba foglalásától, a bérleti
díj méľtékére tekintettel.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l5. november 9.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A Bizottság dtintéséľőI a béľkő
kiéľtesítése megtiiľtént, aki nem élt a bérbevételi ajánlattal. További intézkedést nem igényel.

Javaslat az önkormónyzatifeladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek
kedvezményes bérleti díjónak 2015. évre történő engedéIyezésére (4 db szervezet)

1|4412015. (xI.09.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsá,gúgy dönt, hory
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l .) a Budapest VIII.' 36788ĺ0/Nf he|yrajzi számon nyilvántar1ott, a Budapest VIII., Pál u. 6. szźtm

a|aÍt ta|álhaÍó, 304 m, alapterü|etű, önkormányzati tulajdonli, nem lakás célú helyiség
tekintetébeIl a Magyaľ Goju-Kai Sziivetség részére a Képviselő-testület f48lf013. (VI. 19.)

számű határozatának 29. pontja, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság |41lf015. (VII. 13.)
számű határozata a|apján engedéJyezi a kedvezményes bérleti díjat f0|5. január l-től 2015.
dęcember 31-ig5f.1,95'- Ft/hó + Afa + kozíizerni és külön szolgáltatási díjak osszegen.

Fe|e|ős: Józsefvárosi GazĺĺálkorlásiKĺizpont 7.rt. igaz'gaÍőság elnöke, vagyonga'z,dálkoĺlási igaz,ga't,őja
Határidő: 2015. november 9.

2.) a Budapest vI[.' 35688l0/N4 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Nap u. 25.
szám a|att ta\tilhatő, I12 mf alapterületű, önkormányzati tu|ajdonú, nem lakás célú helyiség
tekintetében a Nap-Köľ Mentálhigiénés Alapítvány részére a Képviselo-testület f48/f0|3. NI'
l9.) számú határozatának29. pontja, valamint az Emberi Eroforrás Bizottság |41/20|5. (VII. l3.)
számű határozata a|apján engedé|yezi a kedvezményes bérleti díjat f0|5. január 7-to| 2015.
december 31-ig37.255,-Ftlhő + Afa + közüzemi és kĺilön szolgáltatási díjak osszegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l5. november 9.

3.) a Budapest VIII.' 34739/0/N32 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIIr., Teleki téľ
22. szám a|attta|á|ható, 103 m2 a|aptertiletű, onkormányzati tu|ajdonú, nem lakás célú helyiség
tekintetében a Táľsak a Teleki Téľért Egyesĺi|et részére a Képviselő-testület 24812013. (VI. l9.)
számú határozatźnak29. pontja, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság 175lf015. (X.f|.) szźtmtl
határozata a|apján engedé|yezi a kedvezményes bérleti dijatf015. január l-től 2015. december
31-ig14.760'- Ft/hó + Afa + közĺ'izemi és külön szolgáItatási dijak ĺisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. novembeľ 9.

4.) a Budapest VIII., 36|28ĺ3/N57 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII., Práter u. 65.
szám a|att ta|á\ható, 58 m2 alapterĺiletű, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céhi helyiségek
tekintetében a Fiatal Üvegművészek Egyesĺilete részére a Képviselő-testület 248120|3. (vI. 19.)
száműhatározatánakZ9. pontja, valamint az Emberi Erőforľás Bizottság |75120|5. (x.2l.) számtl
határozata a|apján engedé|yezi a kedvezményes bérleti díjatf0|5. január l-től 2015. decembeľ 31-
ig 25.868'- Ft/hó + Afa + közüzemi és küIön szo|géútatźsi díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 2015. november 9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A haĹározat végrehajtása
mind a négy esetben megtiirtént. További intézkedést nem igényel.

, iparmíÍvész bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Futó u 3. szóm alatti iires,
t)nkormdnyzati tulajdonĺi nem lakds célíł helyiségre

1145120|5. Qil.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vII.,3557910/A/5 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
Futó u. 3. szám alatt e|helyezkedő, 25 m' alapterüIetű üres cinkormźnyzati tulajdonú
bejáratű ťoldszinti helyiség bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási
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kikötésével, .... iparművész részére, keramikus, szobľász mĺĺhe|y és raktáľozás
cé|jźra,17.000,- Ft/hó + Afa béľleti + közÜzemi és küIön szolgáltatási díjak osszegen.

Felelős: Józsefrlárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 9.

f.) felkéri a Jozsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ahatár.ozat l.) pontjában fog|a|tak szerinti
bérleti szerzodés megkötéséľe, ame|ynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ál|ó nem
lakás cé|jźłra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szó|ó 35l20l3. (Vl f0.)
önkormányzati rendelet l4. $ (2) bekezdésę a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnakmegfe|elő óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú
kötel ezettségvál l al ási nyi l atkozat a|áír ását vál lalj a a leend ő bérl ő.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. decembeľ 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľe|mező a bizottsági
dtintésről kiéľtesítésľe keľĺilt, a bér|eti szerződést megkötötte. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII., Népszínltdz u. 31. saźm alatti üres nem lakds céljára szolgáIó helykég
bér b eadds dra vo natkoai pálydzat eredményéne k megdllapítĺźs ára

1146/f01,5. (XI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy:

l.) a Budapest VIII., Népszínbáz u. 3l. szám a|atti, 34-ĺ76/0lN| hrsz-il, osszesen 1058 m2

alapteľtiletű, iĺľes önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 605lf015. (VI' 08.) számű határozata alapján kiírt
nyilvános egyfordulós pá|yázati eljárást érvényesnek, de eredménýelennek nyilvánítja.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 9.

f.) felkériaJózsefuáľosiGazdálkodásiKözpontZrt.-taBudapestVIII.,Népszínházu.3I.száma|att
elhelyezkedő,3477610lN l hrsz-li' összesen l058 m, alapterĺ'iletű, üres cinkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratú, füldszinti és pinceszinti nem lakás célíl helyiség újbóli bérbeadásźra nyilvános
egyfordulós pá|ytnat kiírására 2I7.0|4,- Ft/hó + Áfa béľleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a
helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testi'ilet f48/f013. (VI. 19.) számtl
hatźrozatźnak 8. pontja szerinti 25 oÁ-os bérleti díj kategóriábatartoző, illetve nyilvános internet
szolgáltatás (internet kźtvéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 9.

3.) felkéri aJőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t apá|yázatnak a Versenyeztetési Szabályzatrő|
szőlő 47120|5. (II. 09.) számű képviselő-testületi határozatban foglaltak szerinti lebonyolÍtiására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 5. november 9.

4.) a pźiyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1l' pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Fováros VIII. kertilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Lebonyolítóś
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ügyfélfogadásra szo|gtió helyiségében (Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. te|ephelyein), a
Józsefiláros című helyi lapban, az oIlkonnányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az
onkormányzat és a Lebonyo|íto szźtmára e|érhető köItségmentes hirdetési felti|eteken, egyéb
ľende|kezésre ál ló inteľnetes h irdetési portál okon kel l kĺjzzétęnn i.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f016. január 3|.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A pá|yázati felhÍvás
kőzzététe|re keľiilt. A' páiyázatľa ajálanlat nem érkezett, az eľedményt a Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság f35/20|6. (trI. 08.) számú határozatáłban á|lapította meg' és rĺjabb pályázat
kiírásáľól dtintött.

... .;;;;..,ľ;ľf,";:,:#ťľ::;iľ#;,::,:;";#:r;ľ,"#:;ľ"ľ,ĺł.;,ľ,|!,!on"",ad u. 23,

|147/20|5. (xI.09.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozatz
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory:

l.) nem jdrul houlÍ a Budapest VIII., 3566910lBĺ9 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII.' Vajdahunyad u. 23. szám a|att taltilhatő, összesen 59 m' alapterületű, önkormányzati
tulajdonú, udvari bejáratú ťoldszinti gépkocsi-beállók kĺjztil a 6. sorszámú gépkocsi-beálló
bérbeadásáhoZ .... ..... magánszemé|y részére, gépjármű táľolás cé|jára,8.700,- Ft/hó + Afa
bérleti díj összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido:- 201 5. november 9.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII., 35669/0tB/9 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Vajdahunyad u. 23. szám a|attta|źl|hatő, <jsszesen 59 m2 alapterĺiletrĺ, ĺinkormányzati tulajdonú,
udvari bejáratú floldszinti gépkocsi-beáIlók közĹil a 6. sorszámú gépkocsi-beálló bérbeadásához
határozat|an időre 30 napos felmondási határidő kik<itésével .... magánszemély
részére, gépjáľmű táľolás cé|jára,13.250,- Ft/hó + Áfa bé.leti díj osszegen.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdźńkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 9.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat szerinti bérleti szerződés
megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában éů|ő nem lakás cé|jára
szo|gálő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
14. 5$ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá||a|ja a leendĺj
béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 3l.

4.) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiľol sző|ő 3512013. (u. 20.) szźmű Budapest Józsefuáros onkormányzati ľendelet 17. $
(5) c) pontja alapján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
megtételétől.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
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Hatáľidő: 2015. november 9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
döntésľől kiértesítésľe került, a béľleti szeľződést nem kötötte meg. További intézkedést nem
igényel.

magánszeméIv kérelme a Budapest VIII., Vaidahunyad u 23. szĺźm alatti iires
önkormdnyzati tulajdonú gépkocsi-beálló hely bérbevételének vonatkozásłźban

tĹ48ĺf015. (xI.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájáru| a Budapest vI[., 3566gl0tBĺg he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Vajdahunyad u. 23. szám a|attta|á|hatő, összesen 59 m, alapterületű, önkormányzati tulajdonú,
udvari bejáratú foldszinti gépkocsi-beállók köztil az 5. sorszámú gépkocsi-beálló bérbeadásához
határozatlan időre 30 napos felmondási határidő kikötésével ..... magánszemé|y
részére, gépjáľmű táľolás cé|jára, Í3.250,- Ft/hó + Áf" bé.leti díj osszegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdéńkodási igazgatőja
Hatéridő: 20l 5. november 9.

f.) fe|kéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-Í. a határozat szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3, (VI. 20.) önkormányzati ľendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá||a|ja a leendő
bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 2015. decembeľ 31.

3.) az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35lf013. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (5) c) pontja alapján eltekint a
közjegyzo előtti egyoldalú kotelezettségvállaló nyi|atkozat megtételétől.

Felelős:Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5' november 9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésre keľĺilt, a béľIeti szerződést nem kötötte meg. További intézkedést nem
igényel.

Józsefvdrosi Sport Club, bérlő tevékenységi kör módosítdsra vonaÍkozó kérelme a Budapest VIil
keriilet, Práter u 58. szdm alatti önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célíl helyiség vonatkozdsdban

|1'4912015. (n09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(14 igen, 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájára| a Budapest VIII. kerület,35728lt7/Nl94 hrsz-on nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Práter u. 58. szám a|aÍt ta|á|hatő, udvari (kapualji) bejźtratÚ fülszinti, 47 m' alapterÍiletű, nem
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lakás célú üzlethelyiséget bérlő Józsefuárosi Sport Club bérleti szerződésének módosításához a
tevékenységi koľ módosítása tekintetében spoľtszertár, raktározás tevékenységľe, az á'|ta|a

megajánlott mindenkori kozös koltség(ahatározathozatalidőpontjában 19.740,- Ft) + Afa bérleti
+ kozüzemi és kĺilön szo|gá|tatási díjak megál|apítása me||ett, a bérleti szerződés 6. pontjának
kedvezményes bér|eti díjra vonatkoző részeinek hatályon kíviil helyezéséve|, l év hatáľozott
időre.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l5. novembeľ 9.

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti béľleti szeľződés
módosítás megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źilő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|téte|eiról szóIó 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati
ľendelet 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apján a bérlő a bérleti szeľződést kozjegyző előtt tett
egyo|dalú kötelezettségváIla|ó nyi|atkozaÍtal kiegészítse, továbbá az ővadék összegét feltoltse a
19. $ (3) bekezdés d) pont értelmében.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: f0|6. január 31.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A béľlő a bizottsági diintésľőI
kiértesítésľe keľĺilt, a béľleti szeľződés módosítást a|áírta. További intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest Fővdros VIII. keríłlet Jóaefvĺźrosi onkormdnyzat tulajdonóban dltó lakdsok
bérlői dltalfelllalmozott, helytdlldsi kötelezettségbőI eredő távhődíj-hdtralékok rendezésére

tl50/20Ĺ5. (xI.09.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a DHK Zrt.-ve| Megállapodást köt a Budapest Főváros VIII. kerületJózsefvárosi onkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérlői által felhalmozott fűtéSdíj megfizetésére, összesen bruttó
6.509.693,- Ft összegben.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnoke
Határidő: 2015. november 30.

2. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat me|lékletét képező Megállapodás
a|áírásära.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 2015. november 30.

Á Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a megállapodás megkötésľe
kerĺilt' az abban szereplő összeget átutalták a DHK ľészéľe.

Javaslat ,,Bíínmegelőzési projektek megvalósítdsdra'' címíi pdlydzatifelllíváson való részvételre

t15|/20l5. (xI.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság hatáľozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy
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1. hozzájáru| a Belügyminisztérium álta| az á||amhánartásról szóló f011. évi CXCV. torvény, az
źi|amhánarásrő| szó|ó torvény végrehajtásáról sző|ő 368lf0ll. (XII.31.) Korm. rendelet,
valamint a |9ĺ20|5' (V.29.) BM rendelet a|apján meghirdetett, ,,Bűnmegelőzési projektek
megvalósítására,, tárgyil - Szomszédok Egymásét Mozgalom Józsefuárosban'' című projekt -
nyi|tpá\yázaton való részvéte|hez az a|ábbiak szerint:

a Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesĺilet a
pályáző szervezet, és ezen szervezettel a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, a Józsefuárosi
Gazdálkodźtsi Központ Zrt., a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal - azon belü| a Közterĺilet-
felĺigyeleti Ügyosztály - együttműködési megállapodást köt.

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 2015. november 9.

f. ahatározat l. pontja a|apján felkéri a jegyzőt és a Józsefváľosi Gazdasági Kozpont Zrt'-t az
egytittm ű ködés i m egál I a p odás a| źir źsár a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., jegyzó
Határidő: 20l5. november 9.

A KözteľüIet-fe|ĺigveleti tieyosztáIv .táiékoztatása alapián: A Józsefuáľosi Ktizbiztonsági
Polgárőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes Tűzoltó Egyesĺilet végül nem vett részt a
pá|yázaton, így nem kellett egyiittmiĺködési megállapodást kötni, nem keletkezett szakmai
feladat az ügyben.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén belül bérletijogviszony péyzb9li megvdltdssal történő
megsziintetésére ZART ULEŠ

1I53l20I5. (xI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a Budapest, Szigony utca.. ..... szám a|atti, I szoba, komfoľt nélküli, f3,20 mz
alapteriiletű lakás tekintetében ... bérlővel fennálló bérleti jogviszoný kozös
megegyezéssel, pénzbeli térítés ťlzetése mellett megszünteti. A pénzbeli térítés összege
mindösszes en 4.240.000'- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 16.

f . elfogadja ahatározat mellékletét képező,,,Megállapodás lakásbéľleti jogviszony - onkormányzati
cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítés fizetése mellett toľténő - megszüntetéséről'' címiĺ
dokum entumot, é s fe lhat a|mazza a po l gárme s tert a me gá|lap o d ás a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 16.

3. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegye meg aZ 1. pont szerinti béľlemény
|eadásához, valamint źtN éte|éhez sztikséges intézkedéseket.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyonsazdálkodási igazgatőja
Határidő: a2. pont szerinti Megállapodás a|áírźsátő| számitoÍt 45 nap
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A Rév8 Zrt., valamint a Józsefváľosi Gazdálkodási Ktiznont Zľt. táiékoztatása alanián: A
pénzbe|i megváltásľól szóIó megállapodás 2015. novembeľ f3-án mindkét fél ľészéről aláíľásra
keľĺilt. Béľlő a béľleménvét20|5. december l-én adta le.

Iavaslat a Corvin Sétóny Program keretén beliil bérleti jogviszony pénzbeli megvdltóssal történő
megsziintetésére zÁnr ÜĺBs

1154/2015. (xI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartćlzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest, Szigony utca . .... szám a|atti, f szoba, komfoľt nélkĺ'i|i, 39,3 m2

alaptertiletű lakás tekintetében bérlővel fennál|ó bérleti jogviszoný k<izĺjs

megegyezéssel, pénzbeli térítés fizetése mellett megszĺ.inteti. A pénzbeli térítés osszege
mindosszesen 6.640.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. november 16.

2. elfogadja ahatźlrozat mellékletét képezó,,,Megállapodás lakásbéľleti jogviszony - önkormányzati
cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítés fizetése mellett töľténő _ megsztintetésérő|'' címíĺ
dokumentumot, és felhata|mazza a polgármesteľt a megállapodás a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 16.

3. felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegye meg az 1. pont szerinti béľlemény
|eadásához, valamint źfil ételéhez szükséges intézkedéseket.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: af . pont szerinti Megállapodás a|áirásźtől számított 45 nap

Á' Rév8 Zľt.. valamint a Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A
pénzbeli megváltásľól szóló megállapodás 2015. novembeľ 23-án mindkét fél ľészéľől aláíľásľa
keľült. Béľlő a béľleménvét2015. decembeľ l-én adta le.

Javaslat a I083 Budapest, Bókay rónos utca ................ saźm alatti bérlők bérleti szeľződésének

felmondltsára ZÁRT ÜĺÉs

t155/f0|5. (xI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet, Bókay János u' .. szám a|atti,73 m2

alapterü|etű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú lakás tekintetében és

bérlőkkel fennáIló bérleti jogviszony a lakások és helyiségek béľletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló |993. évi LXXVIII. tcĺrvény 26. $-ban
foglaltak a|apján háľom hónapnál nem rĺjviđebb rendes felmondással - töľténő
megszĺ.intetéséhez, ezze| egyidejiĺleg cserelakásként felajánlja a Budapest VIII. kerĹilet, Leonardo
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da Vinci u. ..... .... szám a|atti, 84 m2 alapterü|etu, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú
lakást nevezettęk részére.

Amennyiben ..... és .... .''.. a cserelakásként felajánlott lakást elfogadja,hozzájáru|
részükre a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. .... .... szám a|atti,84 m,
alapterületű, f szobás, komfortos komfortfokozatű |akás _ a |akbér alapját képező növelo-és
csökkentő tényezóket is figye|embe véve jelenleg _ koltségelvű komfortos f9.f72,- Ft/hó + Afa
o s szegű béľleti d íjj al töľténo, határ ozatlan i dej ű béľbea dásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 16.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglalt lakásbérleti
szerződés felmondásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. február 29.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A béľlők pénzbeli térítés
ellenében kívánják megsziintetni köziis megegyezéssel a béľleti jogviszonyt. A pénzbeli téľítés
jogszabályban meghatározott mértékíÍ iisszegéľe vonatkozóan a béľlők elfogadó nyilatkozatot
tettek, eľľe tekintettel pedĺg a 1083 Budapest VIII. kerület Bókay János utca ........
szám a|atti lakáson fennálló bérleti jogviszonyuk felmondására iľányu|ő 1'1'55lf0|5. (xI.16.)
számú VPB dtintés a 690/201.6. |.w.f7.) számrĺ VPB hatáľozatta| visszavonásľa keľült.

Javaslat a 1083 Budapest, Szigony utca ......... szĺźm alatti bérlő bérleti szerződésének- 
felmoiddsdra zÁnr ÜĺÉs

|15612015. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem, 3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzź!áru| a Budapest VIII. kertilet, Szigony u. .... ....szám a|atti, f6 m2 alapterületrĺ, l
szobás, komfoľt nélktili komfortfokozatu|akás tekintetében bér|ővel fennálló bérleti
jogviszony a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükľe vonatkozó egyes
szabályokľól szóló 1993. évi LXXVIil. törvény 26. $-ban foglaltak a|apjźtn - három hónapnál
nem ľövidebb rendes felmondással _ történő megsztintetéséhez, ezze| egyidejűleg cserelakásként
felajánlja a Budapest VIII. kerĺilet, Diószegi Sámuel u. ..... ..'. szám a|atti 26 m,
alaptertiletű, 1 szobás, összkomfoľtos komfortfokozatű lakást nevezett részére.

Amennyiben ...... .. a cserelakásként felajánlott lakást elfogadja, hoz'zĄára| részére a
Budapest VIII. kertilet, Diószegi Sámuel u. .... .... szám a|atti, 26 m, a|apteľületű, 1

szobás, összkomfortos komfoľtfokozatű lakás - a lakbér a|apját képezo növelő és csokkentő
tényezőket is figyelembe véve jelenleg _ költségelvii összkomfoftos 10.045,- Ft/hó + Áfa osszegrĺ
b érl eti d íjj al történ ő, határ ozat|an i dej ĺĺ b érbeadásához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 16.

f.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatáľozat l.) pontjában foglalt lakásbérleti
szerződés felmondásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zľt' vagyongazdtikodźsi igazgatőja

t
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Határidő: f016. február 29.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A lakásbéľleti jogviszony
2016. március 31. napjára felmondásľa keľiilt. A felajánlott cserelalcĺst a béľlő nem fogadta el.
A lakás kiüľítése iľánti polgári peres eljárásban a keľesetnek a bíľóság I. fokon helyt adott, az
íté|etet pedig előzetesen végľehajthatónak nyi|vánította. BérIő az ítéletnek tinként nem tett
eleget, így a lalcĺs kiüľítése iľánt végľehajtási eljárást indítottak. A bíľóság kijelii|te a
végľehajtót, a végrehajtási díjelőIeget megfizették, a végľehajtó felhívta a kötelezettet az
önkéntes te|jesítésľe, annak eredménytelensége esetén pedig a lakás kiüľítését foganatosítja.

Javaslat a Józsefvdrosi Gazdólkoddsi Központ Zrt,-vel kötendő, karácsonyi díszvilúgítds mííszaki
ellenőrifeladatainak elldtdsóra vonatkouí megbízósi szerződés megki)tésére

1157 /2015. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Józsefi,árosi Gazdtikodási Kozpont Zrt..t megbízza a ,,Vá|lalkozási szerződés keretében
Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágításď, elnevezésű projekt kivitelezésének műszaki
ellenőri feladatai e||átásźrva|, amely feladat e|végzéséért bruttó 300.000,- Ft dijazás i|leti meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l5. novembeľ 16.

2. a hatźtrozat l. pontja a|apjźn elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képezo megbizási szerződést és
felkéri a polgármestert annak a|áírására.

Felelős: poIgármester
Határido: 201 5. november f0.

A Gazdá|kodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A szerződés hatáľidőben, 2015. novembeľ 20-
án a|áírásra keľült.

Iavaslat az Ú1 T"Ieki téri Piac homlokzatdra tervezett rekldmfetületek gydrtdsára kiírt pdlydzat
e r e dmé ny é n e k me g dllap ítds á r a

t158/2015. (xI.16.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. az ,,Ú1 Teleki téri Piac homlokzatán nagyméľettĺ reklámfelületek kialakítása'' tárgyű,
kozbeszerzési éľtékhatárt el nem érő beszerzési e|járást eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 5. november l 6.

2. ahatározat l. pontjában megielölt beszerzési eljárás során a Vinox Trax Kft. (székhely: 1085
Budapest, József köľút 69., cégtregyzékszám: 0|-09-9|6367, adőszám: 147I2694-f-42) pá|yázatát
éľvénýelennek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
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Határidő: 201 5. novelnber l 6.

3. ahatározat 1. pontjában megjelölt beszerzési e|járás során az Ép-A|k Építoipari és Szolgáltató Bt.
(székhely: 2141 Csömör, Ibolya utca 16., adőszám:21380888-2-13, cégjegyzékszám: 13 06
044565) ajźnlata a lliánypőt|ást követően érvényes, alkalmas a szerződés teljesítéséľe, nem áIl
kizárő ok hatálya alatt.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20l5. november 16.

4. ahatározat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyeľtese az Ép-Alk Építőipari és Szolgáltató
Bt. (székhely: 2|4I Csömcĺr, Ibolya utca 16. - adőszám..21380888-2-13, cégjegyzékszám: 13 06

044565). Az elfogadott ajánlati ár a 8 db - horganyzott acé||emez reklámfelülehÍ - reklámtábla
gyártźsára, felszerelésére |.932.000,- Ft + Afa, cisszesen bruttó f .453.640,- Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 16.

5' a felkéri a polgármesteft a hatáľozat 4. pontja szerinti vállalkozási szerződés a|áírására.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20l5. november f3.

A GazdáIkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A váIlalkozásí szerződés hatáľidőben
aláírásra keľü|t.

ravaslat közter iiJet-Itasználati kérelmek elbírdldsára

|159/2015. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1' tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használatihozzájárulást ad -
egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

KözterüIet-haszná|ő, kérelmező: Sami Info Tľade Kft.
( l l06 Budapest, Gyakorlő u' 4ĺ|.)

A közterület-használat ideje: 20l5. november 16' -20|6. máľcius 31.

Közterület-hasznźůat cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület Krúdy u. 4.

Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 3 m.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20i 5. november 1 6.

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alaDián: A határozatot 2015. december 10. napján
személyesen vette át aziigyfé|.

11'60/2015. (xI.16.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzź!árulást ad -
egyiisszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

łtrłł ĺľnĺ
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Közterü let-h aszná'|ő. kére|mezó:

A közterü let-haszná|at ideje:
Közterti let-használat célja:
Közterü | et-h aszná|at he|ye :

Kozteľü |et-h aszná|at nagysága:

A köztęrü|et-használat ideje:
KözterÍi I et-h asznźilat cé|j a:

Közterü let-h aszná|at he |ve :

Közterület-h asznä|at nagysága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november l6.

vidák Kamilla e.v.
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. l 1 .)

2015. december 14. - 2015. december 23.
fenyőfa árusítás
Bud^apest, VIII. kertilet, Szigorry u. - Pľáter u. sarok
5m'

20l 5' ĺĺecęmher ĺ 0. - 2015. ĺĺecęmher 2j'
fenyofa árusítás
Bud^apest, VIII. kerület, Lőrinc pap tér (hrsz.: 36,|10)
6m'

A GazdáIkodási Ügvosztá|y táiékoztatása alapián: A határozatot 2015. decembeľ 9. napján
személyesen vette át az iigyÍé|.

t|6I/20I5. (xI.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiĺerĹilet-használati hozzájźtrulást ad -
egyösszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznźiló, kéľelmező: Faľkas Mihály ősteľmelő
(székhely: l081 Budapest, Fiumei ii |4.I./3.)

A közterü|et-használat ideje: 20l5. december |2. - f0I5. december 24.
Közterĺ'ilet-haszná|at cé|ja: fenyőfa árusítás
KözteľüIet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Márkus Emília u. (Rókus

kőrház oldalánál)
Közterület-haszntiat nagysága: f0 m.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november l6.

A GazdáIkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A'hatźrozatot2lt1. decembeľ 9. napján vette
át szemé|yesen az ĺĺgyfél.

1|62/2015. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - aza|źtbbiak szerint:

Köztertilet-hasznźiő,kére|mezo: Kökénv Róbeľt e.v.
(székháy: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 21. fsz.9.)
201 5. december 72. - 2015 . december 3 I .

A közteri'ilet-haszná|atideje: idényjellegű aszta|i árusítás
Közterület-haszná|at cé|ja: Budapest VIII. kerület, Népszínház u. - Bacsó Béla u.
KĺjzterÍilet-használat helye: sarĘán

6m"
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Kö aeľ ii l et- h asznál at n agy s źrya:

Felelos: polgármester
Határido: 2015. novembeľ 16.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A hatźrozatot f015. decembeľ 10. napján
szeméIyesen vette át az iigyfé|.

1,163/2015. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közteľtilet-használati hozzájárulást ad -
egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - aza|źtbbiak szerint:

Közteľtilet-haszná|ő,kérelmező: Szatmáľi Odönné e.v.
(székhely: 1084 Budapest' Víg u. 35.)

A koztertilet-használat ideje: 20 l 5 . december 05. - f0I5 . december 24.

Közteľület-használat cé|ja: idényjellegű asńa|i árusítás
Közterĺ'ilet-haszná|athelye: Budapest VIII. keľĹi|et, Blaha Lujza tér 3-5. (hrsz.:

36406)
Közterület-haszná|at nagysága: f m,

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november 16.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 2015. decembeľ 2. napján
személyesen vette át az iigyfé|.

1164l20t5. ()il.16.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hory

l. közterület-haszná|atihozzájárúást ad - teljes díjmentessé gge| - az alábbiak szerint:

Kozteri'ilet-haszná|ő,kérelmező: Dunamelléki Refoľmátus Egyházkeľület Püsptiki
Hivatal
(székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 28.)

A köztertilet-használat ideje: 2015. november 16' - f0|6. januźr 3I.
K<jzterület-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet - á||vátnyozás' építőanyag

rakodás
Kozterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület Horánszky u. 26. - Krúdy u.

sarok
Közteľület-haszná|atnagysága: 90 m2 + 3 db parkolóhely (10 m2 parkolóhelyenként)

Felelős: polgármester
Határido: 20 l 5. novembeľ l 6.

2. a kieső parkolási dij áfa l'arta|mtlt a Horánszky u. f6. sz. előtti parkoló szakasz vonatkozásában
(20|5. november l-től2016.január 3|-ig, azaz 63 munkanap),2|2.156,- Ft-ot köteles megfizetni a
közterület-haszná|atrő|szólóhatĺározatbanmeg jelöltbankszám|aszámra.

Felelos: polgármester

5Z



Határidő: 2015. novelnber 16.

3. díjmentesség biztosítása me|lett tudomásul veszi
PĹispöki Hivata|, Budapest VIII. kerület' Horánszky
vonatkozó közterti let-h aszná|atát 20 1 5 . november 0 1 .

FeIelos: poIgármester
Határidő: 2015. november 16.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián:
postázták az iigyfé| ľészére.

a Dunamelléki
v 26. - Krúdy u.
-2015.november

Református Egyházkerület
sarok e|otti járdaszakaszra
l5. napja között.

A határozatot 2015. december 1. napján

A Budapest VIII., Szerdahelyi utca ... szdm alatti, ....... helyrajzi szdmú lakásra
késziilt értékbecslés feliilviugúIata iránti kérelem

1165/2015. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII., Szeľdahelyi utca .. ... számalatti, .. .. hrsz-ú, 70 m2 alapterületiĺ
lakás elidegenítésével kapcsolatosan hozott 968lf015. (IX.21.) számű határozatát vźitozat|anu|
fenntaľtj a, a v éte|árat nem módosítj a.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november l6.

2.) felkéri a Jőzsefvźtrosi GazdáIkodási Központ ZÍt.-t, hogy a határozat l.) pontjában foglaltakról és
az aján|ati kötöttségnek az onkormányzat tulajdonában álló lakások e|idegenítéséről szóló
33/2013. (VII. l5.) önkormányzati ręndelet |4. $ (1) bekezdése alapján történő
meghosszabbodásáró | táj ékoztassa a béľ|őket.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. november l6.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A váitozatlan vételáľ kiizlésre
keľült, adásvételi szeľződést a béľlő nem kötiitt. További intézkedést nem igényel.

A Drámatéka Bt. bérbeýételi kérelme a Budapest VIII, Leonardo da Vinci u 4l. saźm alatti iires,
önkoľmdnyzűti tulajdonú nem lakds célíl llelyiségre

||66120|5. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1.) nem jdrul ltozzd a Budapest vIil.,36277l0lNI he|y^rajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Leonardo da Vinci u. 41. szám a|attta|álhatő,23 m. alapteri'iletű utcai bejáratú, ffjldszinti (1l m,
galéria) üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához a Drámatéka Bt.
részére,20.000,- Ft/hó + Afa bérleti + közüzemi és kiilön szo|gáltatási díjak ĺisszegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. novembeľ l6.
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2.) hozzájáru| a Budapest vIil., 36f77l0lAl1 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.'
Leonaľdo da Vinci u. 41.. szám a|attÍa|á|hatő,f3 m, alapterületű utcai bejáľatú, földszinti (1 l m,
galéľia) üres onkoľmányzatl tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozhatározat|an idore,
30 napos felmondási idő kikötésével a Drámatéka Bt. részére, oktatás és raktározás céljára,
28.000,- Ft/hó + Áfa béľleti + kozüzemi és kĺilön szolgáItatási díjak összegen.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőia
Határidő: 2015. november 16.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 2.) pondában foglaltak szerinti
bérleti szerződés megkotésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában álló nem
lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 35120|3. (u' f0.)
önkormányzati rendelet l4. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|elő óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú
köte l ezettsé gvál lal ási ny i|atkozat a|áír ását vállalj a a leendő bérl o.

Fele|os: Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktlzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. január 3|.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
dtintésľől kiéľtesítésľe keľiilt, a béľ|eti szeľződést megkötiitte. További intézkedést nem igényel.

oldh Ferenc egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriżlet, Bérkocsis u. 41. szóm
alatti iires, önkormányzati tulajdonú nem lakds céIít llelyiségre

1167lf0|5. (xI.16.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazzttz|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., 35029/0lN46 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,
Béľkocsis u.41. szám alatt elhelyezkedő, |9 mf alapteľülettĺ, üres, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáľatű, ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási határidő kikĺjtésével, oláh Ferenc egyéni vá|lalkozó részére, raktározás cé|jźĺra,
22.667,-Ft/hó + Áfa bérletĺ +kiczjĆ.zemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. november 16.

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában meghatározott bérleti
szęrződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás
cé|jźlra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI. 20.) onkormányzati
rendelet 14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 77. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat a|áirását vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 207 6. január 3 ĺ .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésre keľüIt, a béľleti szerződést megköttitte. További intézkedést nem igényel.

,rl
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Lakós elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladási ajdnlatjóváhagydsa (4 db)

1|68lf015. (xI.16.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság hatźrozata
(4 igen' 9 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

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

].) A Városgazdáĺkodási és Pénzügłi Bizottság úgl dönt, hogy hozzájárul az ingatĺan-
nyilvántartásban a ......., helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.,
Diószegi Sámuel u. ...... ..... szám alatti, 23 nť alapteľületíí, ] szobás, bérleti szerződés
szerint komfort nélküli (valóságban konlfortos) lakásra határozatlan idejíÍ bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlők részére torténő eladási ajánlat kiküldéséhez, a 33/2013.(WI. 15.) szómú
onkormányzati rendelet 19. s (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatározottak
szerint, az elkészĺjlt forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %-ával megeglező
osszegíĺ, 2. ] 40.000,- Ft vételáľ kazlése mellett.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodósi Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldés ére, vaĺamin t az adásvételi szerződés me gkötéséľe.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. novembeľ l6.

.Ą Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A bérlő a Bizottság döntéséľől
kiértesítésre keľiilt. További intézkedést nem igényel.

1|69/2015. (xI.ĺ6.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

1.) A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźĄźru| aZ ingatlan-
nyi|vántartásban a . he|yrajzi számon^nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.,
József krt. .. szám a|atti, 63 m" alapterületű, 1 szobás, komfortos lakásra
határozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező béľlő részére tĺjľténő eladási aján|at
kiküldéséhez, a 3312013. (VII. l5.) számú önkormányzati rendelet i9. $ (1) bekezdésében, a
komfortos lakás éľtékesítésére meghatározottak szerint, az e|készült forgalmi éľtékbecslésben
megállapított forgalmi éľték 50 %o-źxa| megegyezó <isszegű, 8.150.000,- Ft vételáľ közlése
mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 2015. novembeľ 16.

2') felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kiktildésére, valamint az adásvéte|i szerződés megk<ĺtésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodési igazgatőja
Határidő: 2015. december 31.

3.) A Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzź|áru| az ingatlan-
nyilvántartásban a ... helyrajzi számon nyi|vźntartott' természetben a Budapest
VIII., Mátyás téľ .......... ....... szám a|aÍÍi, 74 m2 alapterü|etu, 2 szobás, komfortos lakásra
határozat|an idejíĺ bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlő részére töfténő eladási aján|at
kiküldéséhez, a 33lf013. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. $ (l) bekezdésében, a
komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|készult forgalmi értékbecslésben
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megállapított forgalmi érték 50 %o-ával megegyezó osszegű, 7.300.000'- Ft vétę|ár kozlése
mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2015. november 16.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZrt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti eladási aján|at

ki kii l d é sére, valam int az adásv éte|i szerződés m e gkötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 3 l .

5.) A Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint' hogy hozzź|áru| az ingatlan-
nyilvántartásban a . he|yrajzi számon nyilvántartotI, természetben a Budapest VIII.'
Lujza u. ........... ..... szám alatti,3l m. alapterti|etű, 1 szobás, bérleti szerződés szeľint komfort
nélküli (valóságban félkomfortos) lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo
bér|ő részére történő eladási ajánlat kiküldéséhez, a 3312013. (VII. l5.) számú onkoľmányzati
rendelet 19. $ (1) bekezdésében, a komfort nélkĺili lakás éľtékęsítésére meghatározottak szerint,
az elkészült forgalmi éĺtékbecslésben megállapított forgalmi érték f5 oÁ-ávalmegegyező összegű,
1 .425.000,- Ft vételáľ közlése mellett.

Felelos: Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 16.

6.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 5.) pontja szerinti eladási aján|at

ki ktildésére, valamint az adásv éte|i szerzodés megkötésére.

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodttsiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. decembeľ 3l' 

-

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián:
1.) pont: A vételáľ közlésľe keľüIt, adásvételi szeľződést abér|ő nem köttitt. További intézkedést
nem igényel.
3.) pont: Äz aján|at kiküIdésre került, a szerződéskötés megttiľtént 2015. decembeľ 31-én.
További intézkedést nem igényel.
5.) pont: Az aján|at kikiildésľe keľĺilt, a szerződéskötés megttirtént2016. febľuáľ 9-én. További
intézkedést nem igényel.

łľest-orient Company Kft. bérlő és az Immo Trade Hungary l{ft. bérleti jog dtruhózdsravonatkoui
közös kéľelme a Budapest VIII., Rúkóczi írt 27/B. szám alatti önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds

céI ú ltely is ég te kinteté b e n

1170/2015. (xI.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 igen' 11 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

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

1.) hozzájórul a West-oľient Company Kft. bérlő áĺtal bérelt, a Budapest VIII. kerület, 36437/8/A/3
heĺyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII., Rákóczi út 27/B. szám alatt található, utcai
bejáratú Íoldszinti, 96 m, alapterületíi, nenx lakás céIú üzĺethelyiség béľleti jogának
ótruházásához az Immo Trade Hungary Ęft részéľe, ingatlankometítő iroda céljára,
határozatĺan időre 30 napos felmondási idő kikatésével a száruított bérleti díjon, azaz ]70.933,-
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Fĺ/hó + Afa + kozüzemi és kalön szolgáltatási díjak mellett, azzal a feltétellel, hogy a bérleti
szerződés megkaftséig a Wesboľient Company Kft. afennálló tartozósát megfrzeti.

2.) a bérleti szeľződés nlegkotésének feltétele, hogl a bérleti szerződés megkötése előtt az Immo
Trade Hungary KÍĹ 6 havi bruttó bérĺeti díjnak megfelelő, azaz bľuttó ].302.509,- Ft osszegíí
s zerződéskoté si díj at nle gfizes s en'

3.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
nzegkotésére, nlelynek feltétele, hogł az onkormányzat tulajdonában áIló nenl lakás cétjára
szoĺgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeiľől szóĺó 35/20]3. (ĺ/I. 20.) önkormányzati ľendeĺet
14. E O bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnakmegfelelő óvadékmegfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapjón kazjeglző eĺőtt eg1łoldalú kotelezettségvállalósi nyilatkozat aláírását
vállalja a béľlő.

4.) a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben váIik hatályossá, ha a bérleti jogot ánevő Immo
Trade Hungary Ęft. a jelen határozatban foglaltalcnak eleget tesz, azaz az óvadékot és a
szerződéskotési díjat megfizeti, a bérleti szerződést alóírja és azt eg1loldalú kotelezettségvállaló
nyilatkozattal megerősíti. Az onkormányzat ezek megtörténtéig a West-orient Company Kft.-t
ismeri eI bérlőként az érvényben lévő bérĺeti szerződésbenfoglaltfeltéteĺek szeľint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kö,zpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. novembeľ l6.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
döntésľől kiértesítésre keľüIt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a lorÉsz módosítdsdra vonatkouj tervezési szerződéssel kapcsolatos dijntés
meghozataldra

1171ĺ20|5. (xI.16.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja a Pro Arch Építész Stúdió Bt.-
ve| fO|4. május 3O-án a ĺórÉsz módosítására vonatkozóan kotött tervezési szerződést a Budapest
VIII. kerüIet, Orczy ift 3flb szám a|atti ingatlanon mentőállomás megnyitásának, valamint a Budapest
VIII. kerület MAV-telepen a telekalakítás lehetővé tétele céljából és egyúttal felkéri a polgármestert a
szerződés a|źńrására.

Fele|ős: polgármester
Határido: 20l5. november l6.

A Váľosépítészeti ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: A tervezési szeľződés módosítása aláíľásľa
keľiilto a ĺŐxnsz módosítása megtiiľtént, a Képviselő-testĺĺlet a határozatban foglaltak
éľdekében szÍikséges ľendeletet 2016. febľuáľ 4-i ĺilésén megalkotta.

Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Puskin utca ......... saźn1 ala.t.ti ingatlanra vonatkozó
elővdsdrlási jogróI való lemonddsra ZART ULES

1I73/20t5. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi BizotÍság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Onkormányzat, a..............hrsz., ingat|an-nyi|vántartás szerint a 1088 Budapest, Puskin utca
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szám a|aÍ:t. ta|á|hato, 6./ m2 alapterületű ingatlan tekintetében .. és ..
eladók, valamint ...... vevő közott 2015. novembeľ 5-én 27.000.000,- Ft, azaz huszonhétmillió
forint vételáron létrejott adásvéte|i szerződéshęz kapcsolódó elővásáľlásijogáva| nem kíván é|ni.

Felelős: polgánnester
Határidő: 201 5 . november f3 .

A Gazdálkodási Üevosztátv táiékoztatása alapián: A nyilatkozatot 20Í5. november 26-án
p ostázták az iigyfél r észér e.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rákóczi ílt ... ...... .. . . .. szĺim alatti i1tggtlanra vonatkozó
elővósdrldsi jogról való lemondásra ZART ULES

|l74/f0I5. (xI.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hog1 a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
tnkormányzata .. .. hrsz. alatt felvett, teľmészetben a 108l Budapest, Rákóczi út ..... ....,... szám
alatt talźihatő,76 m2 alapterüIetű, lakás megnevezésű ingatlan tekintetében ....... eladó és

vevő között 2015. november 4-én 17.000.000,- Ft, azaz tizenhétmillió forint vételáron
létrejött adásvételi szerzodéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 l 5. november 23.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása a|apián: A nyilatkozatot 2015. november 26-án
postázták az iigy fé| r észér e.

rav as l at k ö zte r ület- It as zn dl ati k ér e lme k e l b ír úI ds ár a

1175/f0L5. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 1 nem, f tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeľtilet-használati hozzájárulást ad -
egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

KozterĹilet-haszná|ő, kérelmezo: Bálint Irén e.v.
(székhely: |047 Budapest, Baross u. 28.)

A kozteľület-használat ideie: 20l5. december 04' -2015. decembeľ 07.
20 I 5. december 23. - f015. december 26.
2015. december2S. -f015. december 31.

Közterület-haszntiat cé|ja: idényjellegű aszta|i árusítás
Kozterület-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerület, Blaha Lujzatér 3-5.
Közterület-haszná|at nagysága: 3 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. november f3.

A GazdáIkodási ÜgYosztálv táiékoztat-ása alapián: A határozatot 2015. decembeľ 2. napján
személyesen vette át az ügyféI.

1176/f015. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

Ju^ĺ
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(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy köĺerĺilet-használati hozzájźtrulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ttbbiak szerint:

Közterü let-h aszná|ő. kérelmezo : Budapest VIII. keľület, Szigony u. 10. szám alatti
Társasház
(székhely: 1083 Budapest' Szigony u. l0.)
201 5. november 25. - 2015. december 30.
hom lokzat felúj ítás, építési munkatertilet
Budapest VIII. kerület, Szigony u 10.

50 m'

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. november f3.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: A határozatot 2015. decembeľ 4. napján
] személyesen vette át az ügyféI.
:

; 1177/2015. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy

1. közteri'ilet-haszná|atihozzájáru|ást ad - teljes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľĺilet, Bľódy Sándor u. 32. szám
alatti Táľsasház
(székhely: l088 Budapest, Bródy Sándor u.3f .)

A köĺerület-használat ideje: 20 1 5. novem ber 23 . - 20|5 . december 1 6.
Közteľĺilet-hasznáiat cé|ja: építési munkaterület, homlokzat felújítás
KözterĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Bródy S. u 32. és Vas u.21.

sarka
K<jzterĺilet-haszná|at nagysága: If} mf

Felelős: polgármester
Határidó:. 20 l 5. november 23.

2. tudomásul veszi a Budapest VIII. kertilet, Bródy Sándor u. 3f. szám alatti Táľsasház Budapest
l VIII. kerĺ'ilet, Bródy S. u 32. és Vas u. 21. felőli homlokzati részre vonatkozó közterĺilet-haszná|atát

20l5. november l7. - f015. november 22. napja között teljes díjmentesség biztosíĺásával.

Fele|ős: polgármester

1 Hatźridő:2015. november f3.
j

l A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A' határozatot 2015. decembeľ 9. napján
i postäztákaz ügyfélnek.
I

I

, 1178/2015. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használati hozztĄárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:
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Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. november 23.

A Gazdá|kodási ÜgYosztá|v táiékoztatása alapián: A határozatot 2015. decembeľ 10. napján
elektľonikus úton küldtékel az ĺigyfé| részére.
A Józsefváros Ktizösségeiért NonproÍit Zrt. táiékoztatása alapián: Józsefváros
tnkoľmányzatának a Jégpáiya áIlításáról szóló hatáľozata minden keľületi lakos számáľa
ingyenes koľcsolyázási lehetőségét biztosított f0I5 óta a decembeľ eleje és febľuáľ eleje közötti
időszakban a Horváth Mihály téľen. A jégpálya működtetése kiemelt fontossággal bíľ, ugyanis
fő célja, hogy a keľü|eti gyeľekek ktiľében népszeľűvé tegye az egyik legkedveltebb téli sportot.
A pálya üzemeltetői teľmészetesen koľcsolya béľlési lehetőséget ĺs biztosítottak az oda|áltogatók
számára. A 340 m2-es koľcsolyapályát két hónapos műkiidése alatt tiibb, minttízezeľ felnőtt és
gyeľmek |átogatta meg. Naponta átlagosan kétszáz-kétszázötvenen mentek ki a Hoľváth Mihály
téľľe koľcsolyázni. A pálya naponta ľeggel 8 és este 20 őra ktizött várta a |átogatőkat. Lz
iskolákból szervezetten éľkeztek a páiyáł'ra a diákok hétköznap délelőttönként' hétvégéken pedig
á|ta|ában a családok vették biľtokba a jeget.

1179/20|5. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság hatírozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

rigy dönt, hogy közterii let-használ ati hozzźĄárulást ad

Közterület-h aszná|ő, kéľelmező :

A közterület-használat ideje:
Közterii l et- h aszn á1 at cé|j a:

Közteľü l et-h asznál at helye :

Kö zterii I et-h aszná| at n agy s ága:

Józsefváros Köziisségeiért Non p ľo ťlt Zrt.
(székhely: 1084 Budapest' Mátyás tér 15.)

2015. december 01. -20|6.február |4.
idei glenes j é gpźĺ|y a felépítése
Budapest VIII. kerĺ'i]et, Horváth Mihály tér
445 m'

I{UFER-BAU Epítőipari' Szolgáltató és

Kereskedelmi Kft.
(székhely: 1 193 Budapest, Konyvkotő u. f2')
2015. novemberf3. -2015. december 31.
á|Iv ány ozás, homlokzat fe lúj ítás
Budapest VIII. kerület, Futő u. f7 .

45 m'

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság
teljes díjmentességgel - az aléhbiak szerint:

Közterület-h aszná|ó, kérelmező :

A közterület-használat idej e:

Kö zterü l et-h asznáIat cé|j a:

Közterület-h asznźiat helye :

Közterü let-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november f3.

,Ą Gazdálkodási tieyos ztá|v táłiékoztatása alapián: A' határozatot 2015. decembeľ 18. napján
postáztálk az iigyfé| ľészéľe.

Javaslat kizdrólagos vdrakozóhelyek díjmentességének megllosszabbításdra

1180/2015. CxI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatíľozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍsźęúgy dönt, hogy

ń
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1. a Kozigazgatási és lgazságugyi Hivatal részére történő, 3 db kizárólagos várakozóhe|y (a
Budapest VIII. kerü|et' Múzeum u. 77 . szám a|atti éptilet homlokzata előtt) további biĺosításával
egyetért 20 l 6. decembeľ 3 l. napjáig.

FeIe|ős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 5. november 23.

2. az 1. pont szerinti kizáróIagos várakozóhelyek után ťlzetendő várakozási megváltási díjról (évi
bruttó l.320.000,- Ftlvárakozőhe|y) f016. decembeľ 31. napjáig lemond, azza\, hogy az
elengedett megvá|tási díjjal kapcsolatban felmeľülő onkormányzati AFA ťlzetési kötelezettséggel
azonos összeget (évi f80.630,- Ft/várakozóhe|y) osszesen 841.890,- Ft-ot a Kozigazgatäsi és
I gazságu gy i H ivata I kotel es az on kormá ny zat r észére me gfi zetn i.

FeIelős: polgánnesteľ
Határido: 2015. november 23.

3. felkéri a po|gármestert az onkormányzat és a Közigazgatási és Igazságugyi Hivatal közott
k<jtendő megá| | apodá s a|tńrására.

FeIelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. január 31.

A Gazdálkodási ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: A megállapodás aláíľásra keľült 2016.
Íebruár 2-án.

|18|/2015. (xI.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 2 nem, 1 tartózkodásszavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivata| részére tĺjIténő, 6 dbkizárőlagos várakozőhe|y
(4 db parkoló a Budapest VIII. keríilet, Ktůvária u. f ', f db paľkoló a Budapest VIII. kerület,
Ká|vária tér 7. szám a|atti épi'ilet homlokzata előtt) további biĺosításával egyetért 2016.
decembeľ 31. napjáig.

Felelos: poIgármester
Határidő: 2015. november f3.

f. az |. pont szerinti kizáľólagos vttrakozőhęlyek után Íizetendő várakoztsi megváltási díjról (évi
bruttó 437.500,- Ftlvárakozóhely) 2016. december 31. napjáig lemond, azza|,hogy az elengedett
megváltási díjjal kapcsolatban felmertilő cĺnkormányzati AFA ťlzetési kĺjtelezettséggel azonos
összeget (évi 93.012'- Ft/várakozóhely) összesen 558.072,- Ft-ot a Nemzeti Szakképzési és
Felnottképzés i Hivatal köteles az tnkormá ny zat részére m egfi zetni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 l 5. november f3 .

3. felkéri a polgármestert az onkormányzat és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
kcjzött kötendő megállapod ás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 | 6. január 3 | .
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A Gazdálkodási Ueyosztály táiékoztatása a|anián: A megállapodás 2016. 05. 23-án a|áírźnra
került.

Az ALK}TÁS 2000 KÍt. kérelme gépjlźrntíí-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváItdstíra
vonatkoaian

1183/2015. (xI.23.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem,1 taľtózkodásszavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úry dönt, hogy

l. hozzájárul- a Józsefuáros területén az épittetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségérő| sző|ő
|5l20|1.'(Iil.l8.) onkormányzati rendelet 7. $ (l) bekezdés a) pontja a|apján -, hogy az
ALKOTAS 2000 Kft. a Budapest VIII. ker., Bródy Sándor u. 44. szátm a|attj (hrsz. 36483)
ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó 12 db gépjármű-elhelyezési
kötelezettségétpénzbe|i megváltássa|teljesítse,2.500.000'-FVparkoló díjén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. november f3.

f. felkéľi a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására
vonatkozó me gál lapodás előkészíté sér ó|, aláír ásár ő1'

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 18.

A Gazdá|kodási Üeyosztály táiékoztatása a|apián: A megáltapodás a|áírásra keriilt 2015.
decembeľ l1-én.

Tulajdonosi hoadjárulds Budapest VIII. kerület osztdly utcdban parkolósltv építéséItez

II84/20I5. ()ű.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adjaaBudapest
VIII. kerĺilet osztá|y utcában (hrsz.: 38839l|7) parkolósáv kiépítéséhez az a|ábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetót) nem mentesíti az épitéshez szíikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. azengedé|yesnek a köziÍkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási)hozzźĄárulást a vonatkozó
rendelet (19/|994. CV.31.) KITVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal, Hatósági lJgyosztá|ýől előzetesen
meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek megfelelő minőségben történő
kivitelezésére, melyre a kivitelező 5 év garanciátvá||a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (he|yreti|itás) elkészültérő| a kozterület tulajdonosát is
írásban értesíteni'
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e. je|en tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek' szakhatőságok e|őíľásainak
maradéktalan betartásával' a döntés napjától számított l évig éruényes.

f. az engedé|yes köteles megvizsgálni, hogy a közterületen fákat el tud-e he|yezni, melyről a
Bizottságot a Soron kovetkezo ü|ésén tájékoztatja.

FeleIős: poIgármester
Határidő: 20 1 5. novembęr 23 ,

A Gazdálkodási tigYosztá|v táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulást 2015. novembeľ
24-én átadüák a kéľelmező JGKZrt. részére.

Tulajdonosi llozzdjárulds a Budapest VIII. kerület, SzentkÍrdlyi u. 4. számú ingatlan gúzvezeték
beki)téséhez

1185/2015. (xI.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(ĺ'4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A,'Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ a
FOGAZ Földgázelosńási Kft. megbízásäbóI a terveket készítő RENovo Kft. részére - a Budapest
VIII. keľtilet' Szentkirályi utca (hľsz.: 365ff) 4. szám alatti ingatlan gáze|látásált biztosító dn 90 PE
kisnyomású gázvezeték kiépítésének közterüIeti munkáihoz' az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. je|en tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a beruházónak (építtetőnek) a k<izútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájttu|źst a
vonatkozó rendelet (19/|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi
Irodájától előzetesen meg kel| kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. köte|ezi a kivitelezőt a - a téli munkavégzés fe|teteleinek biztosításával - a Szentkirályi utcai
járda- és titszakaszon a bontási hely rétegľendjének (és járda szegélykő) helyreállítását
követoen, a járdateljes szélességében, legalább l m hosszúságban új aszfaltburkolat megfelelő
minőségben töľténő kiépítésére, melyre aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|,

d. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéľől a kĺjztertilet tulajdonosát íľásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezó szeľvek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 15. november 23.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosihozzájálľulást 2015. novembeľ
24-én megkĺildték a kérelmező részére.

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajónlatjóvdhagydsa (2 db)

|t86/2015. (xI.23.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, lrogy

l.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaftott,
természetben a Budapest VIII., Mátyás tér ................ szám alatti,48 m, alapteľü|etú, f
szobás, komfortos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|ő részére
történő eladási aján|at kikü|déséhez, a33lf013. (VII. 15.) számri önkormányzati rendelet 19. $ (l)
bekezdésében, a komfortos lakás értékesítéséľe meghatározottak szerint' az elkészült foľga|mi
étékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-áva| megegyezó összegű, 4.805.000'- Ft
v éte|ár köz|ése mellett.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: 2015. november f3.

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

ki küldésére, val am int az adásv éte|i szer ző dés me gkötésére.

FeIelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásl igazgatőja
Határido: 2015. december 31.

3.) A Yärosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottság űgy dönt, hogy hozzájáru| aZ ingatlan-
nyi|vántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.'
Szigony utca ........ szám alaĺti, 50 m, alapteľĺ.iletű, 2 szobźs, összkomfortos lakásra
hatttrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rende|kezo bérlő részére történő eladási aján|at

kiküldéséhez, a 33lf013. (VII. 15.) szźmű önkoľmányzati rendelet 19. $ (1) bekezđésében, az
összkomfortos lakás értékesítésére meghatározoÍtak szerint, aze|készíj|t forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi é'ték 50 oÁ-twa| megegyező osszegű, 5.350.000,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelos: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201 5' november 23.

4.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti eladási aján|at

kiküldéséľe, valamint az adásv éte|i szęrződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l 5. december 3 1 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: Mindkét bérlő kiéľtesítésľe
keľült a véte|ár ajánlatľól, de nem é|tek az adás-vétel lehetőségével. További intézkedést nem
igényel.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeadósdľa (2 db)

1187/2015. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzź|áru| a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 29. szám a|atli,35463 hľsz.-ú telken kialakított
gépkocsi-beáIló bérbeadásához . részére, határozat|an időľe, 30 napos felmondási
idővel l0.000,- Ft/hó + Áfa bérleti dfi mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtikodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. november 23.
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f.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1.) pont szerinti bérleti szerzódés
megkötéséľe, ame|y hatályba lépésének fe|tétele az onkormányzat tu|ajdonában ál|ó üres telkek,
fe|építményes ingatlanok, gépkocsi-beál|ók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59l201l. (XI.07.) számú önkormányzati rendelet l3. s (2) bekezdése alĄán 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összegĺĺ óvadék megfizetése.

Fe|elos: Józsefvárosi Gazdźikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 15.

3.) az 1.) pont szerinti béľleti szerzodés megkötése esetén, az Önkormányzat tulajdonában álló üľes
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beál|ók és dologbérletek bérbeadásának fe|tételeirőI
szőlő 5912011. (XI.07.) számű onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|da|ű kötelezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj
métékéľe tekintettel.

Fele|ős: Józsefoáľosi Gazdá|kodási Központ ZrÍ'.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. november 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A hatáľozat végrehajtása
megtiiľtént, a béľleti szeľződés megktitésľe kerůilt 2015. novembeľ 25-én.

1188/2015. (xI.23.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzźĘáru| a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. f9. szám a|atti, 35463 hrsz.-ú telken kialakított
gépkocsi-beáIló bérbeadásához . részére, hatttrozat|an időre, 30 napos felmondási
idővel l0.000,- Ftihó + Áfa bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015' november 23.

2. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1.) pont szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele az Önkormányzatnilajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59/f0I1. (XI.07.) szźtmű önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 l 5. december 1 5.

3. az |.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén, az onkormányzat tu|ajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 59/f011. (xI.07.) számű Önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyo|da|ú kötelezettségválla|ó nyi|atkozat közjegyzoi okiratba fog|alásátóI, a bérleti
dij mértékére tekintettel.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 201 5. november 23.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A határozat végrehajtása
megttiľtént, a béľleti szeľződés megkiitésre keľiilt 2015. novembeľ 25-én.
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A Magyar Társashóz Kft. valamint Faragó Virág Gyöngyvér egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a
Budapest VIII., Horváth Mihály tér 16. szám alatti üres, iinkormdnyzati tulajdonú nem lakás céIú

ltelyiségre

1189/2015. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jórul ltouá a Budapest VIII., 35194l0lN| helyrajz') számon nyilvántartott, a Budapest
VIII., Horváth Mihály tér 16. szám alatt Ía|á|hatő, f4 m' alapterülehĺ utcai bejáľatú foldszinti
üres önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásához Faragő Virág Gyöngyvéľ egyéni
vállalkozó részére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidó: 20l5. november 23.

f ') hozzájára| a Budapest VIII.' 35194l0lAlI he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.'
Horuáth Mihály tér 16. szám a|aIt ta|á|hatő, f4 m. alapterületű utcai bejáratú, földszinti üres
önkormányzati tulajdonú nem lakás céIú helyiség bérbeadásához, határozatlan időre, 30 napos
felmondási ido kikötésével, a Magyar Táľsasház Kft. részére, társasházkezelői iroda céIjźtra,

32.000'- Fťhó + Afa béľleti * közüzemi és ktilön szolgáItatási díjak tĺsszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 23.

3.) hozzájárul a Budapest VIII., 35194/0/N1 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Horváth Mihály tér 76. szám a|att található, 24 m" a|apteľületű utcai bejáratú, földszinti üres
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 l 5. november f3.

4.) a Magyar Táľsasház Kft. a béľleti jogviszony idotartama alatt bérbeszámitássa\ nem élhet,
továbbá az źt|talavégzett beruházások ellenéľtékét azÖnkormćtnyzattő| semmilyen jogcímen nem
követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 23'

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 2.) pontjában foglaltak szerinti
bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szó|ő 35/f013. flfl. 20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megťlzetését, valamint a |7. s (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldahi
kötelezettségvál lalási nyi latkozat a|áír ásźt vállalj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. január 3|'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľe|mező a bizottsági
dtintésről kiértesítésľe kerüIt, a béľleti szerz(Ídést megktitiitte. További intézkedést nem igényel.
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A Magyar Társasltdz Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Kiss róuef u 2/A. (Rdkóczi |tt 57.)
szám alatti iires, önkormányzati tulajdonťl nem lakds céIl,i helyiségre

1190120Í5. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VII-I.,34631ĺ0ĺAl37 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest \TIr.,
Kiss József u. f. (Rákóczĺ űt 57.) szźlm a|att ta|á|hatő,29 m, alapterĺiletíĺ utcai bejáratri,
ťoldszinti iires cinkormźnyzati tulajdonú nem lakás céhi helyiség bérbeadásához gázszolgźitatás
né|kül, határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kiköté,séve|, a Magyaľ Táľsasház Kft.
részére, táľsasházkezelői iroda céljára, 34.0f0,- Ft/hó + Afa béľleti ł közúzemi és kiilön
szo|gá|tatási díj ak cisszegen.

Felelos: Józsefiláľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1longazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 23.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglaltak szeľinti
bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szőlő 35/2013. (u. 20.)
önkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú
kote l ezett s é gvál l al ás i ny i| atkozat aláír ását v źi|a|j a a I eend ő b ér l ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: f0|6. januźtr 3|.

Á Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
dtintésľől kiéľtesítésľe keľült, a béľIeti szerződést megkiittitte. További intézkedést nem igényel.

Az Art's Haľmony Szabad Míivészeti Tdrsasdg kérelme a Budapest VIII. keriilet, Rökk Szildrd u
11. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségľe, a bérleti díj kedvezményes

ö s s zegen Ítirténő megáIlapítlźs dr a

t19tl2015. (xI.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jóľul hozzź a Budapest VIII., 36677/0/N29 helyľajzi számon nyilvántaltott, a Budapest
VIII., Rökk Sziláľd u. 11. szám a|att ta|źt|hatő, 216 mf alapteľületrĺ, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáľatú, pinceszinti nem lakás célú helyiség felújítási költségeinek bérleti dijba
történ ő b eszámítźnáho z.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1ĺongazdá|kodäsi igazgatőja
Hatáľidő: 2015. november 23.

2.) hozzájáru| a Budapest vlu., 36677l0lV29 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest YIII.,
Rökk Sziláľd u. 11. szám a|att ta|á|hatő,216 m2 alapterÍiletű, üľeS, önkormányzati tulajdonú,
utcai bejáratú, pinceszinti nem |akás célú helyiség bérbeadásához gáze||źúźts nélkül, határozott
időre, 2020. december 3|-ig az Art's Haľmony Szabad Művészeti Táľsaság részére
próbaterem, klubhelyiség tevékenység cé|jára. A bérleti díj összege a bérleti jogviszony első 12
hónapjában a megá||apodásban foglaltak teljesítése esetén a mindenkoľi ktizös kiiltség iisszege
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(mely a határozathozata| időpontjában 47.5f0,- Ft/hó) + Afa béľleti + kozíjzemi és kü|ön

szo|gáltatási díjak összegen, amely a 13. hónapot követően a f48lf0l4. (VI. l9.) számú
képviselő-testületi határozat28.pontjának megfelelően a26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti
méĺékre módosítható.

Felelós: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201 5. november f3.

3.) hozzá,járu| ahatározat 2.) pontja szerinti helyiség felújításához. Amennyiben a bérlo avá||alt
felújításokat (teherhordó beton készítése, a|jzatbeton készítése, vakolat leverés 2 m magasságig,
szárítóvakolat készítése 2 m magasságig, vakolatjavitás,lapburkolatok bontása, cseréje, parketta
javítás, bitumenes |emezszigetelés, technológiai szigetelés, üzemi víz elleni szigetelés) a bérleti
szerződés megkötéséto| számított 6 hónapon beltil nem végzi e|, vagy a késedelem okát a

Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zr:t. fe|é hitelt érdemlően nem igazo|ja, úry a bérleti dija a

bérleti jogviszony kezdetéto| az elso l2 hónapban 89.750,- Ft/hó + Afa összegre emelkedik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 201 5 . november 23 .

4.) a bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy az źůtalra e|végzeĹt beruházások megtérítését a bérleti
jogviszony bármely okból történo megszűnését követően semmilyen jogcímen nem követelheti a

bérbeadótól.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l 5. november f3.

5.) ahattlrozat 2.) pontjában megállapított bérleti díjak feltétele, hory

a) a bérlo koteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuáľosi Önkormźnyzatot
támogatóként szeľepeltetni.

b) a legalább havi rendszerességrĺ helyiséghasználatot igénylo eseményekľol (fogadóóľa, gyűlés'

rendezvény, tanácskozás' tanácsadás) a Bérbeadóttájékoztatni, meghívót küldeni.
c) minden év március 15. napjáig benyújtani azadott évre vonatkoző szakmai teľvét, amelyből

kiderüI, hogy milyen eseményeket tervez az év során megľendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuáľosi

lakosok érdekeit'
d) minden év május 3l. napjźig benýjtani az e|őző éves tevékenységérol szóló, az

o n kormány zat á|ta| me ghatár o zott tartalmú s zakma i be számo l ój át.

e) a helyiségben az a|apszabá|yźhan megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
en gedélyezett tevékenységet fo lyamatosan folýatni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l 5. november f3.

6.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló énékelésére és elfogadására a hatáskörrel rendelkező
bizottság(Emberi Erőforľás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskorrel rendelkező bizottsága
szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úry a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti dij az adott
évre is érvényben marad.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. november 23.

7.) amennyiben a szervezet az 5.) pont szerinti első éves beszámolóját a szabnaibizottságrészére
benyújtotta, és azt. a bizoÍtság elfogadta, az Önkormányzat TulajdonosilBérbeadói jogokat
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gyakoľ|ó bizottsága kérelemre a bérleti dijaÍ' a he|yiség Józsefuáros' valamint a józsefuárosi
lakosok érdekében folytatott tevékenység szeľinti kihasználtsága fi.iggvényében a 248lf013.
(VI.l9.) számú képviselo-testületi határozatf6. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékre
módosíthatja, a bérleti szerzódés egyéb feltételeinek vá|tozat|anul hagyása mellett.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 5. november 23.

8.) amennyiben a béľIő a fenti kötelezettségeinek nem teSZ eleget' illetve a szakmai terve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított' hogy tevékenységét legalább részben Józsefuáros
érdekében végzi, úgy a bérleti díj az érintett év január 1. napjától, azakkor érvényes szabályok
szeľint kiszámított bérleti díjnak megfele|ő összeg + infláció értékre emelkedik. Amennyiben a
bérlő szakmai terve vagy beszámolója a|apján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben
végezte Józsefuáľos érdekében, űgy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának
megá||apitásáľól szóló f48/f0|3. (VI.19.) számű képviselő-testtileti határozat f6. pontjában
meghatározott, eggyel magasabb kategőńába sorolt béľleti díjra emelkedik.

Felelős: József,lárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20l5. november f3.

9.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a 2.) pont szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, me|ynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről sző|ő 3512013. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi tnkormányzatirende|et 14. $ (2)bekezdése alapján 3 havi bérlęti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, va|amint a 77 . $ (a) bekezdése alapj án kozjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségváI l al ási nyi I atkozat a|áir tsát v ál|a|j a a l een do béľI ő.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november f3.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
döntésľől kĺéľtesítésre kerůilt, a béľleti szeľződést megköttitte. További intézkedést nem igényel.

ravaslat fakdrral kapcsolatos kórtérítési igényeĘ.(3,darab) elbíráIdsóra
ULES

zÁnr

1t93/20l5. (xI.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) a .....' ...... á|ta|,a ...... frsz.-ú gépjármíĺvelkapcsolatban e|őterjesztett kánérítési
igéný a Budapest VIII. kerület, Illés utcában 2015. július 08. napján történt káľeseménnyel
kapcsolatban a Gľoupama Garancia Biaosító állásfoglalása alapján elismeľi, és a biztosítő á|ta|
megállapított f3 .3 00,_ Ft önrész osszegét kifi zeti.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20i5. november 30.

f.) a ..... ... á|ta|, aZ '... ... frsz.-ú gépjáľművel kapcsolatban előterjesztett káftérítési
igéný a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor utcában 2015. július 08. napján toľtént
káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító állásfoglalása alapján elismeri, és a
biĺosító által megállapított 51.05l-Ft ĺinrész összegét kiťtzeti.
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Fele|ős: polgármester
Határidő: 20]5. november 30.

3.) a ..... ... á|ta|, a ...... .'. frsz.-il gépjáľművel kapcsolatban előterjesztett kártérítési
igéný a Budapest VIII. keľület, Stróbl Alajos utcában 20l5. június l5. napján történt

káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító állásfoglalása alapján e|ismeri, és a
biztosító által megállapított 57.300,- ľt önľész összegét kifizeti.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. november 30.

4.) a kifizetés feltétele ahatározat 1-3.) pontjában foglalt esetekben olyan egyezség megkotése,
amelyben a károsultak nyilatkoznak arľól, hogy a kźrtérités megfizetésével egyidejűleg
lemondanak minden további kártéľítési igényĺikről az onkormányzatta| szemben.

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

Á Józsefvárosi Gazdá|kodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: Mindháľom káľesetben a
Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt. a káľosultakkal a kifizetésľe vonatkozó egyezséget
megköttitte, melyek megkiildésľe keľiiltek a Gazdálkodási Ügyosztály ľészére.
A Pénzüevi UgvosztáIv táiékoztatása alapián:

^z 
Í.) pont szerinti lcĺreseménnye| kapcsolatban felmeľült és az Onkormányzztot teľhelő 107o

iinrész összege, azaz23.300'- Ft 2015. decembeľ 17. napján átutalásľa keľült károsult részére.
,Ą 2.) pont szeľinti káľeseménnyel kapcso|atban felmeľüIt és az Onkormányzatot teľhelő 107o

tinľész összege, azaz51.05|,-Bt2016.január 29. napján átutalásra kerĺilt lłáľosult részére.
A 3.) pont szerinti káľeseménnyel kapcsolatban felmeľiilt és az onkormáłnyzatot terhelő 107o

łinľész tisszege, azaz 57.300,- Ft 2015. decembeľl7. napján átuta|ásra keriilt káľosult ľészére.

Iav as I at k ö zte r iilet- It as zn dI ati k ér e I me k e I b ír d I ds dr a

122312015. (xI.30.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiatihozzájánitlst ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kĺjzterület-használat ideje:
Közterü l et-h aszná|at c é|j a:

Közterti l et-h aszná|at h elve :

Közteľület-h aszná| at n agy s ága:

z^Ev EpítőipariZrt.
(székhely: 8900 Za|aegeÍszeg, Millenium koz 1.)

2015. november 30. -f016. november 19.

MTK Stadion építéséhez kapcsolódó munkálatok
BudapestVIII. kerület, Sport u. l-3. és Salgótarjáni út
12-14. sz.
1410 mz

Felęlős: polgáľmester
Határidő: 20l5. november 30.

2. teljes díjmentesség bizosítasával tudomásul veszi azĺÉv Zrt.Budapest VIII. kertilet, Sport u. 1-

3. és Salgótarjáni tlt If-14. sz. e|ótti területre vonatkozó köztertilet-hasznźůatźt 2015. november 20.
- 2015. november 29. napja kĺjzĺjtti időszakra.
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' ľ.e|elős: polgármester
Hatáľido: 2015. november 30.

i

i A Gazdálkodási tigyosztálv táiékoztatása alapián: A hatźrozat 2015. decembeľ ĺl.. napján
i keľült postázásra^z ügyfé| részére.

,i 
'224lf0|5. 

(xI.30.) .' 
"ř,T;ä:Í:ä'ľ:*:Ť ä.Hŕľfl:ľj;:ľ;Íf, 

határozata

:

l A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy köĺeľtilet-használati hozzájárulást ad -

i "gyosszegben 
történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

l rözteľĺilet-használő, kére|mező: No Boľdeľs Kft.
(székhely: 1054 Budapest, Honvéd u. 8.)

] A közteľiilet-használat ideje: 2015. novembeľ 30. -f0|6. november 30.
l röáerület-haszná|at cé|ja: megállító tábla kihelyezése
i Közterület-hasznźt|athelye: Budapest VIII. kerĺilet, Corvin sétány flc. (Corvin

. sétány - Nagy Templom utca)
Közterület-haszntúat nagysága: 1 m, (0,5 m,ioldal)

. Díjťlzetés ütemezése: egyösszegben
í

i Felelős: polgármester
j Határidő:20l5. november 30.

, A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: A határozatot 2015. decembeľ t5. napján
l megkiildték azugyfé| ľészéľe.

. 1f25/20I5. (xI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozĺta
] (14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

l e. Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hory közterĺilet-használatihozzźjárulást ad -
i egyösszegben töľténő teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szerint:
i

l Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: DóľĹDENT Bt.
(székhely: l094 Budapest, Bokľéta u. 28.)

i A kozteľület-használat ideje: 2015. december 05. -20|5. decemberf4.
Kozterület-haszná|at cé|ja: idényjellegű aszta|i áľusítás (könyváľusítás)

i Kozterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Szigony u. - Ülloi út sarok a
metľó aluljáróval szemben

K<jzterület-haszná1atnagysttga: 4 m'
Díjfizetés titemezése: egyösszegben

Fele|ős: polgármesteľ
] Hatáľidő: 2015. november 30.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása a|apián: A' határozatot 2015. december 15. napján
személyesen vette át az iigyfé|.

|226l20|s. (XI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kozterület-hasznźĺ|aÍihozzájáru|ást
az alźtbbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmezo: DömpĹHunor Kft.
(székhely: l 1 57 Budapest, Nyírpalota űt 71 .)

A közterület-haszná|at ideje: 2015. december2f. -f015. december 31.
KozterĹilet-h aszná|at cé|ja: idényjellegű asńa|i árusítás (karácsony-szilveszter)

Budapest VIII. kertilet, Blaha L$zatér 3-5.
Közterület-haszná|athelye: I m,
Közterület-haszná|at nagysága: egyosszegben
Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határido: 2015. november 30.

A Gazdálkodási Üqyosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 2015. decembeľ 10. napján
személyesen vette át az iigyÍé|..

1227/2015. (xI.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterĹilet-használati hozzájárulást ad .

egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kéľelmező: ónodi Tamás egyéni vállalkozó
(székhely: l082 Budapest, Nagy Templom u. 5.)

A közterĺilet-haszná|atideje: 20l5. december 08. -f0|5. dęcember24.
Közterület-haszná|atcé|ja: idényjellegű asńa|i árusítás (karácsonyiárusítás)
Kozterület-h asználat helye: Bud^apest VIII. kerület, Festetics Gyoľgy u. 1.

Kozterület-hasznźńatnagysága.. 2 m"
Díjfizetés Íitemezése: egyösszegben

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. november 30.

A Gazdálkodási tjgvosztálv táiékoztatása alapián: A' határozatot 2015. decembeľ 10. napján
személyesen vette át az iigyÍé|.

1228/2015. (xI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köĺerület-használatihozzájáru|ást
az a|ábbiak szerint:

Közterĺilet-hasznźiő,kére1męző: Nagy Zoltánné
(székhely: 1084 Budapest, Víg u. 35.)

A kozterület-használat ideje: 2015. december 05. -f0|5. december 24.

Közterület-haszntiat cé|ja: idényjellegrĺ aszta|i rírusítás
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Népszínhaz u. - Bacsó Béla u.

saro^k (3484f hrsz.)
Ktjzterület-haszná|atnagysźlga: 2 m,
Dijfizetés ütemezése: egyösszegben
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. novelnber 30.

A Gazdá|kodási UgYosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 2015. decembeľ 23. napján
postázták az ügyfél részéľe.

1229/201,5. (xI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ttbbiak szerint:

Közteľü let-h asznál'ő, kéľelmező :

A közterület használat ideje:
Közterü l et-h asznźiat cé|j a:

Közterü let-h asználat he lve :

Közterü l et-h aszná| at n a gys á ga :

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. novembeľ 30.

Táľsak a Te|eki Téľéľt Egyesület
(székhely: 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 24.)
20l 5. decembeľ 05. - 20|5. december 20.
Mikulás - Adventi tangó közösségi vásár - Teleki
közös Kaľácsonyi Ünnep - Családi Közösség építő
program
Budapest VIII. kerület, Te|eki Lász|ő tér-
Helytöténeti Park (35|f3l4 hrsz.)
100 m2(50 m2 színpad - 50m2 nézőtér)

A Gazdá|kodási Üeyosztá|v táiékoztatása alapián: A hatáłrozztot 2015. decembeľ |2. napján
elküldték az ügyfélnek.

|f30/20|5. (xI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazztta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy
l

1. közterüIet-haszná|atihozzźýáru|ást ad - te|jes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

l rözterület-haszná|ő, kéľelmezo: RózsaEp Kft.
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. l2.)

. A közterület-használat ideje: 2015. november 30. -f0|5. december 15.

Közterület-haszná|at cé|ja: homlokzat felújítás

. Közterület-haszná|at helye (1): Budapest VIII. kerĹilet, Elnök u. 13. előtti járdán
l rözteľület-haszná|atnagysága: 36 m'
i

i rözteľtilet-haszná|athelye (2): Budapest VIII. kerĺilet, GyörĘ István u.2f-f4. e|otti
1 járdźn

j *özterület-haszná|at nagslsága: 36 m2

. Felelős: polgármesteľ
l HaÍźriđő:2015. november 30.

I f' teljes díjmentesség biztosításával tudomásul veszi a RózsaEp Kft. Budapest VIII. kerület, Elnök u.
13. szám előtti járda és Budapest VIII. kerüIet' Györffu István u. f2-24. szám előttijrárda területére
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vonatkozó, a homlokzat felújítás megvalósítása céIjából igénybe vett kozterü|et-haszná|atát2015.
novembeľ 10. napjától - 2015. november 29. napjáig szó|ó idotaltamra.

FeleIós: poIgármester
Határidő: 2015. november 30.

A Gazdá|kodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: A hatźrozatot 2015. december 21. napján
vette át személyesen az iigyfé|.

A Milipol Zrt. kérelme koncentrĺźlt rakodó kijelöIésére

1231,/2015. (xI.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hory

1. javasolja a Budapesti Közlekedési Központnak a Budapest VIII. ker., Batsányi u. 1 . szám előtt 6
méteres koncentrált rakodóhely kijelölését, hétköznaponként 7:00 órától |7:00 őráig taľtő
időkorlát mellett.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. november 30.

f ' a koncentrált rakodóhely és az ahhoz kapcsolódó forgalmi rend módosításćtvalösszefi.iggő összes
költség a kérelmet benyújtó Milipol Zrt.-tterhe|i.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 30.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: ,Ąz iigyféI és a Budapest Kőzűt Zrt.
táj ékoztatás a m e gtii ľtén t.

Tulajdonosi hozzójúrulds Budapest VIII. keriilet, Tömő utcltban vízvezeték kivdltdsltoz

Í232ĺ20|5. (xI.30.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatírozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájáru|ását adja MOBILTERV 2000 Kft. részére - a Futureal Development
Holding Ingatlanforga|maző Kft. megbízása alapján - a Budapest VIII. kertilet, Corvin Sétány
Program IV. ütemébentervezett Tömő utca átépítése okán szükségessé vá|ő, a
o Tĺjmő utcát (hrsz.: 36|6fĺ2)
o Leonardo da Vinci utcát (hrsz.: 36f70lf)
o Bókay János utcát (hrsz.: 3621|)

érintő ivővízvezeték kiváltások kivitelezési munkáihoz' az a|źtbbi feltételekkel és kikotésekkel:

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

b. az építtetőnek (kivitelezőnek) a kozttkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozztýźlru|tst a vonatkozó rendelet (19lI994. (V'31.) KřIVM rendelet) szerinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII' kerĹilet Polgármesteri Hivatal HatóságiiVt i
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Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg ke|l kérni, és az abban foglaltakat
maradékta|anu| be ke|l tartani.

c. köte|ezi a építtetót (kivitelezőt) a terv szerinti kivitelezésre, az utburkolat megfelelő
minőségben torténő he|yreál|ítására, me|yre az épíÍlető és kivitelező közösen 5 év
garanciát vá|la|,

d. az engedélyes köte|es a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát
íľásban értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáľu|ás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok eloíľásainak
maradéktalan betartásáva|, a dontés napjától számított 1 évig érvényes.

FeIe|ős: polgármester
Határido: 2015. november 30.

2. a) felkéri a polgármestert az ivővíz vezeték kiváItás beruházójaként a Fővárosi Vízművek Zrt.
fe lé benyúj tandó,,S zándéknyi l atkoz at,, a| áír źĺsár a.

b) felkéri a polgármestert af0|1. évi CCIX. törvény 8. $-a a|apján a Fővárosi Vízművek által
megki'ildend ó szerződés a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' december 4.

A Gazdálkodási tigvosztá|v táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáru|áls 2015
decembeľében megküIdésľe keriilt a kéľelmező részére.

Tulajdonosi ltozzájdrulds VIII. kerület Prdter utcdban pollerek ideiglenes eltdvolítdsóhoz

1233/2015. (xI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úry d<int, hogy a Bernecker Kft. által benyújtott kérelem
a|apjźn a 789/201,5. (wI.27.) számrĺ hattrozatának c' pontjában szerep|ő f015. november 30.

hatfuidőt 20l6. május 3t. napig meghosszabbítja. Ennek megfelelően kötelezi akivite|ezot a burko|at
megfelelő minőségben, teljes járdaszélességben, legkésőbb 2016. május 3l-ig töľténő helyreáIlítására,
melyre aberuháző és a kivitelező közösen 5 év garanciźúvá||a|.
A fenti hatźtrozattovábbi pontjai vá|tozat|an tarta|ommal éľvényben maradnak.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 5. november 30.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A hosszabbításľa vonatkozó tulajdonosĺ
hozzájáru|ás 2015. t2. 18-án megküldésre keľiilt. A hatáľidő lejáľtával a polleľek teljesktiľű
helyreállítá sára az engedé|yest felszólították.

ravaslat oz Úi T"lnki téri Piac területén lévő G4 és G6 jelíÍ üzlethelyiségek bérlői kérelmének
eIbíľdldsdra

t234/20t5. (xI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|) 

li
A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy /rĺ

ll
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1. hozzájáru| a G4 jelíi üzlethe|yiség a|bér|etbe adásához az ANDI BAo SHOP Kft. (székhely: 1096
Budapest, Haller utca 72. B. ép. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 07 09 271336; adőszám: 253]2120-f-
43) részére az a|ábbi feltéte|ekkel:

a) a bérlő az a|bér|eÍbe adás idejére emelt bérleti díjként megfizeti az a1bérletbe adott
helyiségrészre eso emelt bérleti díjat, melynek méftéke a bér|eti díj háromszorosa;

b) a szerződés megszűnése esetén az a|bér|o a helyiséget cseree|helyezés és pénzbe|i térítés
igénye nélkĺil köteles kitiríteni;

c) ha a bérleti szerződés a bérlo jogutód nélküli megszűnése miatt sziĺnik me5, aZ albérlő a
bérleti jogviszony folytatásáľa nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az a|bér|ő, aki a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĺikre vonatkozó egyes szabályokról
szóló l 993. évi LXXVil. törvény alapján a bérleti jogviszony folytatására jogosult;

d) a helyiség bérleti díjára vonatkozóan az a|bér\o kezességet vállal, és az onkormányzaÍ'
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdésében meghatározottközjegyzői
oki ľat a1áír áséń váll ali a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 30.

felkéri a polgármesteft a határozat |. pontja szerinti bérleti szerződés-módosítás a|áírtsára.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 10.

hozzájáru| a G6 jelű üzlethelyiség albérletbe adásźlhoz az ANDI BAo SHOP Kft. (székhely: l096
Budapest, Haller utca72. B. ép. fszt.2.; cégjegyzékszám: 01 09 271336; adőszÁm: f53.1f120-f-
43) részére az a|ttbbi feltételekkel:

a) a bérlő az a|bér|etbe adás idejére emelt béľIeti díjként megťlzeti az a|bér|etbe adott
helyiségrészre eső emelt bérleti díjat, melynek méľtéke a béľleti díj háromszorosa;

b) a szerződés megszűnése esetén az a|bér|ő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés
igénye nélkül köteles kiüríteni;

c) ha a bérleti szerződés a bérlo jogutód nélktili megszűnése miatt szűnik meg, aZ albéľlő a
bérleti jogviszony fo|ytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az a|bér|ó, aki a
lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az e|idegenitésükľe vonatkozó egyes szabályokról
sző|ő |993. évi LXXVIII. törvény a|apján a bérleti jogviszony folytatására jogosult;

d) a helyiség bérleti díjára vonatkozőan az a|bér|ó kezességet vállal, és az onkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdésében meghatározottkozjegyzói
okirat a|áír ásźt vállali a.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. november 30.

hozzájáru| a TNT Group Kft. G6 jelű üzlethelyiségben folytatott tevékenységi körének 
',máshol

fel nem sorolt termékek értékesítése'' üzletk<jne tĺjľténő módosításához.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. november 30'

felkéri a polgármestertahatfuozat3' és 4. pontja szerinti módosított bérleti szerzódés a|áirására.

Felelős: polgármesteľ

f.

J.

A

5.

t
,/Ąĺ
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Határidő: 201 5. december 10.

l A Gazdálkodási Ugvosztály táiékoztatása alapián: A béľleti szerződés módosítások 2016.
i februáľ 2-án és f0|6. március 8-án a|áírásra keľüItek.

j

i Javaslat a rBn-roz ,,A,, plilylizat keretében a Civilek a Palotanegyedért Egyesület Tlímogatlisi
i

i ".eľződés 
ltatáridejének mlidosítósdra

i l235/2015.(XI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
. (14 igen, 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

] A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

. 1. elfogadja a Civi|ek a Palotanegyedét EgyesüIet kérelmét és jóváhagyja az Egyesület, Európa
; Belvárosa Program II. keretében megkötĺitt Támogatási Szerzódés határidejénekf0|6. szeptember
l 30-ra töľténő módosítását.

i

] Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 30.

) 2. felhata|mazza a polgáľmestert az |. pont szerint Támogatási Szeľződés-módosítás a|áirására,. amennyiben a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefi'árosi
onkormányzat kére|mét és az Európa Belváľosa Program II. határidejét f0|6. december 3l-re
módosítja.

. pelelős: polgármester
Határidő: A Fovárosi Közgyűlés döntését követően azonna|

l Á Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A Támogatási Szerződés módosítása 20|6. febľuáľ l-én
mindkét fél ľészéľől aláíľásľa keľiilt.

. A Vektor Centeľ Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII.' Jóuef krt. 18. szĺźm alatti iires,
iinkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célíl helyiségre

. 186/20|5. (xI.30.) '' "ŕ'T:ä:Í:ä'ľ:ffä ä#ŕľfl:ľ;Í:ffäľ'ítározata

A Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jáľul houá a Budapest VIII.,
3485fl0/N|| he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VilI., József krt. 18. (a helyiség a Bacsó
Béla utca felől megközelíthető) szám a|at1található, f0 m'alapterüIetű utcai bejáratú, ftildszinti üres
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához a Vektoľ Center Kft. részére,

. Szeszárusítás nélküli internet kávéző cé|jára,

l Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1ĺongazdálkodási igazgatőja

i "atáridó:2Ol5. 
november 30.

i A Józsefuáľosĺ Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
i aöntésľől kiéľtesítésľe keľĺilt. További intézkedést nem igénye|.

bérlő bérbevételi kérelme a Budapest VIII.' Rdlvória tér 16. szdm alatti ĺires
önkormdnyzati tulajdonú nem lakás célíl helyiségre



1237 /20Í5. (xI.30.) sZ. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájára| a Budapest VIII.' 35435l0lA/31 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.'
Ká|vária tér 1.6. szím a|aÍti,30 m, alapterületű utcai bejáratú ťoldszinti (ga|ériás) üres, nem
lakás céljára szolgá|ő helyiség bérbeadásához .... ... festő és grafikus művész részére
mtĺterem cé|jára, határozat|an időre 30 napos felmondási határidő kikötéSével, a mindenkori
közös kĺjltségnek megfelelő összegű (amely ahatározathozata| időpontjában 6.510,- Ft/hó) + Afa
bérleti + kozijzęmi és külön szolgáltatási díjak osszegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglaltak szerint a
bérleti szerződés megkötésére' ame|ynek fe|tétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől sző|ő 3512013. (u. 20.)
önkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelo óvadék
megfizetését vállalja a leendő bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodttsi igazgatőja
Határidő: 20|6. januátr 31.

3.) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgá|ó helyiségek bérbeadásának
feltételeirol sző|ő35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (5) c) pontja a|apján eltekinta
kozjegyző elotti egyoldalú kotelezettségvállaló nyi|atkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. november 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésľől kiértesítésľe kerĺilt, a béľIeti szerződést megkiitiitte. További intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladási ajdnlatjóvĺźhagyása (1 db)

1238/201s. (xI.30.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(14 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hory

1.) az 1|2112015. (XI. 02.) száműhatározatát visszavonja.

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

2.) hozzź|árul az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci u. .................. szám a|atti,94m.
alapteri'iletiĺ lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal ľendelkező bérlő részére történő
eladási aján|at kiküldéséhez, a 33/f0|3. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 19. s (1)
bekezdésében, a komfortos lakás éľtékesítéséľe meghatározottak szerint, az e|készi|t foľgalmi
étékbecslésben megállapított foľgalmi éľték 50 %o-źrya| megegyező cisszegű, 9.305.000,- Ft
vételaľ kĺlzlése mellett.
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Fe|e|os: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zft.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

3.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat f .) pontja szerinti eladási aján|at
ki kü | désére, val am i nt az adásv éte|i szeľ ző dés me gköté sére.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2015. decembeľ 31.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alanián: A béľlőt kiértesítették a
Bizottság ajánlatáľól. 20t6. ápľilis 21'-én az adás-vételi szeľződés megkötésľe keľült. További
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII, keriilet, Magdolna utca 33. szdm alattifelvonó javítdsdra

|239lf015. (xI.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VáľosgazdáIkodásiés Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

l.) a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 33. szám a|aÍt beázás során meghibásodott felvonó
helyľeállítására vonatkoző, kozbeszerzési értékhatárt e| nem éľő beszeľzési e|iárást érvénvesnek
és eredményesnek nyi lvánítj a.

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

2.) a beszerzési eljárás nyertesének a benyrijtott aján|ata és a legalacsonyabb ajánlati ár a|apján a
Schindleľ Hungária Lift és Mozgólépcső Kft.-t (székhely: 11t7 Budapest, Budafoki út 60.,
adőszám.. 10392380-f-43, cégegyzékszźtm: 0l 09 067844, bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank
1 200 1 008-00 1 93 83 0-00 1 00003) nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. november 30.

3.) a határozat l.) pontja a|apján felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az
tnkormányzat nevében a munkálatokat elvégezze, va|amint a határozat me||ék|etét kěpezó
vál lalkozísi szerzodést megkösse.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l5. december 5.

4.) a helyreállítási munka bonyolítója és mrĺszaki ellenőrę a Józsefuárosi GazdálkodźsiKözpontZrt.,
bonyolítási és műszaki ellenőri dija a vállalkozói nettó ajźn|at |O%o-a + ÁFA' azaz 8f.95|,- Ft +
AFA a 1|602 címen a ľendkívĺili karbantartás e|őirányzat terhéľe.

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

A Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A Buđapest VIII. keľüIet,
Magdo|na u. 33. szám alatt, beázás soľán meghibásodott felvonó helyľeállítása befejeződtitt
2015. november 30-án.
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Javaslat a Budapest VIII. kerüIet,IIIiźs u szdm alatti lakds jogcím néIküIi
lakdshaszndlójának _ _ elll ely ezés ére v o n at k o zó an

Í240/2015. (xI.30.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII., Dankó u. . . .. . ... szźtm a|atti, 2 szobás, osszkomfortos komfortfokozat,ő,
58,45 m2 alapterületű lakást kijelöli ..... .,. e|he|yezésére, és hozzć|áru| a haszná|ati

megállapodás megkötéséhez, a Budapest VIII., IlIés u. .... ......számú ]akásra vonatkozó
bér|eti/használati díj hátralék rész|etfizetési megállapodásban vállalt, havonta fizetendo 7.585.- Ft
összegű részletek megfizetéséig, de legfeljebb 2018. május 31. napjáig' a jelenleg fizetendő

koltségelvű összkomfortos - a novelo és csokkentő tényezők figyelembevételével megállapított
lakbérrel azonos _ 22.678.-Ftlhő + Afa összegű használati díjjal.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 3l.

f.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahattrozat l.) pontjában foglaltak a|apján,

v a| a használati megál lapodás megkötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 31.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A használati megállapodás
2015. decembeľ 16-án megktitésľe keľült. A Dankó utcai lakás birtokbaadása 2015. december
18.án megtörtént. További intézkedést nem igényel.

J av as I at e gy tittm ííkö dés i me g dll ap o ůźs o k me g k ö té s ére

t241/20|s. (xI.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. Budapest Főváros VIII. kertilet ĺőzsefvárosi Önkoľmányzat egyuÍÍmÍĺkĺjdési megállapodást köt az

ELMŰ Nyľt.-vel és az ELMÚ - Én,ĺÁsz Ügyfélszolgálati Kft.-ve| ahatározat |. szźlmű mel|éklete

szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. novembeľ 30.

2. Budapesl Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefrárosi oĺkoľmányTŁ?Fy"y^űk<jdési megállapodást köt az
plvÚ-ÉH,ĺÁSZ Ene.giaszo|gá|tatő Zrt.-ve| és az ELMŰ-Én,ĺÁsz Ügyfélszolgálati Kft.-vel a

határozatf . számű melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. november 30.

3. felkéri a polgármesteľt a határozat I. és 2. pontja szerinti együttműködési megállapodások

a|áirźsźra.

Felelős: poIgármesteľ
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Határidő: 2015. november 30.

A Humánszolgáltatási Ügvosztá|y táiékoztatása alapián: Az ELMÚ Nyľt.-vel, az ELl.{íj _
EMASZ UgyfélszolgáIati Kft.-velo valamint az ELMU-EMASZ Energiaszolgáltató Zrt.-ve| kötött
együttm íi ködési megál|apodások aláírásra kerüItek 20 1 6. feb ruáľ 8-án.

Javaslat a Budapest VIII., MagĺIolna utca szdm alatti bérlő bérleti jogviszonydnak
közös megegyezéssel történő megsziintetésére, pénzbeti térítéssel zÁnr tjĺÉs

1243ĺ2015. (KI.07.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., Magdolna utca .. sztlm a|atti, egy szobás,
összkomfortos komfortfokozatú, f7,50 m, alapterületű lakásra ...... bérlővęI fennálló
bérleti jogviszony közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében, megál|apodásban tĺirténő
megszüntetéséhez.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodásj igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

2.) határozat|an időtartamra szóló bérleti jogviszonnyal rendelkező bér|o részére a
bérletijogviszony megszüntetéséľt, pénzbeli térítésként a lakás forgalmi étékének f5%o-źú, azaz
|.572.500,- Ft-ot határoz meg) mely összegből a lakást terhelő dijtartozások közvetlenül kerülnek
levonásľa. A fennmaradó rész részére, a lakás binokbavételét k<jvető 15 napon
belüI fizethető ki.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási K<ĺzpont Zrt.vagtongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

3.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti megállapodás
megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vaglongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: f0|6. januźtr |5.

4.) kĺitelezi ......t, hogy az éita|a haszntůt, Budapest VIII., Magdolna utca
szám a|atti lakást ingóságaitól kiĺ'irífue, senki által nem lakottan adja le.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Ktĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. január 31.

A JózsefváľosÍ GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Béľlővel a béľleti jogviszony
kiizös megegyezéssel, pénzbe|i téľítés ellenében tőrténő megszĺintetéséľe vonatkozĺó
megállapodás a|áíľásra,, a pénzbeli téľítés pedig a lakás birtokbavételét kłivető 15 napon belül
kiÍizetésľe kerĺilt.

ravaslaĺ a Corvin Sétúny Progľum keretén beliil el{ÍvlÍsárlósi jogľól való lemondlűsra ZÁRr tjĺns

1244/2015. (KI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi
onkormányzú, a 36f14 hrsz.-ú' természetben a 1083 Budapest, Tomő u. f6. szám a|atti, 1O3f m2

alapteľüIetű, ,,kivett gazdasági épület, udvar'' megnevezésű ingatlan tekintetében, a 99.000.000.- Ft-os
vételár ismeretében az eloterjesztés mellék|etét képező ingatlan adásvételi szeľződéshez kapcsolódó
elővásárlási jogával nem kíván é|ni.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. december 7.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A nyi|atkozatot f0t5. decembeľ 9-én
megküIdték az ügyfélnek.

Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Fecske utcü ............... szám alatti lakds és a Budapest VIII.
keriilet, Magdolna utcű . . ... . ... szám alatti lakás pdlydzaton kívüIi minőségi lakáscseréjére

és aforgalmi érték kiłIijnbözet összegének csökkentésére ZART ULES

1245/2015. (KI.07.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľüIet, Fecske u. .... szźlm a|atti 2 szobás, 37,90 m2

alapter[iletiĺ, komfortos komfoľtfokozatű lakásra béľlővel fenná|ló béľleti
jogviszony kozös megegyezéssel torténő megszüntetésével egyidejtĺleg, a Budapest VIII. kerÍilet,
Illés u. szám a|atti 1,5 szoba, 49,85 m, alapterületíi + 3,76 m, alapteriiletű eľkéIlyel
rendelkező, összkomfortos komfortfokozatú lakás megtekintett á|Iapotában történo
béľbeadásához, határozatlan időre azza| a fe|tétellel, hogy a leadásra kerülő bérleményét
rendeltetésszeru ál|apotban leadja, és a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki
helyreállítás a kijelolt bérlő feladata, melyet megállapodásban koteles vállalni.

Az Emberi Erőfonás Bizottság f07120|5. (X[. 02.) számÚhatározat 1.) pondában foglalt javaslat

figyelembevételével, a Yfuosgazdálkodási és Pénzĺ.igyi Bizottság rendkívüli
é|ethe|yzetére tekintettel - a két lakás forgalmi érték külonbozet fizetési kötelezettségét _ a
visszaadandó és a bérbe adandó lakásokforgalmi érték különbÓzetének 50%-a helyett - 25 oÁ -ra,
azaz I.f00.000,- Ft cĺsszegľe csökkenti, melyet a béľlő legkésőbb a lakásbérleti szęrződés
megkötésének napjáig köteles megfizetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźtlkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti megállapodás és

bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. januáĺ 3|.

3.) kötelezi '......t'hogy az 1.) pontban megielolt lakás biľtokbavételét kĺjveto legfeljebb 90

napon belül, az źlta|a je|en|eghaszná|t, Budapest VIII. kerület' Fecske u. ..... szám a|atti
lakást ingóságaitól kiĺ'irítve, senki által nem lakottan adja le.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: a Budapest VIII. kerület, Illés u. .. . .. . . . .. szám alatti lakás birtokbavételét követo 90'
nap
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A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása a|anián: A bizottsági döntés
figyelembevételéve| a megá|lapodás és bérleti szeľződés megkötése, va|amint a lakás

l tirtokbaadása megtiirtént. További intézkedést nem igényel.

,

i.: Javaslat a ,,Projektorok és vetítővdsznak beszerzése, tĺirgyú, közbeszerzési értékhatltrt el nem érő
i beszerzési eljtirlźs eredményének megdllapí'tltsdra
,
i 1f46l2015. (x[.07.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság határozata

. 
(13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

i A Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
a

] l. a,,PĄektorok és vetítővásznak beszerzése,, tárgyil, közbeszerzési értékhatárt el nem érő
: beszerzési eljáľást eredményesnek nyilvánítja.
.:

i Felelős: polgármester

1 Határido: 2015. december 7.

. 2. a beszerzési e|járásban éľvényes és legalacsonyabb összegű aján|atot a ľĺolusz-oFFICE
i rrolding Informatikaĺ és Ügyvite|i Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76';
: adószám: ĺ0209f48-2-4f; cégsegyzékszźtm:01-10-041289) tett, ezért aZrt. anyertes ajánlattevő.
i Elfogadott aján|ati ára

Ajánlati áľ:
cjsszesen nettó Ft + AFA: bľuttó Ft f .f5f .789.-Ft

Felelős: polgármester
. Hatźrido:.2015. december 7.

3. ahatározatŻ. pontja a|apján felkéri a jegyzőt a szerzodés a|źirásźra.

. pelelős: polgáľmester
i Határidő:2015. december 15.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A nyertes ajánlattevőve| a szerződés aláírásľa keľü|t, a
szerv ezet a szerződés ben fo glaltakat telj esítette.

Javaslat haszndlati megdllapodlźs keretében történő térJigyelő kamera elhelyezésére

124712015. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy elfogadj a ahattrozat mellékletét képező, a
Kelet-NyugatĺJz|etkozpont Kft. (székhely: l088 Budapest, Rákóczi út 1-3., cégsegyzékszźm:-0|-09-
729648, adősztlm: 13f47980-2-42) tu|ajdonźtban álló, 1088 Budapest, Rákóczi út l-3. szám alatti
üzletközponton térfigyelő kamera rendszeľ elhelyezésére és üzemeltetésére vonatkozó, a fenti
tulajdonossal kotendő határozat|an idejű használati megállapodást, és felhatalmazza a polgármesteľt
annak a|áírásźlra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 7.
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A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása a|apián: A megál|apodás 2015. decembeľ ĺ.0. napján
a|áírásra keľiilt.

Tulajdonosi hoatźjtírulús Budapest VIII. keríilet Corvin Sétdny Program IV. üteméItez kapcsolódó,
Szigony utca útépítési tervéItez

1248lf015. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ a

Futurea| Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. megbízása a|apján - a MOBILTERV 2000
Kft. részére a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Program IV. iiteméhez kapcsolódőan, a Szigony
utca (hrsz.: 36180 és 36199) Ülloĺ ĺt és Tömő utca (hrsz.: 36162ĺ2) közötti szakasz felújításának
kiviteli tervéhez, a kozteriileti munkák elvégzéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a benlházőt (építtetot) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. a tulajdonosi hozzájárulás kiterjed a csatlakozó Apáthy István utca (hrsz.: 36|8f) érintett

teľtiletére is,

c. a beruházőnak (építtetőnek) a közútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źst a

vonatkozó ľendelet (19l|994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradékta|anul be kell taľtani,

d. kötelezi aberuházőt (építtetőt) az építés idején a bontással éľintett szakaszokon a burkolatok
ideiglenes helyreállítására,me|ynek a biztonságos közlekedésľe alkalmas állapotát a végleges
helyreál lításig fenn kell tartania,

e. kotelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek, fe|színi csapadék vize|vezetések,
út- és térbuľkolatok megfelelő minőségben tĺjrténő kivitelezésére, melyre a beľuházó és

kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|,

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| akozterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásáva|' a döntés napjátóI számított l évig érvényes.

Felelós: polgármester
Hatáľidő: 20l5. december 7.

A Gazdálkodási ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosi hozzájárulás 2015. decembeľ
1l-én megküldésľe keľĺilt a kérelmező részére.

Tulajdonosi hozzdjárulás Budapest VIII. keriilet Corvin Sétány III, iłtem íltépí'tés engedélyezési
tervéhez

124912015. (KI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja a Futureal
Development Holding Ingat|anforga|maző Kft. ľészére a LAND-A Táj- és Koľnyezetteľvezési
Műteľem Kft. által készített, a Budapest VIII. kerü|et Corvin Sétány IIl. ütem I-eonardo da Vinci és
Bókay János utca közötti szakasz (hrsz.: 36f40) Kornyezetrendezés - Utépítés szakhatósági
en geđé|y ezés i tervéh ez az a|ábbi feltéte I ekke l és kiköté sekkel :

a' jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szÍikséges
ęgyéb szakhatósági és hatisági engedé|yek beszerzése alól.

b. a tulajdonosi hozzájárulás kiterjed a csatlakozó utcák _ Leonaľdo da Vinci utca (hrsz.:
36f10l2) és a Bókay János utca (hrsz.: 3621|) - éľintett területeiľe is'

c. a védetté nyilvánított jegenyenyárfa megőrzésére az építkezés ideje alatt fokozott figyelmet
ke|l fordítani,

d. a szakhatósági jőváhagyást követően készített kiviteli tervek a|apján, a közterületi munkák
megkezdése előtt, tulajdonosi és kozűtkeze|őihozzźĘáru|ás beszerzése szükséges,

e. jelen tulajdonosi hozz,ź|árulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmítoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľido: 20l5. december 7.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájálľulás 2015. december
1l-én megkiĺldésľe került a kéľelmez(i részére.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. keriilet Corvin Sétdny III. iitem közvÍlógítás létesítéséhez

|250/f015. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatl
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtságúgy dont, hogy tulajdonosihozzájźlru|ását adjaaBudapest
VIII. keľü|et Coľvin Sétány III. ütem Leonardo da Vinci és Bókay János utca közötti szakasz (hrsz.:
36240) Köľnyezetrendezés _ Utépítés szakhatósági engedélyezési tervéhez kapcsolódó, a GTF
Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. źL|ta| készített k<jzvilásítás létesítés tervéhez az a|ábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a bęruhźr'őt (építtetot) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. a tulajdonosi hozzÁjárulás kiterjed a csatlakozó Bókay János utca (hľsz.: 36f||) érintett
területére is,

c. a szakhatósźtgi jővźhagyást követoen készitett kivite|i tervek a|apján, a közteri'ileti munkák
megkezdése előtt, tulajdonosi és kozútkezelőihozzájźtru|ás beszerzése sztikséges,

d. je|en tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. decembeľ 7.
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A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájárulás 2015. decembeľ
ĺ'l-én megküldésľe keľiilt a kérelmező részére.

Jav aslat közter iilet-ItasznáIati kérelmek elbíľdlás dra

|25Iĺf0I5. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĹileÍ-haszná|ati hozzźĘáru|ást ad - egyosszegben történo te|jes díjfizetésse| _ az a|ábbiak
szerint:

KoĺerĹilet-haszná|ő, kérelmezo: Suha Mátyásné egyénĺ váIlalkozó
(székhely: l08l Budapest' Kis Fuvaros u. 8.)

A közterület-használat ideje: 2015. december 07. _f0|5. decembeľ 24.

Kozterĺilet-haszná|atcé|ja: idényjellegiĺ asztall árusítás (karácsonyi árusítás)
Közterĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Szigony u. - Práter u. saľok

2m'
Kö zteľü l et-h aszná|at n agy s ága:

FeleIős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. decembeľ 7.

2. egyosszegben torténő teljes díjfizetési ktjtelezettség mellett tudomásul veszi Suha Mátyásné
Buđapest VIII. kerület, Szigony u. - Práter u. sarok előtti járda terÍiletére vonatkozó, idényjellegĺÍ
aszta|i áľusítás (karácsonyi árusítás) céljából igénybe vett közteľiilet-használatćú" f0|5. december
06. napjára szóló idotartamra.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. december 7.

A Gazdálkodási tigvosztá|y táiékoztatása alapián: Ahatározatot az iigyfét nem vette át éľtesítés
ellenéľe sem.

t252/20|5. (xrl.07.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. közterület-haszná|atihozzájáru|ástad_teljesdíjmentességgel_aza|ábbiakszerint:

Közterĺilet-h aszná|ő, kérelmező :

A közterĺilet használat ideje:
Kozteľti l et-h aszná|at c é|j a:

Kĺjzterület-h asznźúat helve :

Kö zterü let-h asznźúat nagy s ága:

A közteľü|et használat ideie:

ZenobiaHungary l(ft.
(székhely: f730 A|bertirsa, Dánosi tfi34.)

2016. január 0|._f016. december 31.
építési munkaterĺilet (homlokzat felúj ítás)
Buđapest VIII. keľĹilet, Horváth Mihály tér |7. _
Német u. 50.
475 m2 + l db parkolóhely (t0 m2 parkolóhelyenként)

20|6. január |6'-20|6. december 3l.
építési munkaterület (homlokzat felúj ítás)

!ł,, /
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Kozterü|et-hasznźiatcé|ja: Budapest VIII. kerüIet, Hoľváth Mihály tér 1,1. -
Köaerület-hasznźiat he|ve: Német u' 50.

3 db paľkolóhely (10 m, paľkolóhelyenként)
Kozterii l et-h asnlálat n agysága :

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. december 7.

2. akieső parkolási díj áfatarta|mźtt a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér |7. sz. és Német u.
50. sz. elotti parko|ő szakasz vonatkozásában (20l6. januźr 0|-tó|f0|6. december 3|-ig, azazf55
munkanap), 557 746,- Ft-ot köteles megfizetni a közterĺilet-haszná|atról szóló hattrozatban
megj e| ölt bankszám la számra.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2015. december 7.

A Gazdálkodási Ugyosztálv táiékoztatása alapián: A' határozatf0|6. febľuár f4. napján keľĺilt
p ostázás ľa az iigy fé| r észér e.

|253/201'5. (xII.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. koaerĺilet-használati hozzáiáru|ást nem ad az a|ábbiak szerint:

Kozteľü | et-h asznźió, kérelmező :

A kérelemben foglalt közterü|et-haszná|at
ideje:
Ko zterü l et-h aszná|at cé|j a:

Kozterü let-h asznźiat helye :

Kozterĺ'i l et-h aszná| at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 1 5. december 7.

Anyám süti lfft.
(székhely: l204 Budapest, Virág Beneđek u. 43.)

20 l 5. december 07. - 20|6. február 29.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Krúdy u.f-4.
28 m'

2. egyosszegben tĺirténő teljes díjfizetési kötelezettség mellett ťudomásul veszi az Anyám SĹiti Kft.
Budapest VIII. kerület, Krúdy u.2. - 4. sz. e|őtti területľe vonatkozó közterĺilet-haszntiattú2015.
június 0|. - f0|5. december 06. napja közötti időszakra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 7.

A GazdáIkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: Ahatározat2016. febľuáľ 12. napján keľült
postázásľa az iigyfé| ľészéľe.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII. keriilet, Kőfaragó utca 13. szdmíl ingatlan kapubehajtó
Iétesítéséhez

|254/20|5. (KI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozlta
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźlrulását adjaaz A]kotás
2000 Kft. kére|mére ahhoz, hogy a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca (hrsz.: 36413) 73. szám a|atti
(hrsz.: 36483) ingatlanon tervezetttársasház építési engedélyezéSe egy kapubehajtó útcsatlakozás új

helyen történő kialakításával valósuljon meg. A Bizottság ahozzájáru|ását az alábbi kikotésekkel adja
meg:

a' jelen tu|ajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. a konkrét kiviteli tervek alapján a közterü|eti munkák megkezdése e|ott tulajdonosi és

kö zűtkeze|ői h ozzźĄ ár u|ás be s zerzé s e szĺik s é ges,

c' az útcsatlakozás áthe|yezése miaIt szükségessé vá|ő díszfa áttelepítésére a mindenkori
érvényben lévő fakivágási engedélyezési e|járást kell alkalmazni, az abban előírtak szerint kell
eljáľni, valamint együttműködni a kerületi zoldfelületek Íizemeltetőjével,

d. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjźúő| szźlmitott2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 7.

Á. GazdáIkodási tiwosztálv táiékoztatása a|apián: A tu|ajdonosi hozzájárulás 2015. decembeľ
10-én megküldésľe keľült a kére|mező részére.

A Budapest VIII. keriilet, Kartícsony Sóndor u. 14. fsz 15. szdm alatti, 35446/0/A/16 helyrajzi
s zdm íl g ardzs elideg e nítés e

t255lf015. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hory

1.) |lozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban 3544610lNI6 helyrajzi számon nyilvántartott,

természetben a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 14. fsz. 15. szám a|atti, 15 m,
alapterĹiletű raktána vonatkozó eladási aján|atbér\ő részere töfténo megküldéséhez, a vételárnak,
az e|készii|t forgalmi étékbecslés valamint a Rendelet a|apján a foľgalmi érték 100 Yo-ában, azaz
l.600.000,- Ft összegben torténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásj igazgatőja
Határidő: 2015. november 7.

2) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt..t ahattrozat l.) pontja szerinti eladási ajźtn|at

kikĺildéséľe és az ađásvéte|i szerződés megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. januáľ 8.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A. kiéľtesítés megtörtént a
béľlő felé a véte|ár aján|atľól. 2016. februáłr 2-án a szerződés megkötésľe keľiilt. További
intézkedést nem igényel.
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A Budopest VIII. keriilet, Szentkirdlyi utca 33-35. szĺtm alctti, 36583/0/A/53 helyrajzi szdmú
g ardzs It e Iy is ég e lide g e nítés e

1f56lf0t5. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l5 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattz|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hory

1.) az ingat|an-nyilvántartásban a 3658310lA/53 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII. kerület, Szentkiľályi utca 33-35. szám a|atti, 73 mz a|apterületű, nem lakás célú
helyiségre fennálló határozotÍ idejű bérleti szerződés miatti elidegenítést kizárő feltétel alól
fe|mentést ad.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kozpont ZrÍ'. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

2.) hozzájáru| ahatározat I.) pontja szerinti helyiségľe vonatkozó eladási aján|at bér|ő részére történő
megktildéséhez, a vételárnak, az e|készu|t forgalmi értékbecslés, valamint a 32lf013. (VII. l5.)
számű önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése a|apján a forgalmi érték l00 oÁ-ában, azaz
f.5]0.000,- Ft összegben történő közlése mellett.

Felelős: JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 7.

3.) felkéri a Józsefrlárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ahaÍźrozat 2') pontja szerinti eladási aján|at
kiktildésére és az adásvéte|i szerzódés megkĺitésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|6. január 3|.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: .Ą béľ|ő kiéľtesítése
megtiiľtént,azonban szeľződéskötésľe nem jelentkezett. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII.' Tömő u 16. szdm alatti tdrsashdzban taldlható önkormdnyzati tulajdonú
iires lakdsok és nem lakds céljdra szolgtźló helyiségek elidegenítésére kiírt pdlydzat eredményének

megáIlapítdsóra

|f57/20|5. (KI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,1

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Tomő u. l6. szám alatti,
36f59l0lA/|,36259/0/N4,36259ĺ0ĺN5,3625910/N7,36259/0ĺN|0,36f59/0/N||,36f59/0/Nlf,
36259/0/A113, 36f59/0/N18, 36f59/0lN19, 36259tDtN20, 36f59/0tN23, 36f59/0/Nf4,
36259101N26, 36259101Nf7, 3625910/N28, 36f59/0tNf9, 36f59t0tN30, 36259/0tN3t,
36259ĺ0/A/3f hrsz.-ű lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek eIidegenítésére kiírt pźúytzatot
éľvényesnek és eredménýe|ennek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. decembeľ 7.

A Jĺízsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apiánz A.páiyázat érvényes volt, de
eľedménytelen. További intézkedést nem igényel.

ĺ/ŕ
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A New Addis Abeba Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII., Iózsef u. 42. szúm alatti iires,
önkormányzati tulajdonú nem lakás céIú ltelyiségre

Íf58ĺ2015. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem járu| hozzá a Budapest VIII.,
3500610ĺA125 helyľajzi számon nyi|vántartott, a Budapest \/[II. keľiilet, József u. 42. szám alatÍ.

ta|á|hatő,31 m, alapterületű utcai bejáratri, ťoldszinti, iiľes, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiség bérbeadásálroz a New Addis Abeba l(ft. részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésről kiértesítésľe keľiilt. További intézkedést nem igényel.

Á Drdmatéka Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII, Leonardo da Vinci u 41. szóm alatti
önkormdnyzati tulajdonít nem lakás célíl helyiségre

t259/201.5, (KI.07.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jáľul hozzá a Budapest VIIJ., 36271/0lNf he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
vlil., Leonaľdo da Vinci u. 4l. sztlm a|aÍt ta|źúhatő,27 m" alapteľületű utcai bejáratú, füIdszinti
önkoľmányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadásához a Drámatéka Bt. részére,
20.000,- Ft/hó + AFA béľleti * közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ ZrÍ, vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

f') hozzájáru| a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci u.41. szátm a|attta|á|hatő,36f7,ĺl)lNf hrsz.-
u,27 m, alaptertiletű utcai bejáratú, ťoldszinti (galériás) ĺĺnkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiség bérbeadásához f0|5. december 3l-i időpontot követően határozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével, a Dľámatéka Bt. részére, oktatás és raktározźts céljára, 28.800'-
Ft/hó + ÁFa ĺé"leti + közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźni igazgatőja
Határidó: 20 1 5. december 7.

3.) a 2.) pontban foglalt bérleti szerződés megkĺitésének feltétele, hogy a Budapest VIII.,
36f77l\ĺNf hrsz.-ú, a Budapest VIII., Leonaľdo da Vinci u.41. száma|aÍtta|á|hatő,f7 m.
alapterületű helyiség birtokát a jelenlegi bérlő, Butak András az onkormányzat megbízott
képviselőj ének jegyzőkönyv aláírásával visszaadja.

Felelős: Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatója
Hattridő: 201 5' decembeľ 7.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt.-t a határozat 2.) és 3.) pontjában foglaltak
szeľint a bérleti szerzódés megkĺitéséľe, amelynek feltétele' hogy az Önkormányzat tulajdonában
álló nem lakás céljára szo|gźiló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 35/2013. (VI. 20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
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megr|zetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kote l ezettsé gvá l I al ás i ny l|atkozaÍ' a| áir ását v ál|alj a a I een d ó bérl o.

: Fe|elos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
] Határidő:2016. január 31.

!

l A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági

' q."ntésről kiéľtesítésľe keľült. Az e|őzćj béľlő a hetyiséget 2016. febľu ár 29-én adta vissza az
'. onkoľmányzat megbízott képviselőjének, jegyzőkönyv a|áírásáva|. A Dľámatéka Bt. a béľleti
l szerződést2016. ápľilis 13-án ktittitte meg.

,i

alatti iires, önkormĺźnyzati tulajdonĺl nem lakás céIú helyiségre

1260/20t5. (KI.07.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest vlil.,
35437/0/N6| he|yrajzi számon nyilvántartoff, Budapest VIII., Lujza u. 27-29. szám alatt
elhelyezkedő,20 m2 alapterti|etű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai béjárattl, ťoldszinti nem lakás
célú helyiség béľbeadásához ............... magánszemély részére,raktározás cé|jźra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagĺongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. december 7.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizľlont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmezłÍ a bizottságĺ
döntésről kiértesítésľe keľiilt. További intézkedést nem igényel.

.... magdnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Somogyi BéIa u 17.
szdm alatti iires, iinkormdnyzati tulajdoníl nem lakós céIú helyiségre

1261,12015. (KI.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|.)

AYźtrosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

|.) .hozzájálľul a Budapest VIII.' Somogyi Béla u. 17. szám a|attta|á|hatő,36466l0lV3 hrsz.-li,
18 m' alapterĺ'iletű, utcai bejáratű ťoldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásához
gázszo|gźiltatás nélktil határozottidore,2076.január l-től 2030. december 31-ig .......
magánszemé|y részére műteľem, kiállítóteľem cé|jźtra, a felújítás idejére, de legkésőbb f016.
június 30-ig t8.250,- Ft/hó + Ána béľIeti * közüzemi és külön szo|gá|tatási díj oiszegen' majd
ezt követően 36.500,- Ft/hó + ÁFĺ. béľleti * közĺizemi és külön szolgáltatási díjak összěgen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonsazdálkodási igazgatója
Határido: 20 1 5. đecember 7.

f.) amennyiben a bérlő aZ |.) pont szerinti helyiség felújítását nem váIlalja, vagy nem végzi el
legkésőbb 2016. június 3O-ig, úgy a béľleti díj a bérleti szerződés megkötésének napjától 36.500,-
Ft/hó + Afa bérleti * kcizüzemi és külön szolgáltatási dijak cisszegľe módosul.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. decembeľ 7.
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3.) hozzĘáru| a Budapest vI[., Somogyi Béla u. 11. szám a|aÍt ta|á|hatő, 36466l0lV3 hrsz.-(l,
18 m, alapterületű, utcai bejáratú ťoldszinti nem |akás célú helyiség felújításához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. decembeľ 7.

4.) a bér|ő a bérlętijogviszony idotartama alatt bérbeszámítással nem élhet, továbbá az á|ta|a végzett
beľuházások ellenértékét az tnkoľmányzattő| semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti
jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 20l5. december 7.

5.) felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontja szerinti bérleti szeľződés
megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonthan á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelet
14. s (2) bekezdése a|apjźtn 3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján közjegyző elott egyoldalri kötelezettségvállalási nyilatkozat aláításźú
vźi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatźtridő: f016. január 3| '

Á. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésre kerülto a bérleti szeľződést megkiitötte. További intézkedést nem igényel.

A Perfect office Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Somogyi BéIa u I0. szám alatti
iires, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIíl ltelyiségre

126f/2015. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(15 igeno 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület,36421l0lN|7 he|yrajzi s?mon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII. keľület, Somogyi Bé|a u. 10. szám a|aÍt ta|á|hatő, 43 m, alapterülettÍ, udvari (kapualjból
megközelíthető) bejáratli' füldszinti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
bérbeadásához gázközmu szo|gá|tatás nélktil határozat|an időre, 30 napos felmondási idő
kikötésével' a Peľfect Office Kft. részére, iroda cé|jára, 47.667,. Ft/hó + Afa béľIeti ł kijzuzemi
és külön szo|gtitatási díjak összegen.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l5. december 7.

f.) felkéri a Iőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglaltak szerinti
béľleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről sző|ó 35120|3. (VI.f0.)
önkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megťlzetését, valamint a 17 ' $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalri
köte l ezetts é gvál l al ás i ny i|atkozat a|áir ásät v á||a|j a a l een d ő b ér l ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l'6. ianuár 31.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmezii a bizottsági
diintésrő| kiéľtesítésľe keľült, a béľleti szerz(jdést megktittitte. További intézkedést nem igényel.

.... magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Víg u. 28. szám alatti
iires, önkormdnyzati tulajdoníl neru lakds célú helyiségre

t263/20I5. (KI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest VIII.,
349f6/0lA/5 he|yrajzi számon nyilvántartott' Budapest VIII., Víg u. 28. szám a|atti, 33 m2
alapteľületű, üres, önkormányzati tulajdonú utcai bejáratű, földszinti nem Iakás célú helyiség
bérbeadásához .... .. magánszemély részére.

Fele|ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Határidő: 2015. december 7.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
döntésrőI kiéľtesítésre került. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kőris u ............... szám alatti lakds szolgdlati jelleg törlésére
és a lakds bérbeaddsára

|264/2015. (nI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) hozzćĄárula Budapest VIII. kerület, Kőris u. ...'. .... szám alatti, 1 szobás, f6,97 m2
alapterÍiletű, komfort nélki'ili komfortfokozatú házfe|ugye|oi lakás szolgálati jellegének
torléséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l5. decembeľ 7.

2.) hozzźĄěru| a Budapest Józsefoáľosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről sző|ő |6/20|0.(n.08.) önkormányzati rendelet 22/C. s-
a, valamint 43-47 . $-aiban foglaltak a|apján, '.. '. jogcím né|kĺili lakáshaszná|ő részére az
általa lakott, Budapest VIII. kertilet, Kőris u..... ... szám alatti, l szobás, f6,97 mf
alapteriiletű, komfort nélküli komfotfokozatú lakás _ a lakbér a|apjátképezo növelő és csökkentő
tényezőket is figyelembe véve jelenleg _ költségelvÍĺ komfort nélküli 2.96|,- Ft/hó + Áfa összegű
béľleti dijjal torténő béľbeadásához, 5 év határozott időre szólóan, előbérleti jog biztosítasával,
őv adékťlzetés i k<jte l ezetts ég ge l.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l5. december 7.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat f.) pontjátban foglaltak szerinti
bérleti szerzőđés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6, január 3 7 .
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A bizottsági dtintés
végľehajtása megtiirtént, a béľleti szerződés 2016. febľuáľ 3-án megkötésre keľült. További
intézkedést nem igényel.

A Medioworks Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, Bérkocsis u. 19. szĺtru alatti üres,
önkormĺinyzati tulajdonú nem lakĺźs céIíl helyiségre

1f65l2015. (KI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l5 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII., 34867/O/Alf és a 34866l0lN3 he\yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest \{II. keriilet, Béľkocsis u. 19. (Bacsó Béla utca felől ktizelíthető meg) szám a|atti,
33 + 21 m, alapterületű, utcai és udvari bejáratú, ťoldszinti (galériás) műszakilag egybenyitott,
iires, nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásához a Medioworks Kft. részére biobolt és
raktár cé|jára, határozoÍt időre f0f0. december 31. napjáig, 60.667,- Ft/hó+ ÁFA berleti +

kozuzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

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

2') amennyiben a Mediowoľks Kft. igazolta, hogy a Cégbíróság bejegyezte a Budapest VIII.,
34867l0lĘlf és a 3486610lA13 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VI[. keľület'
Béľkocsis u. 19. (Bacsó Béta utca felől közelíthető meg) szám a|atti,33 + f7 m2 alapterületű,
önkormányzati tulajdonú helyiségeket székhelyként, a bérleti dfi a következők szerint módosul: a
bérleti dij az igazo|ás benyújtását követő hónap elsejétől a béľleti jogviszony f4. hőnapjáig a
mindenkori kozĺjs költség 10 %o-ka| növelt éľtéke összegű (a hattrozathozata| időpontjában
10.890,- Ft) + AFA béľleti + közuzemi és'külön szolgáltatási díj. A 25-36. hónapok közotti
időszakban a bérleti díj 32.500,- Ft/hó + AFA bérleti * közüzemi és külön szolgáltatási dij
összeg' a37-48. hónapok kozötti időszakban 48.750,- Ft/hó + Áp,ł. bérleti + kozüzemi és kti|ön
szolgáltatási díj összôg, 49-60, hónapok közotti időszakban 65.000,- Ft/hó + Ár.ł bérleti +
közüzemi és külön szolgáltatási díj összeg.

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

3.) a béľleti szerzódésben rögzíteni kell a bérlő vállalását, hogy amennyiben a bérleti díj a f.)
pontban foglaltak szerint módosul, abban az esetben vtila|ta, hogy a Mediowoľks Kft. által
kitalált NapiBio Egészség Közösség nevű nonprofittámogatási rendszert kiterjeszti a Józsefuáros
területén mrĺködő óvodákra, iskolákľa, időseket gondozó és egyéb szervezetekľe (amelyek
rendelkeznek támogatás fogadására képes nonprofit szervezette|' alapÍtvánnyal). A vállalás
teljesítésérő| 20 | 6. december 3 1 -ig koteles beszámolót benyujtan i.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtridő: 20 1 5. december 7.

4.) amennyiben a bérlő bérleti szerzódése a 60. hónapot követoen meghosszabbításľa kerül, a béľleti
díjat a további időszakokra a bérleti dij megállapításáról szóló mindenkori hatáľozat 7. és 8.

pontja a|apján számítoÍt cisszegen kell meghatározni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. decembeľ 7.
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5.) felkéľi a Józsefváľosi Gazdá|kodási Kozpont zrt.-t ahatározat 1 .)-3.) pontjában fog|altak szerint a
bér|eti szerződés megkötéséľe, ame|ynek fe|tétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á|ló nem
lakás céljára szo|gá|ő lrelyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 3512013. (VI. 20.) számil
Budapest Józsefvárosi onkoľmányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfe|eló óvadék megfizetését, va|amint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e\őtt
egyoldalú kĺite|ezettségvá|lalási nyilatkozat a|áírását válla|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. január 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A kérelmező a bizottsági
dfintésľő| kiéľtesítésre keľiilto a béľleti szeľződést megkötötte. További intézkedést nem igényel.

magónszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Prdter u 30-32. szlźm alatti
iires, tinkormĺźnyzati tulajdonú gépkocsi bedlló helyre

1266/2015. (KI.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság űgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| magánszemé|y részére a Budapest VIII. keľiilet, Práter u. 30-32. szám
a|atti,3569610lN51 hrsz.-ú épĺi|etben kialakított teľemgarázsban a29. számú gépkocsi-beállóra
hatźrozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséhez 30 napos felmondási idovel 18.953,- Ft/hó +
ÁFa. béľleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. december 7.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-thatározat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tls|ajdonában álló nem |akás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 35/f0|3. (VI. 20') önkormányzati rendelet
14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvźi|a|ja a |eendő
bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0I6. január 31.

3.) az tnkormźnyzat tulajdonában á|ló nem lakás céljára szolgźt|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ó 3512013. (u. 20.) számű Budapest Józsefuáros onkoľmányzati renđelet 17. $
(5) c) pontja alapján eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
megtételétől.

Fele|ős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A kéľelmező a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésľe keľiilt, a bérleti szeľződést nem kiitiitte meg. További intézkedést nem
igényel.

A,,LIKVID-LAK STÚDIO'' Kft. bérbevĺlteli kérelme a Budapest VIII. keriilet, Pľóter u 20/B. szdm
alatti iłres, önkoľmdnyzati tulajdonú nem lakds célú helyiségre

ĺ/
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1267 ĺ2015. (x[.07.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Práter u.20ĺB. szám a|attta|á|hatő,35666ĺ0lN3 hľsz.-ú'
|6m, a|apterĺiletű, utcai bejáratú, füldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadásáhozhatározat|an
idore, 30 napos felmondással a LIKWD-LAK sTÚDIo'' Kft. részére iľoda és táľgyató
tevékenység cé|jára, f0.667,- Ft/hó + ÁľA. ĺéľleti díj + köziizemi és kĺilön szolgáltatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l5. december 7.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti béľleti szerzodés
megkötéséľe, amelynek fe|tétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á|1ő nem lakás cé|jfua
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rende|et 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyzó e|őtt egyo|dalú
kötel ezettségvál lal ási nyi latkozat aLáír á.sát vál lalj a a leen d ő bérlő.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 20|6. január 3|.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésľőt kiéľtesítésre keľült, a béľleti szeľződést megktitötte. További intézkedést nem igényel.

Florian Tiku Kft. bérlő és a VUSHTRRI KÍt. bérleti jog dtruhdzdsra vonatkozó közös kérelme a
Budapest VIII., Baross u. 77. szóm alatti ijnkormányzati tulajdonú nem lakĺźs céIú helyiség

tekintetében

|268/2015. (KI.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(3 igen, 11 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy az alábbi hatátozati javaslatot nem

fogadja el:

I.) hozzdjárul a Florian Tiku Ęft. bérlő áItal béreĺt, a Budapest VIII. kerület, 35532/0/Á/6 helyrajzi
számon nyiĺvántartott, a Budapest VIII., Baľoss u. 77. szóm alatt található, utcai bejáratú

ÍÓIdszinti, 169 m, alapterüIetű, nem lakás céIú üzlethelyiség bérleti jogának átruházásához a
ĺ/USHTRfuI Kft. részére péĺ<ség (szeszárusítás nélkül) céIjóra, határozatlan időre, 30 napos

felmondósi idő kikotésével, a jelenlegi bérleti díjon, azaz 39I.165,- Ft/hó + AFA + kozüzemi és

külon s z o l gáIt at ás i díj ak o s s z e gen.

2.) a bérleti szerződés megkotésénekfeltétele, hogy a bérleti szerződés megkÓtése előtt a I/USHTRRI
KÍt. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttó 2.980.677,- Ft osszegíÍ szerződéskotési
díjat megfizessen.

3.) felkéri a Józsefvárosi GazdáIkodósi Központ Zľt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, melynek feltétele, hogl az onkormónyzat tulajdonában óIló nem lakás céIjára
szolgáIó helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I. 20.) onkormányzati rendelet
14. s O bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megĺizetését, valamint a 17. s
(4) bekezdése alapján kazjegłző előtt eg1loldalú kotelezettségvállaĺási nyilatkozat aláírásót
váIlalja a béľIő.
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4.) a béľbeadói hozzájárulá,s abban az esetben válik hatáIyossá,, ha a bérleti jogot ótvevő VUSHTRRI
Kft. a jelen határozatban foglaltalrnak eleget tesz, azaz az óvadékot és a szerződéskötési díjat
ruegfizeti, a bérleti szerződést aláíĘa és azt egyoldalú, kotelezettségvallaló nyilatkozattal
megerősíti. Az onkoľnlányzat ezek ruegtörténĺéig a Florian Tiku Kft,-t ismeri el bérlőként az
éľvényben lévő bérleti szerződésben foglak feltételek SzeľinÍ'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alanián: A kéľelmezíj a bizottsági
döntésrő| kiértesítésľe keľüIt. További intézkedést nem igényel.

Dr. Susánszki KornéI, valamint dr. Kőszegi Jdnos bérbevételi kérelme a Budapest VIII.' Gyulai PáI
u 7. szĺÍm alatti iłres, önkormĺÍnyzati tulajdoníl nem lakás célíl helyiségre

|269/20|5. (xII.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) nem jáľul hozzá a Budapest vI[., Gyulai Pál u. 7. szám a|att Íalá|hatő, 36446l0lV1 hrsz.-ű,
|16 m' alapterületű, utcai bejáratú, ftj|dszinten és pinceszinten elhe|yezkedő üres önkormányzati
tulajdonú nem |akás célú helyiség bérbeadásához dľ. Susánszki Koľnél önálló bíróságĺ
végľehajtó részére.

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

2.) hozzájáru| a Budapest VIII., Gyulai Pá| u. 7. szám a|atÍ.ta|á|hatő,3646610ĺNl hrsz.-ú, l l6 m2

alapterülettĺ, utcai bejáratú, füIdszinten és pinceszinten elhelyezkedő üľes, önkormányzati
tulajdonli nem lakás célú helyiség béľbeadásához, hatźtrozat|an időre, 30 napos felmondási ido
kikötésével, dľ. Kőszegi János ügyvéd részére, ügyvédi iroda céljára, 132.467,- Ft/hó + Áfa
béľ|eti + közüzemi és külön szolgá|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|5. december 7 .

3.) hozzájáru| a Budapest VIII., Gyulai Pál u. 7. szám a|attta|á|hatő,36466l0lN| he|yrajzi számon
nyilvántaľtott, ||6 m2 alapteľü|etű, utcai bejáľatú, füldszinten és pinceszinten elhelyezkedő üres,
önkormányzati tulaj donú nem lakás cé lú he lyisé g fe|űjításához.

Felelős: Józsefr'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

4.) dľ. Kőszegi János ügyvéd a Budapest^VIII., Gyulai Pá| u. 7. szám a|atttalá|hatő,3646610lN|
he|yrajzi számon nyilvántaľtott, ||6 m. alaptertiletű, utcai bejáratű, ftjldszinten és pinceszinten
elhelyezkedő ĺiľes, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre vonatkozó bérleti
jogviszony időtartama alatt bérbeszámítással nem élhet, továbbá az źúta|a végzett beruházások
ellenértékét az onkormányzaÍtő| semmilyen jogcímen nem követelheti a bérletijogviszony alatt
és azt követően sem.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 7.
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5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a határozat 2.) pontjában fogla|tak szeľinti
bérleti szerződés megkötéséľe, amelynek fe|tétele, hogy az onkormányzat tulajdonában ál|ó nem

lakás cé|jára szolgá|ó he|yiségek bérbeadásának feltéte|eiről szóló 3512013. (VI. 20.)

önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a 17. s (4) bekezdése a|apján közjegyző e|őtt egyoldalú
kcjtel ezettségvál l a| ás i ny 1|atkozat a| áir ásźt vál lalj a a leen do bérl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. január 3| '

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alaľlián: A kéľe|mező a bizottsági
döntésről kiéľtesítésľe került, a béľleti szerződést megkötötte. További intézkedést nem igényel.

A PIZZA zoĺua Kft, bérbevételi kérelme a Budapest VIil., Rúkóczi út 69. szdm alatti iires,
önkormdnyzati tulajdonú nem lakás céIíl helyiségre

1270/2015. (KI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(4 igen, 10 nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|)

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

fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Rákóczi lit 69. szám alatti, 346]1/0/A/88 hrsz.-li, 57 nl2

alapterületíĺ (galériazott), utcai bejáratú, foldszinti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás
célú azlet helyiség bérbeadásához hatórozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével, a
Pizza Zóna Kft. részére, szeszmentes vendéglátás céIjára, 86.500'- Ft/hó + AFA bérleti díj +
közijzemi és kĺ;lżn szolgáItatási díjak osszegen.

2.) feĺkéri a Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatáľozat 1.) pontjóbanfoglaltak szerint a
bérleti szerződés megkotéséľe, amelynekfeltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában óIIó nem

Iakńs céljóra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20]3. (ĺ/I. 20.) számú
Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. s O bekezdése alapjdn 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megĺizetését, valamint a 17. s Q) bekezdése alapján kżzjegłző előtt
eg,,oldalú kotelezettségvóllalási nyilatkozat aláírasát vállalja a leendő bérlő.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2015. december 7.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésľe keľült. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Javaslaĺ a KEOP-S.7.0/15-20I5-0237 kódszlźmú és a KEOP-í.7.0/15-2015-024I kódszómíl póIydzat
Tdmo g atds i S zerződés mó do sítlts dra

1271/2015. QilI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(If igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a) elfogadja a KEOP-5.7.0115-20|5-0241 ,,középületek kiemelt jelentőségrĺ épületenergetikai
fejlesztése energetikai korszerűsítése Budapest Fováros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat
középületeinek energetikai korszerűsítése'' projektre, valamint a KEOP-S'7 '0l15-2015-0f37
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,,kozépiiletek kiemelt jelentőségű épü|etenergetikai fejlesztése energetikai korszerűsítése Budapest
Fováros VIII. keriilet Jőzsefváľosi ovodák épĺileteinek eneľgetikai korszerűsítése', projektre
vonatkozó Támogatási Szerződés 20 1 5. decembeľ 1 5 .-éľe történo módosítását.
b) elfogadja a Budapest Főváľos VIII' keľü|et Józsefvárosi onkormányzat a Nemzeti Fej|esztési
Minisztérium á|ta| kiírt KEOP-2015-5.7.0 kódszámú pá|yázati konstrukció kapcsán óvodák
vonatkozásában az e|oterjesztésben részletezett muszaki tartalom csökkentése miatt a Támogatási
Szerződésben szerep|ő osszeg 1f6.453.218 FĹró| 1 19.616.640 Ft-ra csokken.
c) elfogadja az önkormányzati középületek energetikai koľszerűsítése vonatkozásában az
eloterjesztésben részletezett muszaki tartalom csökkentése miatt a Támogatási Szerződésben
szeľeplő cisszeg 124.514.528 Ftról 7l .918.661 Ft-ra csökken.

FeIeIos: polgáľmester
Hatáľidő: 20l5. december 7.

2. a határozat 1. pontja a|apján felhatalmazza a po|gármestert a Támogatási Szerződésekkel
kapcsolatos valamennyi szükséges dokumentum a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20l5. december 7.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A vállalkozási szeľződés
aláírásra keľült 2015. decembeľ 4-én, 30 napos kivĺtelezési határidővel, amely hatáľidőben
lezárult. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Corvin Sétúny Program keretén betiil elővtűsltrltźsi jogróI valli lemondásra zÁRr Üĺrs

1273/2015. (xII.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatáľozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
onkormányzata . .'' hrsz.-Ĺl, természetben a 1083 Budapest, Prźúer u. ..... ...' szám alatti, 80
m2 alapterületrĺ lakás tekintetében, a 16.500.000.- Ft-os véte|ár ismeretében az e|oterjesztés mellékletét
képezo ingatlan adásvételi e|ószerződéshez kapcsolódó elővásáľlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december l4.

A Gazđálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: A nyilatkozat 2015. december 15-én
megkü|désľe került ügyfél r észére.

J av as lat g épj dr m íĺ k árr al k ap cs o l ato s k drt ér ít é s i ig é ny e I b ír dI ĺts dr a

1274/2015. (KI.14.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata

zÁnr tjĺns

(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy . .... á|ta|, a...... frsz.-ú
gépjárművel kapcsolatban e|őterjesztęttkártérítési igéný a Budapest VIII. kertilet, Tomő utca 32-38.
szám e|őtt 2015. április 27 . napján történt káľęseménnyel kapcsolatban a Gľoupama Garancia Biztosító
áIlásfoglalása alapján elismeri, és a biaosítő tL|ta| megáIlapított önrész, 10.000.- Ft összegét kifizeti. A
kifizetés feltétele o|yan egyezség megkötése, amelyben a károsult nyilatkozik arľóI, hory a kártérítés
megfizetésével egyidejűleg lemond minden további kfutéľítési igényéről az onkoľmányzattal
szemben.
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FeIelos: polgármester
Határido: 20l5. december 14.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Közľlont Zrt. táiékoztatása a|apián: A káľeset tekintetében a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a kifizetésľe vonatkozó egyezséget megkiitiitte a
károsu|ttal, mely megkĺi|désľe keľütt a Gazdálkodási Ügyosztá|y részére.
A Gazdátkodási Üeyosztálv táiékoztatása alanián: A kifizetés indítása (teljesítés igazolás
kiadása) 2015. december 17-én megttirtént.
A PénzůigYi tigvosztály táiékoztatása alapián: A káľeseménnyel kapcsolatban felmeriilt és az
onkoľmányzatot teľhelő 107o łinrész összege, azaz 10.000'- Ft 2015. december 30. napján
átutalásľa keriilt káľosult ľészéľe.

Javaslat a Corvin Sétány Program keretén bettil elővlźslźrllźsi jogról való lemondlźsra ZÁRr tjĺÉs

|27512015. (xII.14.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 3 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzata ' ....... hrsz.-ú, természetben a 1083 Budapest, Tömő u. .................szám alatti,
f8 m' a|apterületű lakás tekintetében, a l 1.000.000.- Ft-os vételár ismeretében az e|őterjesztés mellékletét
képezo ingatlan adásvételi szerzodéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 20l5. december l4.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A nyilatkozatot f0!5. decembeľ |5-én az
iigyfél személyesen áfu ette.

Javaslat az,,orvosi rendelő építése váIlalkozási szerződés keretében', tórgyú közbeszerzési eljdľds
megindítósúra

1277120|5. (XII.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(10 igen' 3 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az ,,orvosi ľendelő építése vállalkozási szerződés
keretében'' tár gyű kozbeszerzés i elj árásban úgy dönt, hogy

1. a kozbeszerzésebőI sző|ő f0|5. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti eljáľásrend szerinti
hirdetmény és tárgyalás nélkü|i kozbeszerzési eljárást (Kbt. 115. $ (l) bekezdés szerinti eljárás)
folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 14.

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

Fele|ős: polgármester
Határido: 2015. december |4.

3 . aján|attételre felkért szervezetek:

1. VitľuviusÉpítő Kft., székhely: i119 Budapest, Etelę ift3fla.10. em.
z. Közmű-AlagtftZrt., székhely: 1028 Budapest, Táncsics M. u. 16'
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i 3. VIA ABA Kft., széklle|y: 1149 Budapest, Répásy Mihály u. 13' fszt. 1.
4. Inverbau Team Kft., székhe|y: l031 Budapest, Nánási u. 1/b. C.2l5f1.
5. Dé|-KonstruktZft-,székhe|y: 6724 Szeged' Gyongýyúku.26.
6. Hufeľ-Bau Kft.; székhely: l l93 Budapest, Könyvkötő u. 22.

Fele|ős: poIgármesteľ
Határidő: 2015. december 14.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: Äz Ész-xnR rĺt. a határozatban szeľeplő
ajánlattételľe felkéľt szervezet felé a felhívást és a dokumentációt megküldte.

Javaslat az ,,Asztali gépek és egléb informatikai eszközök beszerzése,, tltrglú, közbeszerzési
éľtékltatórt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megáIlapításdra

1278/f015. (KI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ,,Aszta|i gépek és egyéb infoľmatikai eszközok beszerzése'' tárgyil, kozbeszerzési
értékhatárt el nem ér ő b eszer zés i e Ij árást eredményes nek nyi lván ítj a.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 14.

2' a beszerzési eljárásban érvényes és lega|acsonyabb összegű ajánlatot az IMG Solution Kft.
(székhely: 1046 Budapest, Hermina ift |7 .; adőszám: I4894262-2-4f; cégtregyzékszám.. 0l -09-
973596) teÍt, ezért a Kft. a nyertes a nlattevő. El

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 14.

3. ahatározat2. pontja alapján felkéri a polgármestert a szerzodés a|áírásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5.december l 8.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A nyertes aján|attevőve| a szerződés aláíľásra keľĺĺlt.
A gazd asá gi táľsasá g a szerző désben fo g|altakat telj esítette.

Talajdonosi hozzójárulús Budapest VIII. keriilet Corvin projekt keretében a Prdter utca
kö zv ilágítds i lldlózat dtalakítds dl'o z

|279/20t5. (XI.14.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l5 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájáľulását adja a Corvin 4
Irodaház Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53.) megbízása a|apján a GTF Elektľomos Tewező
Fővállalkozó Kft. részére, a Budapest VIII. kerület Corvin projekt keretében a Práter utca (hrsz.:

Ajánlati.ár:
összesen nettó Ft + AFA = bruttó Ft 1.980.756,- Fr
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36100lf) - Futó utca (hrsz.: 35689lf) és Szigony utca (hrsz.: 36131) közotti szakaszon - a

kozvilágításihá|őzat áta|akításź|hoz, az a|ábbi fe|tételekke| és kikötésekke|:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhźuzőt (építtetot) nem mentesíti az építéslrez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak (építtetonek) a kozritkezeloi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźru|ást a

vonatkozó rendelet (1911994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII' keri'ilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosaály
Epítésügyi Irodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanu| be ke|l
tartani,

c. felharyott, bontott kábel a föIdben nem maradhat, az ĺisszes kibontott és kiemelt hulladékot e|

kell száIlítani'

d. kötelezi a kivitelezót a bontással érintett rit- ésjárdaszakaszon a bontási helyek rétegrendjének
helyreállítását kovetoen:
. a járdákon teljes szélességben új aszfaltburkolat kiépítése, illetve ahol jelenleg is

térkőburkol at v an, annak helyreállítása,
. a keresńezó utcáknál a járdźk szélességével megegyzően új aszfaltburkolat kiépítése

megfelelő minoségben, melyre aberuháző és kivitęIező közösen 5 év garanciátvá||a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltérol a közterĺilet tulajdonosát íľásban
értesíteni'

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok eloíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 14.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosi hozzájáľulás 2015. december
18-án megkiildésľe keľüIt a kérelmező részére.

Tulajdonosi ltozzdjárulds Budapest VIII. keriłIet, Apdtl,y Istvdn utcdban vízvezeték kivdltóslloz

1280/2015. (XII.r4.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosi hozzaj źtru|ását adja
MOBILTERV 2000 Kft. részére _ a Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó Kft.
megbízása a|apján _ a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Program IV. ütemébenter,lezett, Apáthy
István utca átépítése okán sztikségessé váló

o Apáthy István utcát (hrsz.: 36I8f)
. Bókay János utcát (hľsz.: 36f|1)

érinto ivővízvezeték kiváltások kivitelezési munkáihoz, az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. az építtetőnek (kivitelezőnek) a köztÍkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó ľendęlet (19l|994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Fováľos VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosńá|y
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Epítésügyi Irodájátó| előzetesen meg ke|l kénri, és az abban foglaltakat maľadékta|anul be
kell taľtani,

c. kötelezi az építtetőt (kivitelezőt) a terv szerinti kivitelezésre, az útburkolat megfelelo
minőségben toľténő helyreá|lításźĺra, me|yre a építtetó és kivitelező közösen 5 év garanciát
válIa|,

d. ar' engedé|yes köteles a mllnkák (helyľeá||ítás) elkészĺi|térŕi| a közÍęľĺilet tu|ajrlonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maľadéktalan betartásával' a dontés napjától számított l évig érvényes.

Felelos: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. december 14.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosihozzájálrulás 2015. decembeľ
18-án megküIdésľe keľüIt a kéľelmező részére.

l Az orszdgos Nyugdíjbiztosítttsi Főigazgatóság kérelme kijelölt kizárólagos vdrakozóhelyeire

. ,onatkozli díjmentesség meghosszabbítdsdra

] 128I/2015. (KI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 3 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Yárosgazdälkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. az Országos Nyugdíjbiztosítási Foigazgatóság részére 2 db kizárő|agos váľakozőhe|y (a Budapest
VIII. kerĹilet, Alft'ldi u. f0. szátm alatti épület homlokzata elótt),2016. december 31. napjáig
t<jľténo biztosításáva| egy etérÍ..

. Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 14.

:

, 2. aZ l. pont szerinti kizárólagos várakozőhe|yek után fizetendő várakozási megváltási díjról (évi
, 667.800,- Ft/várakozőhely) 2016. december 3I' napjáig-lemond, azza|, hogy az e|engedett
; megváltási díjjal kapcsolatban felmerülő önkormányzati AFA fizetési kotelezettséggel azonos. összeget (évi |4|.973,- Ft/várakozőhe|y), összesen 283.946,-Ft-ot az Orszttgos Nyugdíjbiztosítási
: Foigazgatőság köteles az onkormányzatrészére megfizetni.

Felelős: polgáľmester
Határidó: 20 l 5. decembeľ l 4.

.. 3. felkéri a polgármestert az onkormányzat és az országos Nyugdíjbiĺosítási Főigazgatós ágkozott
i kötendő megállapodás a|ttírásźra.
)

i pelelős: polgármester
: Határidő: 2016. február 15.

i A Gazdátkodásĺ Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A határozat a 33/20t6. (I.18.) sZ. vPB
. határozatta| módosításľa kerĺilt.

Javaslat a Józsefvdrosi Gazddlkoddsi Központ Zrt.-vel kijtendő szerződések elfogaddsára
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I282lf0t5. (KI.14.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hory

1. elfogadja a Budapest VIII. keľület, Golgota utca és Delej utca útfelújítás kivitelezésének
|ebonyolításatárgyában 2015. október 26. napján kelt, bruttó 25.400.000,- Ft összegrő| sző|ő, az
onkoľmányzat és a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. között megkotött támogatási
szęrződés módosítását az a|élbbiak szerint:

a. a támogatás elszámolás határideje: f0|6. januźtr 3|.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2015. december |4.

f. elfogadja a Budapest VIII. kerü|et, Baross utca 63-6]., Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefoárosi Polgármesteri Hivatal homlokzat-felújítása kivitelezésének lebonyo|ítása tárgyźlban
2015. október f6. napján kelt, bruttó 150.000.000,- Ft összegről szóló, az onkormányzat és a
Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. közott megkötott támogatási szerződés módosítását az
alábbiak szerint:

a. a támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. május 31.

b. atámogatás elszámolás határideje: 2016. jlilius l5.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 14.

3. elfogadja a Budapest VIII. kerület, Futó utca f7. szám a|atti épület homlokzat-felújítás
kivitelezésének lebonyolítása tárgyźtban f015. október f6. napján kelt bruttó összesen
33.400.000,- Ft összegről szóló, az onkoľmányzat és a Jőzsefvźrosi Gazdálkodtsi Központ Zrt.
között me gkötött támogatási szer zo dés módo s ítását.

a. a támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. május 3 1.

b. a támogatás elszámolás határideje: 2016. július l5.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. december 14.

4. felkéľi a polgármestert az |., f.,3. hatÁrozati pont szerinti támogatási szerződés módosítások
a|áirásźtra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. december 1 8.

5. a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. kerület, Golgota utca és Delej utca
útfelújítása beruházás kivitelezésének táľgyában kötott támogatási szerződéssel kapcsolatban'
annak elszámolása során az elszámolható bonyolítási és műszaki ellenóri feladatok e||átásáért

bruttó l.000.000,- Ft illeti meg.

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 5. december 14.

6. a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keriilet, Baľoss utca 63-67. szám
a|att, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal homlokzat-felújítása
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beruházźs kivitelezésének tárgyábal^l kötott támogatási szeľződéssel kapcsoIatban annak
elszámolása során az e|számo|ható bonyolítási és műszaki e|lenőri fe|adatok e||átásáért bruttó
4.400.000.- Ft illeti mes.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20l5. december 14.

]. a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keriilet, Futó utca f.I. szám alattj
ingatlan homlokzat felújítása és gázvezeték kiépítése tárgyában kötött támogatási szerződésse|
kapcsolatban, annak elszámolása során az elszámo|ható bonyolítási és miĺszaki ellenőri feladatok
e||átásáért bruttó 500.000.- Ft illeti mes.

Felelos: poIgármester
Határidő: 2015. december 14.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A szerződések hatáľidőben a|áírásra
kerültek.

rav as lat ktjzter üIet-ItasznáIati kérelme k elbírúldsdra

|283/201s. (KI.14.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem,2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 988/2015. (IX.28.) számri határozatát az
alábbiak szerint módosítja:

Közterü|et-hasznźiő, kérelmező: Masaba Kft.
(székhely: l052 Budapest, Piarista u. 4. II. em.)

A kozteriilet-használat ideje: 20l5. október 0f.- 20l8. október 02.
KözterüIet-használat cé|ja: reklámtábla elhelyezése
KozterüIet-hasznźiat helye: Bud^apest VIII. keri'ilet, Futó u. 34.
Közteľület-haszná|at nagysága: f m'
Díjfizetés ĺitemezése: egyösszegben

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. december 14.

A Gazdá|kodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: 2015. októbeľ 6. napján az iigyféI kéľe|mét
visszavonta.

1284/2015. (KI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. kcjĺeľület-haszná|atihozzájárulást ad - teljes dijmentességgel - az a|ábbiak szerint:

KözterüIet-hasznźiő, kérelmező: Józsefváľosi Szent József Római Katolĺkus
PIébánia
(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.)

A közterület használat ideje: 2015. december 14. -20|6. ápľilis 30.
Közterĺ'ilet-haszná|aÍ. cé|ja: építési munkaterület (rakodás építési anyag

tárolása)
Közterĺ'ilet-hasznźůat helye: Budapest VIII. kerĺ'ilet, Horváth MiháIy téľ 7.
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Közterület-h aszná|atnagysága: 3 db parkolóhely (10 m2 parkolóhelyenként)

FeleIos: polgármester
Határidő: 2015. december 14.

2. a kieső parkolási díj áfa tarta|mát a Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér 7 . sz. előtti parkoló
szakasz vonatkozásában (f015. december 01-to| f016. ápri|is 30-ig, azaz 102 munkanap), 172
396,- Ft-ot koteles megfizetni a közteriilet-haszná|atról szóIó határozatban megjelölt
bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 14.

3. teljes díjmentesség biztosításával tudomásul veszi a Jőzsefvárosi Szent József Római Katolikus
Plébánia Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7. sz. előtti terüIetre vonatkozó közterület-
haszná|atát 2015. đecember 01. _2015. decembeľ 13. napja közötti időszakľa.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l5. december l4.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfé| ľészéľe a határozatot 20t5.
decembeľ 18. napján postázták.

1285/201'5. (xII.14.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. koztertilet-haszná|atihozzájáru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közteľület-h aszná|ő, kéľelmező: VITABAU Építőipaľĺ és Szolgáltató Kft.
(székhely: 4030 Debrecen, Rigó u. 76.)

A köztertilet használat ideje: 2015. december |4. _20|6. máľcius 3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: konténer elhelyezése parkolóhelyen
KozterüIet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihá|y tér 7 '

Közterület-hasznä|atnagysága: l dbparkolóhely(10m'parkolóhe|yenként)

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. december |4.

2. akieső parkolási díj ttfa tarta|mélt a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7 ' sz. előtti parkoló
szakasz vonatkozásában (2015. decembeľ 09.től 20|6. március 3l-ig, azaz75 munkanap), 42 f54,-
Ft -ot köteles megfizetni a közterület-haszná|atről szóló határozatban megjelölt bankszámlaszÁmra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 14.

3. teljes díjmentesség biztosításával tudomásul veszi a VITABAU ÉpÍtoipaľi és Szolgáltató Kft.
Budapest VIII. kerü|et, Hoľváth Mihály tér 7. sz. előtti területľe vonatkozó közteľület-haszná|atát
2015. december 09. _f0|5. decembeľ 13. napja közötti időszakľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 14.
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Á Gazdálkodási ÜgYosztátv táiékoztatása a|apián: Az iigyfél részére ahatározat20lS. decembeľ
18. napján megkü|désľe keľiilt.

1286/201'5. (KI.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|ati hozzź|áru|ást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

2. teljes díjmentesség biztosításával tudomásu| veszi a Kozigazgatási és Elektľonikus
Kozszo|gá|tatások Központi Hivata|a Budapest VIII. kerület, Szeszgytr u. 4. (35928/1 hrsz.) előtti
területre vonatkozó kĺjzterület-haszná|attń 2015. november 01. _2015. december 13. napja közötti
időszakra.

Fele|ős: po|gármesteľ
Határidő: 20 l 5. decembeľ 1 4.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfél részéľe ahatá.ľozat2OlS. decembeľ
18. napján megküldésre keľü|t.

1287/20|5. (KI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|atihozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterü let-h asznźiő, kérelmező :

A koĺertilet használat ideje:
Közterü I et-h aszná|at cé|j a:

Köztert'i let-h aszná|at he lye :

Kö zterü l et-h asznál at n agy s ága:

FeIelős: polgáľmester
Határidő:f}l 5. december l 4.

Köztertilet-h aszná|ő, kérelmezo :

A közterület-használat ideje:
Közteľii l et-h aszn á| at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszntr| at nagy sttga:

KözterĹi let-h aszná|at díj a:

Közterület-h aszná|ati díi összesen:

Díjfizetés iitemezése:

Közigazgatási és Elektľonikus Kiizszolgáltatások
Ktizponti Hivatala
(l094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)
2015. december 14. -2015. december3l.
Y ész áramel|átást biztosító aggregátor, orkonténer
Szeszgyár u.4' (359f8l| hrsz.)
8m'

Corvin Udvaľ Kft.
(székhely: l065 Budapest, Révay u. l0.)
2015. december 14. _20|6. ápľilis 30.
homlokzati á||v ány elhelyezése
Budapest VIII. kerület, Práter u. 6-8. és
szám e|őttijźlrdán
7 5 m2 150 m2 a Prtfier utcai szakas zon + f5
utcai szakaszon)
4f0,-Ft/m2/nap + ÁFA

Nap u. 7.

m2 a Nap

4 599 000,- r.t + aľ.e (420,- Ft * 75 m2 * |46 nap)
eryösszegben
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Felelős: poIgármester
Határido: 2015. december 14.

2. tudomásul veszi a Corviľl Udvar Kft. Budapest VIII. kerĺilet, Práter u. 6-8. és Nap u. ]. szám e|őtti
teľületre vonatkozó közterület - haszná|atát-teljes díjfizetéssel -f015. decembęľ 01. - 2015.
december 13. napja kozotti idoszakra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. december 14.

A Gazdá|kodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: Az ůigyféI ľészéľe ahatározat 2015. decembeľ
15. napján megküldésre keľĺilt.

t288/f0|5. (XII.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozzta
(13 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerület-használati hozzź!árulást ad -

teljes díjmentességgel - az a|ábbjak szerint:

Közterület-h aszná|ő,kérelmezo: HUFER-BAU Építőipari, Szotgáltató és

Keľeskedelmi Kft.
(székhely: 1 193 Budapest, Könyvkotó u. f2.)

A közterület-használat ideje: 2015. decemberfl.-f016. március 15.

Köztertilet-használat célja: Polgármesteri Hivatal homlokzatának fe|újítása
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 2./a és Kis

Stáció u. 6-l0. előtti szakasz
Közterület-h aszná|at narysága: fO} m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 14.

A Gazdá|kodásĺ tigvosztály táiékoztatása alapián: Ä határozatot f016. febľuár 2. napján
elpostázták az iigyfé| ľészéľe.

1289/2015. (XI.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, f taľtőzkodis szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati hozzájárulást ad -

teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kozterület-használo' kérelmezo: Közkĺncs Művészeti és KultuľáIis Kiizhasznrĺ
Egyesület

A k<jzteľület-használat ideje: 2015. december 16. -20i8. december l6.
Közterület-haszná|at cé|ja: közhasznú könyvterjesztés (orszígos olvasási

program/
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin köz3640| hľsz' (Erste

Bank mellett)
Kozterület-használat nagysága: 9 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 14.

ĺl,
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A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alanián: A hattrozatot 2015. decembeľ 18. napján
személyesen vette ńt az iigyÍé|.

l 1290/2015. (KI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
. (13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
i

; A Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

| 1. közterĺilet-használati hozzájáru|ást ad - egyösszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak
; szerint:

Közterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Haj|ék-2000 Kft.
(székhe|y: 2484 Gárdony-Agárd, Szárcsa u. 5.)

: A köztertilet-használat ideje: 2015. december 14. _2018. november 15.
Közterület-használat cé|ja: hirdetőtábla

l

l Közteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Delej u. 43.
. Közteri'ilet-haszntiatnagysźtga: 7 m,

i KozterĹi|et-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerület, Kiss József u. 16.
i Közterület-haszná|atnagysága: I m"

'l

1 Közterület-haszná|at helye: Bucĺ.apest VIII. kerület, Szi|ágyi u' l./A
Kozteriilet-h aszná|at nagysźtga: 1 m,

i ľ.elelős: polgármesteľ. Határidő:Z0l5. decembeľ 14.

, f. tudomásul veszi a Hajlék-2000 Kft. Budapest VIII. kerület, Delej u.43., Budapest VIII. keľület,
11iss József u. 16. és Budapest VIII. kertilet' Szi|éryyi u. 1./A sz. előtti terÍiletre vonatkozó
közterület-haszná|atát teljes díjfizetéssel 2015. november |6. _ 2015. decembeľ 13. napja közötti

. idoszakľa.

l relelős: polgármester
Határidő: 20 l 5. december |4.

. A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározatot20|6.januáľ 5. napján vette át.. 
az Íigyfél.

129l/20|5. (XII.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

i A Yárosgazdźtlkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájźrulást ad -
i egyösszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:
I

i Közteľület-haszntiő, kérelmező: AMEGA STUDIO Kft.
l (székhely: 1089 Budapest' Vajda Péter u. l3.)

A kĺjzterület-haszná|at ideje: 20l5. december 14. -20l8. december 14.
Közteri.ilet-haszná|aÍ. cé|ja: hirdetőtábla
Közterület-haszntiat helye: Budapest VIII. kerület, Vajda Péteľ u. 13-15. épülettel

szemben (árda és az úttest kozötti szakaszon)
1m'

Kĺiztertil et-h aszná|at nagy s ága:

//ĺ./
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Felelős: polgáľmester
Határido: 2015. december 14.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározatotf016.januáľ 5. napján vette át
személyesen az ügyféI.

A Budapest VIII. keriilet, Múria u. ........... szám alatti lakás önkormdnyzati tulajdoníl
részéne k elidegenítése

I29fĺ20t5. (xII.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a
. he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. keľület, Máľia u.

..... szám alatti, 136 m2 alapterületű lakásból az onkormtnyzattulajdonában á|1ő 391300
tulajdoni hányad (18 m, alapterületíĺ üres lakľész) a33120|3. (VII.15.) onkormányzati rendelet a|apján
töńénő elidegenítéséhez. ........ és ....... tulajdonostársak részére 3.050.000,- Ft
vételáron. A vételár megfizetésére egyösszegben, vagy banki hite| fe|használásával van |ehetősége a

vevőknek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. máľcius 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A béľlő kiértesítése a
véte|árľól megttirtént, 2016. febľuáľ 9-én a szerződést megkiĺttitték. További intézkedést nem
igényel.

Mácsai Kulturdlis Szolgdltató Bt. és a Mdcsai Stíldió KÍt. bérleti jog átruházásra vonatkozó közi)s
kérelme a Budapest VIII. keríilet, Bacsli B. u 25. saźm alatti önkormányzati tulűjdonú helyiség

vonatkozdsdban

|293120|5. (XII.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájára| a Budapest VIII. kerület, 34857l0lÁJ21 és 34857/0/Nf2 he|yrajzi számon
nyilvántartott, a Budapest VIIr. keľiilet, Bacsó B. u. 25. szám a|att ta|á|hatő, utcai bejáratú

alagsori, 116 m2 alapterülettĺ' nem lakás célú helyiségek tekintetében a béľ|eti jogának
átruházásához és új bérleti szerződés megkötéséhez a Mácsai Stt'idió Kft.-vel hangszeľ-
ľestauľálás és javítás cé|jára, határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel 74.382,- Ft/hó +

ÁFa bé.l"ti díl + közĹizemi és külön szolgáltatási díjak összegen, amennyiben a helyiségľe
felhalmozott tartozás rendezésre kerül.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20i5. december 14.

f .) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt a Mácsai
Stúdió Kft. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruÍtő 566.791,- Ft összegű
szerződéskötési díj at megfi zessen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 14'

t
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3.) felkéri aJőzsefvtrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti béľleti szerződés
megkötéSére' melynek feltéte|e, hogy az onkormányzat tulajdon á}lan á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltétęIeirő| szóló 3512013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havibérleti díjnak megfele|o óvadék megfizetését, valamint a l7. $
(4) bekezdése alapján kőzjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásźi
vállalja a bérlő.

Fe|elős: Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. január 3|.

4.) a bérbeadói hozzájáru|ás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő Mácsai
Stúdió Kft. a jelen határozatban fogla|taknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerződéskötési
díjat megfizeti, a bérletj szerződésÍ' a|áírja és azt egyo|dalú kötelezettségvállaló nyi|atkozaÍta|
megerősíti. Az tnkormányzat ezek megtorténtéig a Mácsai Kulturális Szolgáltató Bt.-t ismeri el
bérlőként azérvényben lévő bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20|6' január 3|.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
dtintésľől kĺértesítésľe keľtilt, a béľleti szerződést nem ktitiitte meg. További intézkedést nem
igényel.

A Medioworks Kft., valamint a Perfect ofJice Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet,
BérkocsÍs u 2l. szdm alatti iires önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds célíl helyiségre

L294/20|5. (XII.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jdrul ltozzd a Budapest VIII. keľü|et, Béľkocsis u. 21. szám a|atÍ.i,34873ĺ0lA/3 hrsz.-ű, 66
m, alapterületű utcai bejáratű ťoldszinti (ga|ériás) üres nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség
bérbeadásához a PERFECT OFFICE Kft. részére.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII., Bérkocsis a. 2!. sztłm a|atfii, 34873l0lV3 hrsz.-ú 66 m2

alapterületű utcai bejáratu ťoldszinti (galériás) üres nem lakás cé|jtlra szo|gźilő helyiség
bérbeadásához a Medioworks Kft. részére iroda céljára, határozott időre f020. december 31.
napjáig, 42'667,- Fťhó + Áľ'A béľleti díj + közĺ'izemi és külön szolgáltatási díjak cisszegen.

Fe|e|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. december |4.

3.) amennyiben a Medioworks Kft. igazo|ta, hogy a Cégbíróság bejegyezte a Budapest VIII.
keľĺilet, Béľkocsis u. 2l. szttm a|atti, 34873/0/A/3 hrsz.-ú, 66 mf alapteľületiĺ önkoľmányzati
tulajdonú helyiséget székhelyként, a bérleti díj a következők szerjnt módosul: a bérleti dij az
igazo|ás benyújtását követő hónap elsejétől a béľleti jogviszony 24.hőnapjélig a mindenkori közös
költség 10 %o-ka| növelt éľtéke összegű (ahatfuozathozata| időpontjában |3.3|6,- Ft ) + ÁFA
bérleti díj + kozuzemi és külön szolgáltatási dij' Af5-36. hónapok kcjzotti időszakban a bérleti díj
32.000,- Ft/hó + AFA bér|eti díj + közuzemi és külön szo|gá|tatási dij összeg, a37-48. hónapok
kozotti időszakban 48.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozuzemi és külön szolgáltatási díj összeg,
49-60. hónapok közotti idoszakban 64.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és külön
szo|gá|tatási díj összeg.
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Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ ZrÍ'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2015. december 14.

4.) a bérleti szerződésben rögzíteni kell a bérlo vállalását, hogy amennyiben a bérlęti díj a f.)
pontban foglaltak szeľint módosul, abban az esetben vá||alta, hogy a Medioworks Kft. által
kitalált NapiBio Egészség Közosség neviÍ nonprofit támogatási rendszeľt kiterjesai az
onkormányzat területén műkodo óvodákľa, isko|ákra, időseket gondozó és egyéb szervezetekľe
(amelyek rendelkeznek támogatás fogadására képes nonprofit szervezette|, alapíwánnyal). A
váIla|ás teljesítésérő|2016. december 3l-ig köteles beszámolót benyújtani.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 14.

5.) amennyiben a bérlő bérleti szerződése a 60. hónapot követően meghosszabbításra kertil,
dijat a további időszakokra a bérleti díj megá|lapításáľól szóló mindenkori határozat
pontja a|apjćtn számított összegen kell meghatározni.

Fe|elős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határido: 2015. december 14.

a bér|eti
7. és 8.

6.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ--t ahatźrozat2.)-4') pontjában foglaltak szerint a

bérleti szeľződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á1ló nem

lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 351201'3. (VI. 20.) számil
Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bľuttó bérleti
díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó e|ótt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását vállalja a leendo bérlo.

FeIelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. január 3|.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiĺzpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
diintésľől kiértesítésľe keľiilt, a béľleti szerzÍidést megkötłitte. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Somogyi Béla u 7. szám alatti üres, iinkormdnyzati tulajdoníl
nem lakds céIíl helyíség nyilvdnos egyfordulós póIydzat ĺltjón történő bérbeaddsúra

|295/2015. (XII.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizotĺságúgy dĺint, hogy

1.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest^VIII. kerület, Somogyi Béla u. 7.

szźlm a|att elhelyezkedő,3646fĺ0lN| he|yrajzi számű, |89 m" alapteriiIetű, üres önkormányzati
tulajdonú, utcai, udvaribejáratű, ftjldszint és pinceszinten elhelyezkedő, nem lakás célú helyiség
bérbeadására nyilvános egyfordulós pá|yźzat kiírásáľa |50.4f0,- Ft/hó + AFA bérleti díj
összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-
testület f48lf0|3. (VI. 19.) szźlműhatározatának 8' pontja szerinti 25 %o-os bérleti díj kategóriába
tartoző, illetve nyilvános internet szo|gá|tatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 14.
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f .) felkéri a Józsefilárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a pá|yázatnak a Versenyeńetési szabá|yzatrő\
sző1ő 4112015. (II. 09.) számís képviselő-testületi hatźrozatban foglaltak szerinti Iebonyolításra.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: 20l5. december 14.

3.) a pá|yázati felhívást a VeľsenyezteÍési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hiľdetotábláján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szo|gá|ó helyiségében (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. te|ephelyein), a
Józsefoáľos című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá, az
onkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető koltségmentes hirdetési felületeken, egyéb
ľendelkezésre álIó internetes hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201'6. február 28.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Kiiznont Zľt. táiékoztatása a|apián: A felhívás közzététe|re keľiilt,
a páiyázat leadási határideje 2016. ápľilis 27. vo|t, ajánlat nem éľkezett. A pá|yázat eredményét
a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság áIlapítja mego és dtint a helyĺség további
hasznosításáróI.

ED-RICH BT. bérlő tevékenységi kör bővítésre vonatkozó kěrelme a Budapest VIII. kerüIet,
Szerdahelyi u. l8. szdm alatti tjnkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkoaÍsában

1f96/f0Ĺ5. (KI.14.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy nem járul ltozzd a Budapest VIII.,
Szeľdahelyi u. 18. szám a|atti,3513610/NLhrsz.-í, utcai bejáratú ftjldszinti, 10 m2 alapterületű, nem
lakás célú ĺ'izlethelyiséget bér|ő ED-RICH Bt. bér|eti szerzodésének módosításához a tevékenységi
kör bővítése tekintetében.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 14.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bĺzottságĺ
dtintésrőI kiéľtesítésre kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

Benkovics Zsolt egyéni vdllalkozó béľIeti díj feliilviagdlati és szerződés módosítdsi kérelme a
Budapest VIII. keriilet, Teleki tér 5. szdm alatti önkormónyzati tulajdoníl helyiség vonatkoaźsdban

|f97120|5. (xII.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

l.) nem jdrul hozzlź a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 5. szám a|atti,35|35/0/Nf hrsz.-ú, 2f m2

alaptertiletrĺ, utcai, ťoldszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiséget bérlő Benkovics
Zso|t egyéni vá||a|koző béľleti szerzodésének módosításához és a bérleti díj csökkentéséhez.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2015. december 14.
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f.) fe|mondja a Budapest VIII. kerület, Teleki téľ 5. szám alatĺi,35135l0lAl2 hrsz.-u,22m2
alapterületű, utcai, föIdszinti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre Benkovics Zsolt
egyéni vál|alkozóval megkötött bérleti szerződést 20l6. december 31.-ei hatáIlyal.

Felelos: Józsefvárosi Gazdtńkodási Központ ZrÍ'. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 14.

3.) felkéri a Józsefoárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.-t ahatátozat 2.) pontjában foglaltak alapján a
bér|eti szerződés felmondására.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 20.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: Á kéľelmező a bizottsági
dtintésľől kiéľtesítésľe keľült. A béľlőnek a fe|mondás megküldésľe került. További intézkedést
nem igényel.

A Tdrsak a Teleki Térért Egyesiilet bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keríilet, Teleki tér 23. szdm
alatti iźres, i)nkormĺźnyzati tulajdoníl nem lakás célíl ltelyiségekre, valamint a bérleti díj

k e dv ex,mény es ö s sze ge n tö rté nő meg dI lapítds dr a

|298/2015. (KI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem' 0 taľtózkodís szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáľu| a Budapest VIII. keľĺĺlet, Te|eki tér f3. szám a|atti,3474010/Aĺ25 hrsz.-il, f9 mz
alapteriiletű, üres, onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, foldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idove| a Társak a Teleki Téľért
EgyesüIet részére ĺfiúsági foglalkoztatő cé|jára kedvezményes, 25.500,- Ft + ÁFA bérleti díj +
közuzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 14.

2') ahatározat l.) pontjában megáIlapított bérleti díj feltétele, hogy

a) a bérlő köteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkormány zatot támogatóként szerepeltetni,

b) a legalább havi rendszeľességrĺ helyiséghasználatot igénylő eseményekről (fogadóóra, gyu|és,
rendezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadóttájékoztatni' meghívót küldeni,

c) minden év március 15. napjáig benyújtani azadoÍÍ évre vonatkoző szakmai tervét, amelyből
kideľül, hogy milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a béľleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuárosi
lakosok érdekeit,

d) minden év május 3l. napjźig benyújtani aZ e|ozo éves tevékenységéről szóló, az
onkorm ány zat á|ta| me ghatár o zott tartal mri s zakmai b e s zám o l ój át,

e) a helyiségben aZ a|apszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a béľbeadáskor
engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZrÍ'.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. december |4.
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