
3.) a Szakmai terv és a szakmai beszámo|ó étékelésére és elfogadására a hatáskoľrel rendelkező
bizottság(Embeľi Erofonás Bizottság) jogosu|t. Amennyiben a hatáskorrel ľendelkezőbizotÍsága
szakmai tervet és beszámolót elfogadta,,űgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott
évre is érvényben marad.

Felelos: Józsefrlárosi Gazdá|kodási Központ ZrÍ'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 14.

4.) amennyiben a szewezet a 3.) pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benyrijtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkorm ányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi
Iakosok éľdekében folýatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a 248/20|3.
(VI.19.) számú képvise|ő-testületi határozat26. pont a), b), c), vagy d) pontja szerinti mértékĺe
módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek vá|tozat|anul hagyása mellett.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 14.

5.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz e|eget, illetve aszakmai terve, szakmai
beszámolója alapján nem bizonyítoÍt, hogy tevékenységét legalább részben Józsefuáros
érdekében végzi, úgy a bérleti díj az érinteťt év január l. napjától visszamenőlegesen az akkor
érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő ĺisszeg + infláció éńékre
emelkedik. Amennyiben a béľIő szakmai terve vagy beszámolója a|ap1źtn bizonyított' hogy
tevékenységét csak részben végeńe Józsefuáros érdekében, úgy a béľleti dija a nem lakás célú
he|yiségek béľlęti dijának megá||apításáról szóló f48/2013. (vI.l9.) számű képviselő-testĺ'ileti
határozat f6. pontjában meghatźrozott eggye| magasabb kategóriába sorolt bérleti dijra
emelkedik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. decembeľ 14.

6.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zťt.-t ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötéséľe, melynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jtra
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti dijnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat aláítását
vźi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. január 31.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľe|mező a bizottsági
diintésľől kiértesítésre keľült, a béľleti szeľződés megktitésľe kerü|t. További intézkedést nem
igényel.

Gusti Mediterraneo KÍĹ íł bérleti jogviszony létesítésére vonatkozlí kérelme a Budapest VIil., Víg u
3 0. s zĺÍm aI att i ij n k o rmĺźny zati t uI aj do n ĺil h ely is é g v o n at k o zós ób an

1299/20t5. ()ilI.r4.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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l.) hozzájáru| a Budapest vI[., 34942ĺ0lN0 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VI[.,
Víg u. 30. szám a|aÍ| Ía\á|hatő, 137 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratri
pinceszinti nem lakás célú helyiség újbóli bérbeadásához a Gusti Mediteľľaneo Kft. részére
határozott jdőre, f020. december 3 l-ig melegkonyhás vendéglátás céljára, 132.000'- Ft/hó +

ÁpA. teľleti + közüzemi és kiilĺjn szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határido: 20l5. december 14.

2.) ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkotésére abban az esetben kerülhet sor, ha a
Gusti Mediterraneo Kft. a jelen határozatrő| szóló értesítéskézhemételét követő 5 napon be]ül az
o n ko rm ány zattal szemben fen n ál l ó tartozását ki eryen l íti .

Felelős:Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 14.

3.) ahatźrozatf .) pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzodés megkötésére, amelynek fe|tétele,
hogy az onkormányzat tulajdonában tt||ő nem lakás cé|jźra szo|gźůő he|yiségek bérbeadásának
feltételeirol sző|ő 3512013. (u. 20.) onkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése a|apján
kozjegyzo elótt egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírását, valamint a rendelet 14. $ (2)
bekezdés szęrint 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését óvadék feltoltéssel vá||a|ja a
leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f01 6. februźr f8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmezíj a bizottsági
diintésľőI kiértesítésľe kerĺilt, a béľleti szeľződést nem kiitiitte meg. Továbbĺ intézkedést nem
igényel.

A Budapest VIII. kerület, Jóaef krĹ 74. szóm alattifi)Idszinti, 35647/0/Á/2 helyrajzi szdmít,
határozatlan időre saíló bérleti szerződéssel bérbeadott üzlethelyiség elidegenítése

1300/2015. (KI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) hozzź$źru| az ingatlan nyilvántaľtásban 35647l0/N2 helyrajzi számon nyilvántaľtoff,
természetben a Budapest VIII. kerület, József krt. 74. szám a|atti t1l m. alapterülettĺ
üzlethelyiségľe vonatkoző e|adási aján|at bérlő részére történő megküIdéséhez, a vételámak, az
elkészült forgalmi éľtékbecslés, valamint a 32ĺf013. (VII. i5.) számú önkormányzati rendelet
a|apjźtn a forgalmi érték |00%-ában, azaz 47.f00.000,- Ft összegben töfténő kĺjzlése mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 2015. december 14.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti eladási aján|at

kiküldéséľe és az adásvéte|i szerzódés megkotésére.

Felelős: Józsefirárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3 l.
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A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián:
vételáľról megtöľtént, f0I6, febľuár 1'6-ín a szeľződést megktitötték.
igényel.

A béľlő kiértesítése a
További intézkedést nem

Per-Cop Beauty KÍt. bérlő tevékenységi kör mlidosításra irdnvuló kérelme a Budapest VIII. keriilet,
József krt. 50. szúm alatti önkormónyzati tulajdonú nem lakds célú hetyiség tekintetében

1301/20|5. (KI.l4.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület,35230/0/N6 hrsz.-on nyilvántartott, a Budapest VIil.
keľület, József krt. 50. szám a|atti helyiség (bejárat a Baross utca felől), 69 m2 alaptertiletű, utcai
bejźtratÚ, ftjldszinti nem lakás cé|ú helyiséget bérlő Peľ-Cop Beauty Kft. bérleti szerződésének
módosításához a tevékenységi kör tekintetében ruházati-, textil-, lábbeli kiskeľeskedelem
tevékenységek céljára, 207.597,- Ft/hó + ÁFA' to'l"ti díj + kozuzemi és kiilön szo|gá|tatási dfiak
megál|apítása mellett. A szerződés megkĺitésének a feltétele, hogy akére|mező a bérleti szerződés
mó d o s ításán ak a|áír ásti g a fenn á l l ó h átr a| ékát ki e gye n l ítse.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2015. december l4.

f.) felkéri aJózsefilárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározat 1. pontja szeľinti bérleti szerződés
módosítás megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az Önkormáqyzattu|ajdonźhan á||ő nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről szóló 35120|3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuáľos onkoľmányzati rendelet 19. $ (3) c) pontja a|apján a bérlő a bérleti szerződést
közjegyzó előtt tett egyoldalú kötelezeffsé gvá||a|ő nyilatkozattal kiegészítse.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zr,t'' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|6. január 3 1.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésről kiértesítésľe keľiilt, a szeľződés módosítás aláÍľásra keľült. Továbbĺ intézkedést nem
igényel.

A Budapest VIII. keriłlet, Baross u 11I./c szdm alatti iinkormónyzati tulűjdonú helyiségfeletti
tetős zer kezet j avítds a

|302120|5. ()ilI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Y ár o s gazdálkodási és P énzugyi B i zottság li gy d<!nt, hogy

1.) nem jdrul llozzd a.Budapest YIII. keľület, Baľoss u. 111./c szám a|atti,35728 hrsz.-ú éptiletben
ta|á|hatő, 468 m2 alapterületű, onkormányzati tv|ajdonú, utcai, ftildszinti nem lakás célú
üzlethelyiség béľlőjének bérbeszámítási kéľelméhez.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 5. december 14.

2.) hozzájára| a Budapest VIII. keľület, Baľoss u. 111./c szám a|atti, 35728 hrsz.-ú épületben
Ía|á|hatő, 468 m2 alapteľĺiletű, önkormányzati tÜlajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás célú
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üzlethelyiség feletti, a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában á||ő tetórész fe|űjításához a

karbantaftási keret teľhére 400.000,- Ft + Afa összeg erejéig.

Felelős: Józsefoárosi Gazdźikodási Központ ZrI". vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december l4.

3.) felkéľi a Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt-t, hogy a Budapest VIII. keľület, Baross u.
|11./c szám a\attl, 35728 hrsz.-ú épületben tatźihatő, 468 mf alapterületű, önkormányzati
tulajdonú, utcai, füldszinti nem lakás célú üzlethelyiség feletti, a tulajdonostársak osztatlan kozös
tulajdonában álló tetórész felújításának tényleges koltségének megfizetésére vonatkozó
önkormányzati igéný jelentse be a tu|ajdonostársak felé.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: a munkálatok elvégzéséľől szóló szám|a benyújtását követően

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapiánz A tet(Íszigetelés javítása
elkészü|t. Az alapító okiľathoz tartoző műszaki felméľés megtörtént, az átrezetés folyamatban
van.

A Budapest VIII. keriilet, Kríldy u. 2. szdm alatti pinceszinti' 36605/0/A/45 helyrajzi szdmú nem
lakds céljdra szolgóló helyiségbérlemény elidegenítése

1303/2015. (XII.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' f nem,1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) az ingat|an-ny1|vántartásban a 3660510lł145 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 2. szám alatti pinceszintj, 97 m, alapterü|etú, határozott idejű
bérleti joggal teľhelt nem lakás célú helyiségre fennálló elidegenítést kizáró feltétel alól
felmentést ad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźńkodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 74'

f .) hozzájáru| ahatározat l.) pontja szerinti helyiségre vonatkozó eladási aján|atbér|o részére töľténő
megküldéséhez, a vételárnak, az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 32lf0|3. (vII. 15.)

számű önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdése alapján a forgalmi éľték 100 oÁ-ában, azaz
8.630.000'- Ft összegben torténő kĺjzlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdéúkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2015. december |4.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti eladási ajźtn|at

kiküldésére és az adásvéte|i szerzodés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. március 31.

Ä Józsefváľosi Gazdálkodási Ktiznont Zrt. táiékoztatása alapián: A béľlőt kiértesítették a
vételáľľóI, f016. március 5-én a szeľződéskötés megtöľtént. További intézkedést nem igényel.
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Lakĺís eIidegenítésével kapcsolatos vćtelár és eladdsi ajdnlatjóvóhagydsa_ határozatlan idejíí
bérleti jogviszony (2 ĺIb) zÁnr ÜĺBs

130412015. (XrI.14.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľiilet, Kőfaľagó utca ....... szám alatti, 103 m'
alapterüIetű,2 szobäs, komfortos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnya| rendelkező
bérlő részére történő e|adási aján|at kiküldéséhez az e|készíilt forga|mi értékbecs|ésben
megállapított forgalmi érték l00 %,-áva| megegyezó összegű, azazff .000.000,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 14.

f.) felkéľi a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási aján|at
ki kĺ'il déséľe, val am int az adásv éte|i szerző dés megkĺitésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 28.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A béľlőt kiéľtesítették a
vételáľró|, 2015. december 22-én a szeľződést megktitötték. További intézkedést nem igényel.

Turay Ida Színhdz Kiizhasznú NonproJit Ęft. bérlő bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület,
Kdlvária tér 6. és 14. szám alatti iinkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozásdban

1305/2015. (KI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hogy

t ') hozzá'járu| a Tuľay Ida Színhĺíz Közhasznrĺ Nonprofit Kft. által bérelt, Budapest VIII.
kerület, Ká|vána tér 6. szám alatti, 35881 ĺ0/N|6-24 hľsz.-ú, összesen 1041 mz alapterületiĺ, és
a Budapest VIII. keľÍilet, Kálváľia tér |4. szám a|atti, 35915t0ĺN38 hrsz.-ú, 457 mf
alapterülettĺ nem lakás célú önkormányzati tulajdonú, egyéb besorolású ingatlanok felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015. december 14.

2.) hozzájáru| továbbá a Tuľay lda Színházlŕ:özhasznú NonpľoÍit l(ft.-ve| az. I.) pont szeľinti
helyiségek tekintetében torténő bérbeszámítási megállapodás megkotéséhez és a bérbeadóra
tartoző felújítási munkák költségének bérleti díjba torténő béľbeszámításhoz 48 hónap alatt
4.874.|68,- Ft + 1.3|6.025,- Ft AFA (bruttó 6.190.193,- Ft) összegben. Az elszámolás fęltétele,
hogy a bérlő a fehijítási munkákat e|végezze, és a benyújtott szźtm|ák a|apjén a Józsefváľosi
Gazdá|kodźtsi Központ Zrt. Önkormányzati Házkeze|ó Irodája leigazo|jaa teljesítést.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l5. december 14.
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3.) fe|kéľi a Józsefváľosi Gazdálkodási Kcizpont ZÍt.-Í. a 2.) pont szerinti bérbeszámítási
megál lapodás megkötéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: f016. január 31.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľe|mezo a bizottsági
döntésről kiéľtesítésľe keľiilt, a bérbeszámítási megállapodást megktittitte. További intézkedést
nem igényel.

Javaslat a,,DH/20l6.'' típusil, valamint az,,LNR-JEL/2016.'' típusti bérlakds púIyázatok kiírósóra

1306/20|5. (KI.14.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) f016. janutlr 4. - 2016. február 5. között ptúyázatot ír ki azon Józsefuárosban élo polgárok
részére, akik devizaa|apű jelzźioghiteltiket nem képesek törleszteni, vagy visszafizetni, és ezért az
állandó lakóhelyüket és tulajdonukat képező, Budapest VIII. kerületben ta|źihatő lakásukra
vonatkozó devizaalapú köIcsönszerződést a finanszíroző pénzugyi intézmény felmondta, és az
ingatlan tulajdoni |apjára a végrehajtási jogot akár a ťlnanszíroző pénzügyi intézmény javára, akár
közi'izemi díj, vagy közös költség, vagy más követelést éľvényesítő végrehajtást kérő javára
feljegyenék, vagy a ťlnansziroző pénzugyi intézménnyel a lakás közĺjs éľtékesítésére
megállapodást kötött, vagy a tulajdonjoga a végľehajtási eljárás folýán megszűnt, és a
ťlnanszíroző pénzijgyi intézmény a lakás értékesítését követően még fenná|lő tartozásra
megállapodást kötött vele, és legalább a pá|yáző vagy a házastárs rendelkezik jövedelemmel' a
pályázatra kiírt lakás felújítási kötelezettségével, | év határozott idore szóló bérleti szerzodésse|,
előbérleti jog biztosításával, költségelvű bérleti díj előírása mellett, óvadék fizetési
kötelezettségge|, az alábbiakban felsorolt és megnevezett 3 darab bérlakásra:

1.) Budapest VIII., Dankó u.34.3 ' em.2. 1,5 szoba 46,|| m2 összkomfortos
2.) Budapest VIII., Magdolna u. 33. 5. em. f . l szoba 27,60 m' összkomfoľtos
3.) Budapest VIIL, Magdolna u. i0ib. 3. em. 18.2 szoba 43,50 mr komfonos

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnoke
Határidő: 201 5. december 14.

2.) f0|6. januźtr 4. -f0|6. február 5. kozott pá|yázatotirki azon csa|ádok részére, akik lakássalnem
rendelkező, az 50. évüket be nem töltött, volt józsefuárosi polgárok, vagy Józsefuárosban tanulók,
illetve dolgozóknak, akik elköltöztek uryan, de ismét kertileti lakosok kívánnak lenni,
jovedelemmel rendelkeznek, a pźiyázatra kiírt lakás fehijítási kötelezettségéve|, | év határozott
időre szóló bérleti szerződéssel, költségelvű béľleti díj e|oirása mellett' óvadék fizetési
kötelezeĺségge|, az alábbiakban felsorolt és megnevezett3 darab bérlakásra:

3 szoba ll0,00 m, összkomfortos1.) Budapest VIII., Bezęrédi u. 6. l. em.7.
2') Budapest VI[., Karácsony S. u. f2. |. em. f3.
3.) Budapest VIII', Tömő u. 56. fszt. 3.

1,5 szoba 37,98m'
2 szoba 43,60 m'

komfortos
komfortos

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság eInöke
Hatáľidő: 2015. december |4.

3.) hozzájźru|, hogy a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ ZrÍ.. abírá|ati határidot indokolt esetben
egy alkalommal meghosszabbítsa.

J.ąĺ
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Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 20 l 5. december 14.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Közporrt Zrt.-t az 1.) és 2.) pontban meghatározotÍ. pá|yázatok
kiíľására és annak lebonyo|ítására.

Fel el ő s : Józsefiláros i Gazdálkod ás i Kcizpont Zrt. i gazgatóság elnöke
Határido: 2015. decembeľ 14.

5.) hozzájáru|, hogy a pá|yázati Jelentkezési Lap ellenéľtékeként beťlzetett 1.000,- Ft +ÁpA a

Józsefiláľo s i G azd ál kod ás i Kozpont ZÍt. bev étel ét kép ezze.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnoke
Határido: 20l5. december |4.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: Mindkét pá|yáłzat
meghiľdetése, lebonyolítása, lezárása megtöľtént. Á. páł'|yánatok eľedményéľő| 

^VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság 323/20|6. Gv.04.) számú határozatáłban döntött.
További intézkedést nem igényel.

Javaslatfakdrral kapcsolatos kdrtérítésÍ igény elbírdlósdra a Koľdnyi Sdndor utcában
zÁnr ÜĺÉs

212016. (I.11.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy Boros Anikó, a Reboľina Kft. ügyvezetóje
á|tal., az ... fľsz.-ú gépjármíivel kapcsolatban előterjesztettkźLÍtéritési igényét a Budapest VIII.
kerület, Korányi Sándor utca 4. szám előtt 20l5. július 08. napján tortént káreseménnyel kapcsolatban
a Gľoupama Garancia Biztosító állásfoglalása alapján elismeľi, és a biztosítő á|ta| megállapított önľész
90.623,- Ft összegét kifizeti. A kifizetés feltétele o1yan egyezség megkötése, amelyben a károsult
nyilatkozik arról, hogy a kártérítés megfizetésével egyidejíĺleg lemond minden további káltérítési
i gényérő l az önkormány zafral szemben.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. januźlr |1.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A káľeset tekintetében a
Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. a kiÍizetésľe vonatkoző egyezséget megktittitte a
károsulttal, mely megkĺĺldésre keľĺilt a Gazdálkodási Ügyosztá|y részére.
A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A kifizetés indítása (teljesítés igazolás
kiadása) 2016. május 9-én megtörtént.
A PénzĺieYi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A káreseménnyel kapcsolatban felmeriilt és az
onkoľmányzatot teľhelő 10"Á őnrész összege _ a 90.623,- Ft -a káľosult részéľe 2016. május 18-
án átutalásľa keľiilt.

Javaslatfakttrral kapcsolatos kdrtérítési igény elbírdltźslźra a Stróbl Alajos utctźban zÁnr tjĺns

3/20t6. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdá|kodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dont, hogy a ... źita|, a.....
frsz.-ú gépjármiĺvel kapcsolatban előterjesztett kártérítési igényét a Budapest VIII. kerü|et, Stróbl
Alajos utca J. szám előtt 20l5. május f4. napján tortént káreseménnyel kapcsolatban a Groupama
Garancia Biĺosító állásfoglalása a|apjźn elismeri' és a biĺosítő źL|talmegállapított ff .f10,- Ft önrész
osszegét kiťlzeti. A kifizetés fęltétele egy olyan egyezség megkotése, amelyben a károsult nyilatkozik
arról, hogy a káĺtérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további kártéľítési igényéről az
o n korm án y zatta| szemb en.

Felelős: polgármester
Határido: 20|6. január 1|.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Közrlont Zľt. táiékoztatása a|apián: A káreset tekintetében a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a kiľlzetésľe vonatkozó egyezséget megkötötte a
káľosulttal, mely m.egküldésľe került a Gazdálkodási ÜgyosztáIly részére.
A GazdáIkodási Ueyosztály táiékoztatása a|apián: A kiÍizetés indítása (teljesítés igazo|ás
kiadása) 2016. március 7-én megtöľtént.
Ą PénzůigYi Ugyosztálv táiékoztatása alapián: A káreseménnyel kapcsolatban felmeľĺilt és az
onkoľmányzatot terhelő 107o önľész összege, azaz f2.2|0'- Ft 2016. márcĺus 17. napján
átutalásľa kerĺilt károsult ľészére.

A Budapest VIII. keríilet, Rákóczi ťtt ........... szdm alatti inggtlan.1a uonatkozó elővdsĺtrldsi jogról
való lemondds ZART ULES

4/2016. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi
onkormányzat a .. .... hrsz. alatt felvett, teľmészetben a 1081 Budapest, Rákóczi rit .....
szám a|aÍt ta|á|hatő, 80 m2 alapterüIetű, lakás megnevezéstĺ ingatlan tekintetében ...... eladó és

...... vevo k<jzott 20l5. december 74-én l7.900.000,- Ft, azaz tizenhétmil|ió.kilencszázezęr forint
vételáron létľejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|6. január | |.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: Az ügyfél részéľe a nyilatkozatot 20t6.
január13-án postázták.

Javaslat közterüIet-haszndlati kérelmek elbírdldsdra

5/2016. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-haszná|atihozzźĄáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A közterüIet-használat idej e:

Kö ztertil et-h asznźiat c é|j a:

Kcizterü l et-h aszná|at he lye :

Kö zterü let-h asznźiat nagy s ága:

Cheho Kft.
(székhely: 1066 Budapest,Zichy J. u. 30.)
f0|6. január 11. - 20|6. szeptember 30.
vendéglátó tęrasz
Budapest VIII. kerĺ'ilet' Haľminckettesek tere f .

20 m'
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Díjfizetés litemezése: havonta

FeIeIős: poIgármesteľ
Határido: 2016. január ||.

2. tudomásu| veszi a Cheho Kft. Budapest VIII. ker[ilet, Haľminckettesek tere f . sz. e|őttl terü|etre
vonatkozó köztertilet-haszná|atát - teljes díjÍizetéssel - f015. október 01. - f016. január 10. napja
közötti idoszakra.

FeIelős: poIgármester
Határidő: f016. januär 11.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alanián: Az ĺigyfét részére ahatározatot2016. febľuáľ
3. napján postázták.

6/20L6. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteri.ilet-használati hozzt|árulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közterü|et-haszná1ő, kérelmező: Reális otthon Kft.
(székhely: l072 Budapest, Rákóczi i|t 4f .)

A közterület használat ideje: 2016. január |5. _2016. ápľilis 30.
KözteľüIet-hasznźůat cé|ja: építési munkaterület - homlokzat felújítás

(alpintechnika alkalmazásával)
KözterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Nap u. 28.
Kĺjzterület-hasznźt|atnagysága: 20 m,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. január 1|.

A GazdáIkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfél ľészéľe ahatározatotfltí. februáľ
3. napján postázták.

7/2016. (I.11.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad köztertilet-hasznźiatihozzź$áru|ást
az a|ábbiak szerint:

KozterüIet-hasznáIó, kérelmező: Digital Vision Bt.
(székhely: l085 Budapest, Kőfaragó u. 3')

A közteriilet használat ideje: 2016. január I I. - 2016. március 3I.
Közteriilet-használat célja: mozgó árusítas - kézi guruló kocsiról pékáru és

eg,,éb ajóndék jeĺIegű teľmék árusítása
Kozterület-használat helye: Budapest VIII' kerület, Józsefvóros kozigazgatási

területe
Közterület-haszndlat nag,lsága: 2 db (] ,,,/ké,i guľuló kocsi)
Díjfizetés ütemezése: egyosszegben
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FeIelos: polgármester
Határidő: f0|6. január 1|.

A Gazdá|kodási Ügyosztá|v táiékoztatása alapián: A határozatot f0|6. február 24. napján
küldték megaz tigyfél részére.

8lf01'6. (I.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1. közterület-haszná|ati hozzájáru|źst ad - teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szeľint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: L-COFFEE Kft.
(székhely: 1062 Budapest' Teréz kľt. 55-57.)

A közterület hasznáIat ideje: f016. január 1l. - 20l6. december 31.
KözterüIet-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Kozterület-haszná|at helye: Buda^pest VIII. kerü|et, Futó u. 36.
Közterület-haszná|atnagysága.. 36 m'

FeIelős: polgármester
Határidő: f0|6. janutr 1|.

2. tudomásul veszi az L-COFFEE Kft. Budapest VIII. kerület, Futó u. 36. sz. elotti területre
vonatkozókĺjzterĺilet-haszná|atát-teljesdíjfizetéssel -20|5. november l8._2016. január l0. napja
közötti időszakľa.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 20|6. januttr 1|.

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: Az ügyfél ľészéľe ahatározatot20|6. febľuáľ
3. napján postázták.

9/20|6. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. köztertilet-haszná|atihozzźĄáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Közteriilet-haszná|ő,kére|mező: DóľĹDent Bt.

A közteriilet-használat ideje:
Közteri.i let-h asznźiat c é|j a:

Közteľü let-h aszná|at he lve :

Kö zterü let-h aszná|at nagys ága :

Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. januźtr |7.

(székhely: 1094 Budapest, Bokľéta u. 28.)
20|6. január ||. _ 2016. decembeľ 3 1.

pavilon
Budap^est VIII. kerület, Szigony u. - Üll0i u. sarka
6+2m'
havonta
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2. tudomásul veszi a Dóri-Dent Bt. Budapest VIII. keľület, Szigony u. - UIIői út sarka előtti területľe
vonatkozó kĺjzteľti|et _ haszná|atát - teljes díjfizetéssel - f0|5. december 01. - f0|6. január 10.
napja közötti időszakra.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2016. január 11.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 20|6. februáľ 9. napján
szeméIyesen vette át az iigyfé|.

|0lf016. (I.11.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az597ĺ20|5. (VI.08.) száműhatźtrozatát
az a|ábbiak szerint módosítja:

Kcjzterület-haszná|ő,kére|mező: Oľbán'61 Sütőipari Kft.
(székhely: f336Dunavarsány, Halász Lajosné u' 33')
201.6. január |7 . - 2016. június 01.

A köztertilet-hasznáIat ideje: vendéglátó terasz
K<jzterü|et-hasznáiat cé|ja: Bud^apest VIII. kerĺilet, Nagyfuvaros u. 2/b.
Közterület-hasznźiat helye: 8 m,
Közterülęt-haszntiatnagystĺga: egyösszegben
Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. január ||.

Á GazdáIkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A' határozatot 20|6. febľuár 15. napján
személyesen vette át az iigyfé|.

||/2016. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodásiés PénziigyiBizottság úgy dönt, hogy

1 . az 1287 l20 l 5. (XII. 1 4,) számű döntését az a|ábbiak szerint módosítja:

Kcjzterület-haszĺá|ő, kérelmęző: Corvin Udvaľ l(ft.
(székhely: 1065 Budapest' Révay u. l0.)

A közterület-haszná|at ideje: 2016. januát ||. _20|6. ápľilis 30.
Közteriilet-használat cé|ja: homlokzati á||vźtny elhelyezése

K<jzterület-haszntůat helye: Budapest VIII. kerület, Prtúer u. 6-8. és Nap u. 7.
szám e|őtti járdtn

Kozterĺilet-h aszntt|at nagysága: 7 5 m2 75o m2 a Prźúer utcai szakas zon + 25 m2 a Nap
utcai szakaszon)

Díjfizetés ütemezése: havonta

Felelős: polgármester
Határidő:2016. január l l.
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f . havi részletekben torténo teljes díjf.izetés me|lett tudomásu| veszi a Corvin Udvar Kft. Budapest
VIII. kerü|et,Práter u. 6-8. és Nap u.,|. szám előtti teľületre vonatkozó közterület-haszná|atátf015,
december 07 . _2016. január l0. napja közotti időszakra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f016. január 1|.

,Ą Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: Ä hatźrozatot f0t6. januáľ 11. napján
küldték megaz ügyfét ľészéľe.

12ĺ2016. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy közteľi'ilet-használati hozzź$árulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-hasznźiő. kérelmező: I(K Kavics Beton Kft.
( I 053 Budapest, Ferenciek tere f .)

A kérelemben foglalt közteľület haszná|at
ideje: 2016. januźr |5._f0I6. december 3l.
Köztertilet-haszná|atcé|ja: építési munkateľület, homlokzat felújítás
KözterüIet-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Krúdy u. 1l. - Lorinc pap téľ

saľkán
Közteľület-h aszná|atnagysźlga: 85 m2

Felelős: polgármester
Határidő: f016' januźr ||.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározatot201'6. februáľ 29. napján vette
át személyesen az ügyfé|.

Tulajdonosi hozaźjdrulás a Budapest VIII. keriilet Mikszdtll Kdlmdn térre történő behajtds

fo r g alo mte c h ni k ai te rv é h ez

13/f016. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy elfogadja a határozat mellékletétképezo
forgalomtechnikai teľvet a Mikszáth Kálmán tér (hrsz.: 3673f) közlekedésének módosításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. januźtr 71.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A Budapest Közűt Zrt. tájékoztatása a
diintésről megtiiľténto aZrt. a kiizrĺti je|zőtáb|ák kĺhelyezését elvégezte.

Javaslat haszndlati megáIlapodds keretében ti)rténő térJigyelćí kamerarendszer elhelyezéséľe

t4/20|6. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1 . a 962/2015. (|X.21 .) számű határozatát visszavonja.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016' január 11.

f' elfogadja ahatározat mellékletét képezó, a Semmelweis Egyetemmel (székhely: 1085 Budapest,
Ülloi ĺt f6-f8., oM azonosító: FI 6f576, adőszźtm: 153f9808-2-42) kötendo, térfigyelő
kameľaľendszer elhelyezéséhez, illetve árame||źltásához sziikséges, határozat|an idejű hasznźĺ|ati
megá|lapodás megk<itésére irányu|ó előszerződést.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' januźr 11.

3. fe|hata|mazza a po|gármestert az e|őszerződés, illetve az abban fogla|t feltételek teljesülése esetén
a haszntilati me gál l apod ás a|źtir ásár a.

Felelős: poIgármester
Határidő: a Semmelweis Egyetem éľtesítését követő 10 munkanapon belül

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Az onkoľmányzat részérő| a|áílt
e|őszerződés 2016. januáľ 28-án megküldésľe keľüIt az Egyetemnek.

Javaslat a Magyar Közös Képviselők Egyesĺiletével ktitendő megdllapodlźs megkötésére

1,5/20|6. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadja a hatźtrozat mellékletét képező, a Magyar Közös Képviselők Egyesületével (képviseli:
Dr. Horváth-Lugossy Gábor elnok; székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. |2.; adőszäma:
1852f684-1-41) kötendőhatározat|an időre szóló egyiittműkodésimegállapodást.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2076. január ||'

2. felkéri a polgáľmestert az 1. pont szerinti megállapodás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. január ||.

A GazdáIkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A megállapodás aláíľásľa és megkĺildésľe
keľĺi|t a Magyaľ Kiizös Képviselők Egyesĺiletének.

A BoNo & DIMA BĹ bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriłlet, Bérkocsis u 29. saźm alatti
üres, önkormdnyzati tulajdonú nem lakás célíl helyiségre

16/20|6. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerüIet, Béľkocsis u. 29. szám a1attta|á|hatő,3495510lA16 hrsz.-ú,
27 m, a|apterĺiletű, uÍcai bejáratú, alagsori, nem lakás célú lielyiség bérbeadásához gázkozmu
nélkü| határozat|an idore, 30 napos felmondással a BoNo & DIMA Bt. részére vaľľoda,
felsőľuházat gyártása tevékenység cé|jára,11.800,- Ft/hó + ÁFł ue.l"ti díj + kozi.izemi és

kti lĺin szo lg á|tatásj d íj ak osszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: f016. január 11.

f ') felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt.-t ahaÍározaÍ.1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkotésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á||ő nem lakás céljára
szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI. 20.) Budapest Józsefuárosi
onkormányzati renđelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a |,ĺ. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú
kötel ezettségvá l l alási nyi latkozat a|áír ását v ál|a|j a a leendo bérl ő.

Felelos: Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. február f8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
dtintésľőI kiéľtesítésľe keľiilt, a béľleti szeľződést megkiitötte. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Rdkóczi ílt 55. szdm alatti iires nem lakĺźs céIjára szolgĺźIó
helyiség bérbeadásdra vonatkozó pdlyázat eredményének megdllapítúsúľa

17lf01'6. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest VIII. kerĺilet,3463910lN4 helyrajzi számon nyilvántartott' a Budapest VIII. keľület'
Rákóczi út 55. szám a|atti, I25 m2 alapterületű' utcai bejáratú ťoldszinti, ĺires önkormányzati
tulajdonú helyiség bérbeadására a 807lf0|5. (VII. 27.) száműhatározata a|apján kiín nyilvános
p ály źlzatot érvényes nek és eľed m ényes nek nyi lvánítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. január 7| '

2.) megáIlapítja, hogy apá|yázat nyeľtese a MAXPO Kft.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. január ||.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a^Budapest VIII. keľĺi|et, Rákóczi út 55.

szám a|att ta|źúhatő, 34639l0lV4 hrsz.-li |f5 m, alapterületű, utcai bejáratű füldszinti,
önkoľmányzati tulajdonú, üľeS, nem lakás célú helyiség bérbeadásárakiírt nyilvános egyfordulós
pźúyázatnyeľtesével, a MAXPO l(ft.-vel a bérleti szerzódés megkötésére,határozottidőrę'20f5.
december 3|. napjáig, thai fľissítő- és gyógymasszázs, kínai orvoslás tevékenységek cé|jára,

280.000,- Ft/hó + Afa béľleti + köztizemi és külon szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f0| 6. február 28.
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4.) a je|en határozat 3.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésének feltéte|e, hogy aZ
Önkormállyzat tulajdonában áI|ó nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľol sző|ő 35/2013. (VI. 20.) Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $ (2)
bekezdése a|apján 3 havi béľleti díjnak megfele|o óvadék megfizetését, va|amint a 17. $ (a)
bekezdése alapjfu kozjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozaÍ' a|áírását vá|la|ja a
leendő bérlo.

Fę|ę|ős: Jĺizsęfoárosi Gazrlálkorlási Kozpont 7,ľt. vagyongazrĺálkoĺlási igaz,gatőja
Hatáľidő: f016. február f8.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
döntésről kiértesítésľe keľült, a béľleti szerződést nem ktittitte meg. További intézkedést nem
igényel.

Budapest VIII. keriilet, Lujza u 23. as. 1. szám alatti iires nem lakós céljára szolgáló helyiség
elidegenítése

I8/f016. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(3 igeno 11 nem, 1 taľtózkod ás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

].) hozzájórul a Budapest^VIII. kerület, Lujzau. 23. alagsor I. szánl alatti, alagsori, 35439/0/,4/53
helyrajzi számú, 42 m, alapterijletű, udvari bejáľatú raktárhelyiség I.540.000,- Ft vételáron,
versenyeztetési eljárás mellőzésével rcrftnő elidegenítéséhez ... .... részére.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküIdés ére, valamint az adásv ételi sz erződés megkötéséľe,

3.) amennyiben nem él az eladási ajánĺatban foglalt határidőn belĺ;l a vétel
Iehetőségével, úgł az I ') pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos rendelkezések szerint
nyílt árverésen kell meghiľdetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. január |I.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező kiértesítésľe
keriilt a Bizottság döntéséľől. További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Népszínhdz utca 43. szdm alattifi)Ids7inti, 35069/0/A/4 helyrajzi szdmíl
egy é b lle Iy is é g elideg e níté s e

|9/2016. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(3 Ígen' 11 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

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

I.) hozzájórul az ingatlan-nyilvántartasban 35069/0/A/4 helyrajzi szómon nyilvdntartott,
teľmészetben a Budapest VIII. keľĹilet, Népszínhaz utca 43. szám alatti, foldszinti 12 m,
alapterüIetii eg1,,éb helyiségre vonatkozó eladási ajánĺat béľlő ľészére torténő megküIdéséhez, a
vételárnak, az elkészüIt forgalrui éľtékbecslés, vaĺamint a 32/20I3.(WI.15.) önkormányzati
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rendelet alapjá'n a forgalmi érték 100 oń-ában, azaz 2.830.000,- Ft osszegben toľténő közĺése
mellett.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodősi Központ Zrt.-t a h'atározat I.) pontja szeľinti eladási ajánlat
kiküldésére és az adasvételi szerződés ruegkotésére.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. január 1|.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A béľlő kiértesítésľe keľĺilt a
Bizottság döntéséľő|. További intézkedést nem igényel.

Florian Tiku Kft. bérlő és a WSHTRRI KÍt bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó közijs
kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 77. szám alatti önkormónyzati tulajdonú nem lakĺźs céIĺł

helyiség tekintetében

2012016. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(f igen,l0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

I.) hozzájórul a Budapest VIII. keriilet, Baross u.77. szánĺ alatti, 35532/0/A/6 helyrajzi számon
nyilvántartott, utcai bejáratú, földszinti, ]69 m2 alapteľi)letii nem lakós célú hetyiségre a Florian
Tiku Kft. bérlővel kotatt bérleti szerződés módosításához és bérlőtársi jogviszony létesítéséhez a
VUSHTRRI Krt.-vet 3gI'Iő5,- Ft/hó + ÁF'ą bé,l"ti díj + közüzemi és kütön szolgáltatási díjak
osszegen, a bérleti szerződés egyéb részeinekváĺtozatlanul hagłása nzellett.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdólkodási Kozpont Zrt.-t a bérleti szeľződés módosítás I.) pont szerinti
megkötéséľe, melynek feltétele, hogl az onkormányzat tuĺajdonában álIó nem lakás céljára
szolgóló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I 20.) számú Budapesĺ
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 24, s O bekezdés d) pontja alapján az óvadékfeltöltését,
valamint a 24. $ (2) bekezdés c) pontja aĺapján kozjegyző előtt egłoĺdalú kotelezettségvóllalási
ny il atko z at al áír ás át v ál l alj ák a b é r l őt ár s ak.

Felelős: JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: f0|6. január 7I.

A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
döntésľől kiéľtesÍtésľe keľiilt. További ĺntézkedést nem igényel.

AzABM-TEAM Kft. és az M-SZOLE TRADE Kft bérlőtársak, valamint az M-Lesz Hungary Kfĺ
bérleti jog dtruhózdsóľa vonatkouj köztjs kérelme a Budapest VIII. keriilet, orczy ílt 27. szóm alatti

önkormdnyzati tulajdonú nem lakds célíł helyiség tekintetében

21120|6. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen, 1 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) nem idrul ltoud az ABM TEAM Kft. és azlĺ-SZoLE Kft. bérlőtársak által bérelt' a Budapest
VIII. kertilet,36007l0ĺA'l3 he|yrajzi számon nyilvántaľtott' a Budapest VIII. keľiilet, Oľcry rĺt
27. száłm a|attta|á|ható, utcai bejáratű foldszinti, 58 m, alapterületű, nem lakás célú üzlethelyiség
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béľ|eti jogának átruházásához aZ M-Lesz Hungary Kft. részére, iparcikk jellegű
kiskereskedelmi, lraszná|tcikk bo|ti kiskereskede|mi, egyéb távközlési-, iľodai és fénymáso|ási
cé|ra, határozat|an időľe a jelenlegi bér|eti dijon, azaz 79.365,- Ft/hó + Áp.ł trérleti díj +
koz;jzemi és küIön szolgá|tatási díjak összegen.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f016. január 11.

2.) az ABM TEAM Kft. és az M-SZOLE Kft. bérlőtársak álta| bérelt, a Budapest VIII. kerÍilet,
3600,7 /0lAl3 he|yrajzi számon nyilvántaftott, a Budapest VIII. kerü|et, orczy űt 27. szám a|aÍt
ta|á|hato, utcai bejáratú ftjldszinti' 58 m'alapterületű, nem lakás célú tizlethelyiség, határozat|an
i dore szóIó bérl eti szerződését felmondj a.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. január 11.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t, hogy a felmondás érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0|6. január 11.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A kéľelmező a bizottsági
dtintésľőI kiértesítésľe keľült. A felmondás a béľlő ľészéľe megküldésľe keľüIt. További
intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII. keriilet, Szentkirdlyi u. 16. szám alatti nem lakds céIjdra szolgdló
helyiséggel kapcsolatban sziźletett ítélet pénziigy i rendezésére

22/2016. (I.1t.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(ĺ5 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) hozzájáľa| a Budapest VIII. keľiilet' 365|6/0/NI3 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIII. keľüIet, SzentkiľáIyi u. 1'6. szám a|att ta|á|ható, 351 m2 alapterületű, önkormányzati
tulajdonú, I. emeleti nem lakás célú helyiség tekintetében a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. źL|ta| jogalap nélkĹili gazdagodás címén ..... részéte, a PKKB l4.P.85.l02lf0|4l43'
szátmű ítélete a|apján megfizetett 4.250.000,- Ft tőke és 510.151,- Ft késedelmi kamat
onkormányzat éita| a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. részére történő visszautalás ához a
he|yiség bérleti díj bevéte| terhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20| 6. január I I .

2.) felkéri a Józsefuáľosi
me ghatár ozott kö vete l és

Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy intézkedjen aZ 1.) pontban
. n történő érvényesítése éľdekében'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20|6. január 1 1.

3.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy vizsgá|ja meg btintetó feljelentés
lehetőségét, a vizsgá|at eredményéről, a megtett intézkedésről tájékoztassa a Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottságot.
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Fe|elos: Józsefilárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. máľcius 31.

A Józsefváľosi Gazdátkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
döntésről kiéľtesítésľe keľült, a visszautalás megttirtént. További intézkedést nem igényel.

magánszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłlet, Víg. u 28. szám alatti
önkormdnyzűti tulajdonú nem lakós célú helyiség vonatkozĺÍsĺźban

23/201'6. (I.11.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(4 igen, 11 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

1,) hozzájárul a Budapest VIII. kerüĺet, Víg u. 28. szóm alatt taláIható, 34926/0/Á/4 hrsz.-ú, ] 5 m2

alapterĹiletű, utcai bejáratú foldszinti + részben galériázott, nem lakas célú helyiség
bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondással ,..... magánszeméIy részére
rahározás céljára, 16.000,- Ft/hó + AFÁ bérleti díj + közüzemi és külôn szolgáltatási díjak
összegen.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkotésére, amelynek feltétele, hogl az onkormányzat tulajdonóban áIló nem lakás céljáľa
szolgáIó helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 35/2013. Cĺ/I. 20.) önkoľmányzati rendelet
]4. s @ bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnakmegfelelő óvadékmegftzetését, valamint a I7. f
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt eg1łoldalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat aláírását
vdllaĺja a leendő bérIő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatáľidő: 20|6. január 11.

,Ą Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bĺzottsági
döntésľől kiértesítésre keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. kertilet, Magdolna utca 43. szúm alatti Népkonylta helyiségének
bővítésére

2412016. (I.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozatz
(13 igen' 1 nem, Í tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám a|atti Népkonyha helyiségének bővítésére
vonatkozó, közbeszerzési érték'határt el nem érő beszerzési eljarást érvényesnek és

eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodźtsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6' január 1l.

f.) a beszeľzési e|járás nyertesének a benýjtott ajátn|ataa|apjźtn a Hufer-Bau Kft.-t (székhely: 1193

Budapest, Könyvkötő utca ff., adőszám: 12626704-f-43, cégegyzék szám: 0|-09-695624,
bankszámla szĺma: |f0 1 |9 1 1 -0 l 3 46 83 8-00 1 00000) nyi lvánítj a.
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Ajánlati ár: 1'949.000 Ft+Afa.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. január 11.

3.) A Józsefoárosi Gazdá|kodási KozponÍ,Zrt. a döntés alapján az tnkormányzat nevében a me||éklet
szerinti vál|alkozási szerzodést kosse meg a 1 160l cím f015. évi maradványa terhére.

Fe|elos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. január 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizĺlont Zľt. táiékoztatása alapián: A váIlalkozási szeľződés
a|áírásra kerüIt 2016. január 4-én, a műszaki átadás-átvétel lezárult 2016. március 3-án.
További intézkedést nem igényel.

Javaslat a ,,2016. évre ki)nyvviugáIat ellátása'' tárgyíl, ktizbeszerzési értékhatdrt eI nem érő
b e s zer zé s i e lj dr ds e r e dmé ny é n e k me g ĺź II ap ít ds dr a

26/2016. (I.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hory

|. a ,,2076. évre könyvvizsgálat ellátásď' tźtrgyil, kozbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszerzési
eljárás eredményes.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. január l 8.

f. a beszerzési e|jártls nyeľtese az EAST-AUDIT lgazságllgyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő
Tanácsadó Zrt. (40f5 Debľecen, Széchenyi u. 15.), amely a legalacsonyabb összegű, éľvényes
ajánlatot adta, aján|ataazajźn|atkéľő rendelkezésére álló fedezeten belül van' alkalmas a szerződés
te lj es íté s ére é s n em til' kizár ő ok hatá|y a al att,
Elfogadott aján|ati ár 120.000 Ft+Afďhó' bruttó: 152.400 Ft/hó.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. január l8.

3. ahatározatf . pontja a|apján felkéri a polgármesteľt a megbízási szerződés a|źńrźsára'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. januáľ l 8.

A Pénzügvi ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: Ä' megbízálsi szeľződés 2016. január 27-én
a|áirásra keľült.

ravaslat az,,Irodaiforgószékek beszerzĺ1se'' tárgyú beszeľzési eljárás eredményének
megáIIapítdsdra

27/2016. (I.18.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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7. az,,Itodai forgószékek beszeľzése,, tárgyű,kőzbeszerzéSi éftékhatáft e| nem érőbeszerzési e|járást
eľedményesnek nyi lván ítj a.

Fe|elős: jegyző
Határidő: f016. január 18.

2. abeszerzési eljárásban éľvényes és |egalacsonyabb osszegű ajánlatot a NET21 Kft. (székhe|y:2164
Mogyoród, Szent Jakab park233'; adoszám:f27f9925-2-l3; cégjegyzékszáln: 13-09-138432)tett,
ezért a Kft. a nyertes aján|attevő. Elfogadott aján|ati ára:

Aján|ati áľ: 1 db esetén neĺó Ft/db + AFA
bruttó Ft/db

f0.8f8,- FtJdb

Felelős: jegyzó
Határidő: 20l6. januáľ 18.

3 ' ahatározatf . pontja alapján felkéri a jegyzőt a szerződés a|áírására.

Felelős: jegyzó
Határidő: f0I6. január f5.

A JeeYzői Kabinet táiékoztatása alapián: A nyeľtes ajánlattevőve| a szerződés aláírása keľült. A
gazdasági táľsaság a szerződésben fog|altakat teljesítette.

Javaslat a Corvin Sétdny Progľam keretén beliil telekalakítás jóvdltagyósdra

28lf016. (I.18.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározat 1. számú mellékletét képező T-87965 számű vźńtozási vázrajzot és felkéri a
Rév8 Zrt.-t, hogy annak a Budapest Főváros Kormányhivata|a XI. kerületi Hivatalához történo
benyújtása felol intézkedj en.

Felelős: Rév8 Zľt. v ezérigazgatőja
Határidő: 20|6. február 1.

2. e|járő jogi képviselőként Csabáné dr. Sándi Klara ügyvédet hatalmazzameg

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. január 18.

3. felkéri a polgármestert a meghata|mazás a|áirására'

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. február 1.

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A T-87965 számú változási vázrajz a Budapest Főváľos
Kormányhivatala XI. keľůileti Hivatalához benyújtása kerii|t, a rajz szeľinti te|ekalakítás, a
vonatkozó engedélyezési eljáľás lefolytatását ktivetően, 2016. febľuár f6-áłnjóváhagyásľa keľiilt.
A jóváhagyő hztározat 2016. április 7-én jogeľőľe emelkedett.
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Jav as lat közter ĺilet- ItasauÍlati kérelmek elbírĺźIds dra

, 29lf0I6. (I.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
j (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

ii a YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1162ĺ2015. (XI.16.) száműhatározatát

i "z 
alź-ŕ,blak szerint módosítja:

i 
*özterület-hasznźńő, kérelmező: 

äľŕľJ'ľÍHľ;ffi:J:i:iĺ:íĹ.jos u.2l.)
] Aközteľület-haszná'|atideje: 2015. december|f.-f015. december3l.

Közterĺilet-haszná|atcé|ja: idényje||eguaszta|i árusítás (karácsony-szilveszter)
Budapest VIII. keri'ilet, Népszínház u. - Bacsó Béla u.: Köztertilet-haszná|at helye: saľka
3m2i Közteriilet-haszndlat nagysdga.. egyosszegben

i Díjfizetés iitemezése:
,

i Felelos: polgármester

] "aÍáridő: 
f016. január 18.

] A Gazdálkodási Üevosztáty táiékoztatása alapián: A' határozatot 20|6. február 3. napján
postázták az iigyfé| részéľe.

30/f0|6. (I.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság határozata
(14 igeno 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Y ár osgazdálkodás i és Pén zt.igy i B i zottság úgy dönt, ho gy

1 . köaeľület-haszntiati hozzájáru|ást ad - teljes díjmentessé gge| - az alábbiak szerint:

Kozterület-használő, kérelmező: RózsaÉp lfft.
(székhely: 4400 Nyíregyháza,Tunde u. 12.)
2016. január 1 8. - 20|6' január 30.
hom|okzat felújítás

Budapest VIII. kerület, Elnök u. 13. előtti járdán
36m'

Budapest VIII. kerület, GyőrĘl István u. ff-f4. e|otti
járdán
36m'

2. teljes dijmentesség biĺosításával tudomásul veszi a RózsaÉp Kft., Budapest VIII. kerĺilet, Elnĺjk u.
|3. szám előtti jáľda és Budapest VIII. kerĹilet, Győrffu István u. f2-24. szźtm e|őtti járda terüIetére
vonatkozó, a homlokzat fehijítás megvalósítása céljából igénybe vett közterü|et-haszná'|atźú2016.
január |6. napjátő| - f016'január 17. napjáig szóló időtaľtamľa.

FeIelős: polgármester
Határidó: 20 l 6. januáľ l 8.

A közterület-használat idej e:

K ö zteľü l et-h asznźi at c é|i a:

Köztertilet-haszntiat helye ( l ) :

Kö zterü let-h aszná|at nagy s ága:

Közterti let-h aszná|athe lye (2) :

Közteri.i I et-h aszná| at nagys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 20 i 6. január l 8.

l15 ł
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A Gazdálkodási UgYosztálv táiékoztatása alapián: A hatźrozatot 2016. febľuáľ 9. napján vette
át az iigyfé|.

3Í/f016. (I.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köĺertilet-hasznźiatihozzájárulást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:
Közterület-haszná|o, kérelmező: Techroad Kft.

(székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 8.)

A kérelemben foglalt közteľület haszná|at
ideje: f016. január 21. _f0|6. januźr f2.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: műemléki kutatások végzése - homlokzaton
KözteľüIet-használat helye: Budapest VIII. keľület, Múzeum u. 17.

KözteľĹilet-h aszná|at nagysága: f0 m, létľa elhelyezése járdán és 2 db parkolóhelyen
emelőkosaras gép elhelyezése (l0 m,
paľkolóhelyenként)

A kérelemben foglalt közterĺilet hasznźiat
ideje: 2016. január f5. - 2016. január 26.

Köztertilet-hasznä|at cé|ja: műemléki kutatások végzése - homlokzaton
Közterület-h aszná|at helye: Buda^pest VIII. kerület, Reviczky u. 6.

Közterület-haszná|atnagysága: 36 m, |étra elhelyezése jáľdán és 2 db parkolóhelyen
emelőkosaras gép elhelyezése (10 m.
parkolóhelyenként)

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 2016. január l8.

2. a kieső paľkolási díj áfatarta|mát a Budapest VIII. kerület Múzeum v 77 . sz. előtti paľkolőszakasz
vonatkozásában (20|6.január 21-tő| f016. január ff-ig, azaz 2 munkanap), Budapest VIII. kerület,
Reviczky u' 6. sz. előtti paľko|őszakasz vonatkozásában (20|6. január fs-to| f0|6. januźlr f6-ig,
azaz f munkanap), 8 980,- Ft-ot közterüIet-használó kéľelmező köteles megfizetni a köztertilet-
haszná,|atr ő| szó l ó határo zatb an me gj e l ö lt b an k szám la szźlmr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. január i 8.

Á' Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az Ügyosztály megküldte az
ügyfé| ľészéľe.

ravaslat oz Úi T"l"*i téri piac teriłIetén lévő H2 jelíÍ tizlethelység bérlői kérelmének elbírúIásdra

32/2016. (I.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ílgy dont' hogy

1. hozzájáru| a Honest-Team Bt. H2 jelű üzlethelyiségben folytatott tevékenységi körének,,zöldség-
gyĹimölcs kiskereskedés'' üzletkörről ,,vegyeskereskedés'' üzletkörre történő módosításához és a
további óvadék fizetési kötelezettségének 6 havi részletekben töľténő teljesítéséhez azza| a
feltétellel, hogy a módosított szerződés a|áírásának feltétele az e|ső óvadék ľészlet befizetése.
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Felelős: polgármester
Határidő: f016. január 18.

2. felkéri a polgármestert ahatározat l. pontja szerinti módosított béľleti szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. januźtr 29.

A Gazdálkodási Ügvosztáty táiékoztatása a|apián: A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása szeľint
még nem érkezett óvadékľészlet beťlzetés a bérlőtő|, ezért a módosított szerződés még nem
keriilt a|áírásá'ra.

Az orszdgos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósdg kiaźrólagos várakozóltelyeire vonatkoai döntés
módosítása

33/2076. (I.18.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 3 nem, 0 taľtózkodás szavazztta|\

A Városgazdá|kodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt, hogy |28|lfOl5. (XII'14.) számú határozatának
f . pontját az a|étbbiak szerint módosítja:

az |. pont szerinti kizárólagos váľakozóhelyek után fizetendo várakozási megváltási díjľól (évi
66f .500,-Ft/várakozőhe1y) 20|6. december 3I. napjáig lemond azza|, hogy az e|engedett megvá|tási
díjjal kapcsolatban felmertilő önkormányzati AFA fizetési kötelezettségge| azonos összeget (évi
140.847,-Ft/várakozóhe|y) összesen 281.694,-Ft-ot az országos Nyugdíjbiztosíĺási Főigazgatőság
köte|es az Önkormányzat részére megfi zetni.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 l6. január 1 8.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A megállapodás aláíľásľa keľült 2016.
máľcius 8-án.

A SpecióI Zrt. kéľelme gépjdrmíÍ-elhelyezési kiitelezettség bérleti szerződéssel történő teljesítésére
vonatkoaían

34/2016. (I.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. nem járul hozzáaSPECIÁL Szolgáltató ZtrtkoruenMűködő Részvénýársaságkérelméhez,hogy
a Budapest VIII. kerület, Nap u. |6, szám (hrsz.: 35620) alatti irodahźn épitéséhez kapcsolódó, 20
db gépjármű-e|helyezési kötelezettségébő| fennmaradó 10 db gépjármű-elhelyezési
kötelezettsé gét f0 évre megkötött bérleti szeľződéssel teljesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. január l8.

2. hozzźĘźtru| - a Józsefuáros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési ktitelezettségéro| sző|ô
I5/201l. (m.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (l) bekezdés a) pontja a|apján - hogy a SPECIAL
Szolgáltató Zártkoruen Míĺködő Részvénýársaság a Budapest VIII. kerĹilet, Nap u. 16. szám
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(hrsz.: 356f0) alatti |akóház építéséhez kapcsolódóan 10 db parkolóhely eľejéig pénzbe|i

megváItással te|jesítse gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségét, 2.500.000,-Ft/paľkoló díjért.

Felelős: poIgármesteĺ
Határidő: 201 6. január 1 8.

3. fe|kéri a polgármestert, hogy - amennyiben a SPECIÁL Szolgá\tatő Zárĺkörűen Működő
Részvénýársaság élni kíván a pénzbeli megváItás lehetőségével - gondoskodjon a gépjármu-
elhelyezési kötelezettség megváItásáravonatkozó megállapodás előkészítéséről, a|áírásźnől.

FeIelos: polgármester
Hatáľido: 2016. február f9.

A GazdáIkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: A megállapodás aláírásľa keľiilt 2016.
febľuáľ 15-én.

Lakós elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajánlatjóvĺźhagyása _ hatdrozott idejíÍ bérleti
jogviszony (1 db)

35ĺ2016. (I.18.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Vas utca . szám alatti, 58 m2 alapterületű, 2
szobás, komfoľtos komfoľt fokozatú lakás vonatkozásźtban fennálló elidegenítéstkizárő feltétel -
határozott idejíĺ bérleti jogviszony - alól.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. január I8,

f .) hozzájárul aZ ingatlan-nyilvántaľtásban a he|yrajzi számon 
^ 

nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Vas utca szám a|atti,58 m, alapteru|etu, f
szobás, komfortos komfoľt fokozatú lakásra vonatkozó eladási aján|at bérlő részére történő
megküldéséhez, a vételárnak a forgalmi érték l00 %o-ában, azaz |7.500.000,- Ft összegben
történő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. janurír 1 8.

3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt,-t ahatározat2.) pontja szerinti eladási aján|at

ki kü l dé s éľe, val am i n t az adásv éte|i szer zó dés a|áir ás ár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 3l.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A tértivevénnyel kipostánott
eladási ajánlatot a bérlő 2016. január 29.én átvette. Az aján|at érvényességi ideje |ejárt' a béľlő
nem kiitött szeľződést.

,l
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Iavaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsdra (2 db)
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36lf016. (I.18.) sz. városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság ligy dont, hogy

1. hozzĄiáru| a Budapest VIII. kerü|et, József u. 47. szám alaÍti, 35159 hľsz.-ú |akő|láz udvarán
kialakított gépkocsi-beáIló béľbeadásához részére, határozat|an idore, 30 napos
felmondási idővel l0.000,- Ft + ÁFA + infláció mértéke/hó bérleti díj mellett.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoneazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. januáľ 18.

2. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1.) pont szerinti bérleti szerzóđés
megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele az onkormányzattu|ajdonában álIó üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló
5912011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelo összegű óvadék megfizetése'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonsazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február f9.

3. az |') pont szerinti bérleti szerzódés megkötése esetén, az onkormányzat tu|ajdonában álló üľes
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beá|lók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 59/f011. (Xr.07.) onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától a béľleti díj méľtékére
tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. január 18.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktĺzpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a Bĺzottság
döntéséľő| éľtesítést kapott, a béľleti szerződést nem kötötte meg. További intézkedést nem
igényel.

37/2016. (I.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi BÍzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|\

AYárosgazdálkodásiés PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. hozzájáru| a Budapest VIII' kerület, To|nai Lajos u. f6. szám a|atti,3496l hrsz.-ú telken
kialakított gépkocsĹbeálló bérbeadásához ... részére,határozat|anidőre, 30 napos
felmondási idővel l0.000,- r.t + Áp.a + infláció mértéke/hó béľleti díj mellett.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határido: 20 | 6. január | 8,

2. felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t az |.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére' amely hatá'|yba lépésének feltétele az onkormányzat tulajdonában álló tires telkek,
felépítményes ingatlanok' gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59/f0|l. (XI.07.) önkoľmányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megfi zetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0|6. februfu 29.
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3. az l.) pont szerinti bér|eti szerződés megkötése esetén, az tnkormányzat'tu|ajdonában á||ó ĺires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltéte|eirőI
sző|ő 59ĺf0l1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 15' s (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint aZ
egyoldalú kotelezettségvál|aló nyilatkozat kozjegyzői okiratba fog|alásától, a bérleti díj métékére
tekintettel.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zft. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. január 1 8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A bizottsági diintésről a
kiéľtesítés megtłiľtént. A bérleti szerződés a|áírásra keľült 2016. febľuár 3-án.

ravaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi ílt 19. szdm alatti üres, önkormdnyzati tulajdonĺl nem
Iakós céIú helyiség bérbeaddsára kiírt nyilvános pdlyózat eredményének megdllapítdsdra és új

pĺźlyázat kiírására

38lf016. (I.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 19. szám a|attl,3650910lNg hrsz.-ú, 237 m2 alapterületű,
iires cjnkormányzati tulajdonú, I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség béľbeadására a
Yárosgazďálkodási és Pénzügyi Bizottság 99412015. (IX. 28.) számű határozata alapján kiít
nyi I váno s pá|y ázati elj áľást érvényesnek, d e eredménýel enn ek nyi lván ítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. január l8.

2.) felkéľi aJőzsefvárosi Gazdálkodási KĺĺzpontZÍt.-t a Budapest VIII. kerĺilet, Rákóczi út l9. szám
a|atti, 36509/0lN9 hrsz.-ťl' 237 mf alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, [. emeleten
elhelyezkedő nem lakás célú helyiség bérbeadására nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására
L84.3f0,- Ft/hó + AFA bérleti díj ĺĺsszegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be
olyan ajánlat, ameIy a Képviselő-testi'ilet 248lf0|3. (VI. 19.) számű batározatának 8. pontja
szerinti |f oÁ és af5%o-os bérleti díj kategóriábatartoző, illetve nyilvános internet szo|gźńtatás
(internet kttvéző, call center' stb.) tevékenység végzéséľe vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. január 18.

3') felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabályzatrő|
sző|ő 47/f0|5. (II. l9.) számű képviselő-testületi hatźlrozatban foglaltak szerinti lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. januráľ 1 8.

4.) a pá|yázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hiľdetőtábláján, a Lebonyolító
ügyfélfogadźsra szo|gá|ó helyiségében (Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyein), a

Józsefuáros címrĺ helyi lapban' az onkormányzat és a Lebonyolító honlapjén, továtbbá az
Önkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető koltségmentes hirdetési feltileteken, egyéb
rendelkezésre álIó internetes hirdetési poľtálokon kell kozzétenni.
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Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Közľlont Zľt. táiékoztatása alapián.. A.pá|yázat kiírásľa keľült. Á
páiyázat leadásának határideje f01,6. ápri|is 13. volt. Két ajánlat érkezett, amelyek esetében
hiánypótlásra vo|t szükség. A Bizottság 59912016. (VI.06.) számű határozatában eľedméný
hiľdetett, a pá|yánat nyeľtese éľtesítésľeo és a béľleti szeľződés megkötésľe keľiilt. További
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u 30., Kisfoludy u 10-12., Kőris u 11., Tolnai Lajos u
21. szdm alatti épüIetek vonatkozĺÍsóban digitdlis kaputelefon rendszer kiépí'tésére

39/2016. (I.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 taľtózkodäs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) aBudapestVIII.kerület,Bérkocsisu.30.,Kisfaludyu. l0-12.,Kőrisu. ll.,TolnaiLajosu.21.
szám alatti épületek digitá|is kapute|efon rendszer kiépítésére vonatkozó, kĺjzbeszerzési
éľtékhatárt el nem &óbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. januáľ l8.

f ') a beszerzési eljárás nyeľtesének a benyújtott aján|ata a|apján Takács Gyiiľgy Tiboľ egyéni
vá||a|kozőt (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u.28/b., adőszám: 420|2609-2-4f, szám|aszám:
||7f|0f6-f0f46|49, vig.sz.: Es.|6f647) nyilvánítja az elfogadott aján|ati źron, azaz 2.054.410
Ft + ÁFA összegen'

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodásiigazgatőja
Határidő: 2016. január l8.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t,hogy az onkormányzat nevében kösse meg a
határozat f .) pontja alapján a munkálatok elvégzésére a hattlrozat mellékletét képező vállalkozasi
szerződést Takács György Tibor egyéni vállalkozóval a ||602 cím 2015. évi maľadványa
(kaputelefon kiépítés) terhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. január 29.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A vállalkozási szerződés
megkłitésľe keľü|t, a kivitelezés lezáľult. További intézkedést nem igényel.

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételúr és eladdsi ajdnlatjóvdltagydsa (4 db)

40/2016. (I.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dont, hogy

1.) hozzájźtru| aZ ingatlan-nyi|vántartásban ............... he|yrajzi számon nyilvántartott'
természetben a Budapest VilI. kerĺilet, Horuáth Mihály tér ................ szám alatti, 85 m'
alapteľületű, 1 szobás, komfoľtos lakásľa hatźtrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező

ti'ĺ.
ľ,/ "/ l/,- ,;1,/

If1



bér|o részére történő e|adási aján|at kiküldéséhez' az e|készu|t foľgalmi értékbecslésben
megá|lapított forgalmi éľték 50 ,/o-áva| megegyező összegű, azaz 13.000.000,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási lgazgatőja
Határidő: f016. január 18.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at

kikü l désére, val am int az adásv ételi szerzod é s a|áír ásár a.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határldő: 20 l 6. március 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A bérlő részére eladási
ajánlatot küldtek' az adźsvételi szerződést azonban nem köttitte meg.

3.) hozzájáru| az ingat|an-nyilvántaľtásban a .... helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII. keľüIet, József körút szám a|atti, 63 m, a|aptertiletíĺ, 2 szobás,
komfort nélkĺili lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo bérlő részére történő
eladási aján|at kiküldéséhez, az e|készült forgalmi értékbecslésben megállapított forga|mi érték
50 %o-áva|megegyező összegű, 8.150.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. január 18.

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

kikü l d é s ére' v al am i nt az adásv éte|i szęr zo dé s a| áír ás ár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határido: 2016. március 3 1.

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A béľ|ő ľészére eladásĺ
ajánlatot kiildtek,2016. febľuáľ 18-án adásvételi szeľződést köttittek. További intézkedést nem
igényel.

5.) hozzájáru| az ingat|an-ny1|vántartásban .............. helyrajzl számon nyilvántartott, természetben
a Budapest VIII. keľület, Kaľácsony Sándoľ u. ................ szám a|atti,44 m' alapterületrĺ, 1

szobás, komfoľtos lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történo
eladási aján|at kiküldéséhez, az e|késziilt forgalmi éltékbecslésben megállapított forgalmi érték
50 %o-źna| megegyező ĺisszegű, azaz 4.650.000,- Ft vételár kozlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidó: 20 1 6. január 1 8.

6.) felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ahatározat 5.) pontja szerinti eladási aján|at

kikü l dé s ére, val am i nt az adásv éte|i szer ző dés a|áir ás ár a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20l6. március 3 1.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián:A béľlő részére eladási
ajánlatot kü|dtek' 2016. március 3-án adásvételi szerződést ktitöttek. További ĺntézkedést nem
igényel.
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7.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. keľůilet, Teleki Lász|(l téľ ................ szám a|atti,56m2
alapteľü|etű, 2 szobás, komfortos lakásra haÍźĺrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezo
béľlő részére torténő eladási aján|at kiktildéséhez, az e|készu|t forgalmi értékbecslésben
megállapított forgalmi érték 50 %o-áva| megegyező összegű, 6.300.000,- Ft vételár kĺjzlése
mellett.

Fe|elős: Józsefilárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.vag5,o11gazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. január 1 8.

8.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t ahatározat 7.) pontja szerinti eladási ajźln|at
ki kü l d ésére, va| am i nt az adásv éte|i szerzodés a1áír ásár a.

Fe|elos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 2016. március 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A béľlő részére eladási
ajánlatot küldteko 2016. január 27-én adásvételi szeľződést köttittek. További intézkedést nem
ĺgényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerüIeti ingatlanok vonatkozĺÍsĺiban kazdn javítdsi munkdlatok
eIvégzésére

41/2016. (I.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) a Budapest VIII. kerület, o. u. 8.; Budapest VIil. keriilet, Dankó u.34.; Budapest VIII. keľĺilet,
Dankó u. 16.; Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40.; Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 33.;
Budapest VIII. kerület, Orczy út 3l.; Budapest VIII. kerület, József u. 47. szám alatti ingatlanok
vonatkozásában akazánokjavítására vonatkozó,kozbeszerzési énékhatárt el nem érő beszerzési
elj ár ást éľvényesnek és eredményesnek nyi lván ítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. január l8.

2.) a beszerzési eljárás nyeľtesének a benyrijtott aián|ata a|apjźtn az Uri-Zanyi Gázkészülék- és
Klimaszeľelő Kft.-t (székhely: 1038 Budapest, Puszta koz 4. fszt. 5., cégjegyzékszém: 01 09
7|0949, adőszám: If93793f-2-41, szám|aszám: oTP Bank Zrt. ||713005-20380380-00000000)
nyilvánítja, az elfogadott aján|ati áron, azaz2.438.960 Ft + ÁFA összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. január l 8.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t,hogy az onkormányzat nevében kösse meg a
határozat f . pontia alapján a munkálatok elvégzésére a hatátozat mellékletét képező vállalkozási
szerződést az Uri-Zanyi Gázkészůilék- és Klimaszeľelő Kft.-vel a |I60f cím 2015. évi
maradványa (rendkívüli karbantaľtás e|őirányzat) terhéľe.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20| 6. január f8.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A vá||alkozási szeľződés
megktitésľe kertilt, a kivitelezés lezáľult. További intézkedést nem igényel.

J av a s l at a S zes zgy dr utc a me g Il o s s zab b ít ds dv al k ap c s o I ato s dtj nt é s m e g lt o zat aI ór a

42/2016. (I.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartizkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Szeszgyźr utcában (35904ĺ2 hľsz. alatti
telken) a közműfeltárás e|végzésének biztosítása miatt a 684lf0|5. (VI. 29.) száműhatározatának2. c.

pontját az a|ábbiak szerint módosítja:

,,c. a balesetveszély elkerü|ése érdekében az onkormányzat a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-n keresúu| |átja el az átadoLt közteri'ilet elkerítését a 35904l| hrsz. alatti ingatlan
és a Visi Imľe utca felől legfeljebb két hónap időtartamra mobilkerítés haszná|atával, továbbá
azt kovetőęn kotelezi a kivitelezőt az ingat|anon a bontási, építési helyek munkavédelmi
eIoíľásoknak és szempontoknak megfelel ő l ehatárolására.''

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Hatáľidő: 20|6. janutlr 18.

A Kiizteľiilet-felügveleti ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A lehatárolás kapcsán nem kellett
közteriilet-felügyelői intézkedést foganatosítani.
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A teľületre korábban
feláIlított mobĺlkerítés bontását és elszállításátf0|6. ápľilis 26-va| megľende|ték.

ravaslat a Coľvin Sétóny Program keretén beliit elővdsltrldsi jogrólvahí lemonddsra ZÁRr Üĺns

44/20t6. (I.25.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
Onkormányzat a .. ... hrsz.-ú, természetben a 1083 Budapest, Práteľ u. ...... .... szám a|aÍti,
67 mz alapterülettĺ lakás tekintetében, a 18.000.000.- Ft-os vételár ismeľetében aze|őterjesztés mellékletét
képezo ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. január 25 .

A Gazdálkodási tiwosztálv táiékoztatása alapián: Á nyilatkozatot 20L6. januáľ 27-én az iigyfél
személyesen átvette.

A Budapest VIII. keriilet, oľczy ílt I. szdm alatti ingatlanra vonatkozó elővdsdrldsi jogróI való
lemondás zÁnr ÜĺÉs

45/20|6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(10 ĺgen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefuárosi onkormányzat a 36030 hrsz. a|aIt felvett, természetben a l089 Budapest, orczy ilt
1. szám alatt tallźihatő ingatlan |38|7/263460-ad tulajdonľésze tekintetében a S.E.F.T.
Kereskedelmi Kft. 

',végelszámolás 
alatt'' (1089 Budapest, Korányi S. utca 3./b), mint eladó és a
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Nor1h-Gate Ingat|anfoľga|maző és In.gatlanhasznosító Kft. (l148 Budapest, Keľepesi űt 52.),
mint vevo kozött 375.000.000'- Ft +Afa, azazháromszázhefuenotlni|lió foľint + Afa vételáľon
létľejött adásvételi szerződésretekintette| e|ővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 201 6. .ianuár 25.

A Gazdálkodási ÜgYosztá|v táiékoztatása alanián: A nyĺIatkozatot az Ügyosztá|y 2016. január
27-én megküldte az iigyfét részére.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Krĺidy u. I1. szdm alatti Tdrsasltdz 36717/0/,4/3l és 36717/0/A/32
helyrajzi szĺímít, a tĺźrsasltĺÍz közös tulajdondban álló tárolók adásvételi szerződésének elfogadásdra

zÁnr ÜĺÉs

46/20|6. (I.25.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, f tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy

1. hozzź!źtru| a Budapest VIII. kerület, Krúdy u. l1. szám alatti Társashźa361|710lł131he|yrajzi
számu, 80 m2 alapterületiĺ kozös tulajdonban lévő albetét 800.000,- Ft véte|árért

..).... '.. és. magánszemélyek részére
torténő értékesítéséhez.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határido: 2016. január 25.

f . hozzt|áru| a Budapest VIII. keľĺilet, Krúdy u. l1.
számű,70 m, alapteľi'iletű közös tulajdonban lévő

szám a|atti Társasház 367 17 l0lAĺ32 hellyrajzi
albetét. 700.000.- Ft vételárért

magánszemélyek részére történő
énékesítéséhez.

Felelős: Józsefi'árosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: f0|6. január 25.

3. felkéri a Józsęfuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a Budapest VIII. kerĺilet, Kľúdy u. l 1.

szám a|atti Társasház tulajdonosai és és
magánszemélyek (mint Beruházó) kozott megkötendő adásvételi szerződést a

36717ĺ0/A/3| és 367|110lA/32 he|yrajzi szźtmű ingatlanok vonatkozásźlban az onkormányzat
képviseletében e|járva a|áírja, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a|áirja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|6. januźlr 30.

4. tudomásu| veszi, hogy a vevők az |' és f. pont szeľinti ingatlanok véte|árát a társasház részére
nem készpénzben, hanem a közös tulajdonú épületrészekenvégzett munkálatokkal teljesítik.

Fele|ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. január 30'

A Jrízsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapiánz 20t6. január 29-én a
megállapodás aláíľásľa keľüIt. További intézkedést nem igényel.

es
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kérelme gépjármíĺ-elhelyezési kötelexettség megvdltdsi dtjĺtnak elengedésére

4712016. (I.25.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. ....... kérelmére a Budapest VIII. kertilet, II. János Pźi pápa tér .... .. szám (hrsz.:

........') a|aÍti udvari bejźtratű, mríhely besorolású ingatlan 2 db lakássá töľténő

átminosítéSéhez kapcsolődő, f db gépjármű-elhelyezési kötelezettség összesen 2.000.000'- Ft
osszegű _ Önkormányzat részére toľténő - befizetésétol a Jőzsefváros területén az épittetők
gépjármű-elhelyezési kötelezettségérőI szóIó 15lf011. (III.18.) önkormányzati ľendelet 8. $-a
a|apján nem tekint el.

Felelos: polgármester
Határidő: 201 6' január f5.

2. fe|kéri a polgármestert - amennyiben . ... .... élni kiván a pénzbeli megváltás lehetőségével -
ahatározat szeľinti gépjáľmű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáró| szóló megállapodás
1. pont szerinti tartalommal történo aláírására.

FeIelos: polgármesteľ
Határidő: 201 6. március 3 1.

A Gazdálkodási ÜeYosztáIv táiékoztatása alapián: A megállapodás még nem kertilt aláíľásľa,
tekintettel aľľa, hogy az iigyfé| nem fizette meg a megváItási díjat.

Tulajdonosi hoadjórulds a Budapest VIII. keriilet, Víg u..30. szdm alatti lakóltázban kémények
rendezéséhez

48/20|6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az|069lf0|5. (X.19.) száműhatározatáta
Budapest VIII. keľiilet, Víg utca 30. szám alatti (hrsz.: 34942) onkormányzati tulajdonú épületnél - a

szomszédos Déľi Miksa u. 7 . szám alatti ingatlanon tervezett társasház építése miatt _ a biaonságos
füstelvezetés megoldása érdekében az érintett kéménýestek rendezésére a már korábban kiadott
tu laj d ono s i ho zzź| áru|ásźú az a|źtbbiak szeľint ki e gé szíti :

i. Az átalakítások feleljenek meg aZ országos településrendezési és építési követelményekrol
sző|ő f53lI997. (XII.f\.) Korm. rendelet előírásainak, égéstermék-elvezető berendezésekľe
vonatkozó előírásoknak, különösen azMSZ EN 1443 és MSZ 04 82 szabványoknak, valamint
az illetékes közszo|sá|tató szakmai k<jvetelményeinek. feltételeinek.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20| 6. januźr 25.

j. Az |069/f0l5. (X.19.) szźtműhatározat f. pontjában foglalt nyilatkozatot Épífiető kĺjteles az
onkormány zat r észér e megkü l den i.

Felelős: polgáľmester
Határidő : a ny i|atko zat kézhen éte|étó| szám itott 1 0 nap on b el ti l
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A Gazdálkodási Ueyosztálv táiékoztatása alapián: A kére|mező részére a tulajdonosi
hozzáiáru|ást 2016. febľuáľ 8-án megküldték.

Tulajdonosi hozztijárulĺźs Budapest VIII. keriłIet Csobdnc utcĺÍban csatornarekonstrukció
eIvégzéséhez

49ĺ2016. (T.25.) sz. Váľosgazĺ|á|koĺ|ási és Pénziigyi RizotÍság hatÁroz,ata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja _ a
Főváľosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásábó| a kiviteli teľveket készítő K+K
Koľnyezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. részére - a Budapest VIII. keríi|et Csobánc utca (hľsz.:
35910)' Kálvária téľ (hrsz.: 3586513) és Szeszgyár utca (hrsz.: 359f|) ktizötti szakaszán
csatornarekonstrukció közterületi munkáihoz, aza|thbj fe|tételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzź!árulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást
a vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.3l.) K}TVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerü|et Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosnźt|y Építéstigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivite|ezot a járda- és utszakasz e|oírt rétegrendben és méretben, teljes
szélességében megfelelő minőségben történő he|yreá|1ításttra, melyre a beruhź.ző és
kivitelező közösen 5 év garanciátvál|a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (he|yľeá|lítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásáva|, a döntés napjátőI számitott 1 évig érvényes.

Felelős: poIgármester
Határidő: 201 6. január f5 .

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A kéľelmező ľészéľe a tulajdonosĺ
bozzájáłru|átst 20 1 6. j anuáľ 27 -én megkii ldték.

Tulajdonosi houójdrulds a Budapest VIII. keriilet, Víg u 41-43. számíl ingatlan vízbekijtéséhez

50/2016. (I.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(!2 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźryúgy dönt, hogy tulajdonosihozzźĄárulását adja a Budapest
VIII. kerület, Víg utca 4|-43. szám a|atÍi ingatlan Budapest VIII. kertilet, Jőzsef utca (hrsz.: 35150/f)
felőli új vízbekötés kiépítésének közterületimunkáihoz, aza|ábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a kozútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźjárulást
a vonatkozó rendelet (|911994' (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti mellékletek csatolásával " 
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Budapest Főváros VIII. kerü|et Po|gármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájátó| e|ozetesen meg kell kénli, és az abban fog|altakat Iĺaradéktalanul be kel| tartani,

c. köte|ezi akivite|ezőt a Józsefutcai járda- és útszakaszon a bontási hely rétegrendjének (és
járda szegélykő) helyreá|lítását követoen legalább a járda szélességének megfelelő
hosszúságban rij aszfa|tburkolat megfeIelo minoségben töfténő kiépítésére, melyre a
beruháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéľől a közteriilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátőlszámított 1 évig érvényes.

Felelos: polgármester
Határidő: f0I6. január f5.

A Gazdá|kodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A kérelmező ľészéľe a tulajdonosi
hozzájár u|áls t 2 0 1 6. j a n uá r 27 - én megkü l d té k.

Jav as lat e lőv ás dr lús i j o g tör Iés ér e

5I/2016. (I.25.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a 36f14 hrsz.-ú,
természetben a 1083 Budapest, Tömo u. f6, szám alatti ingatlan tekintetében bejegyzett elővásárlási
jogának torléséhez.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20|6. január f5.

f . felkéľi a polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozat a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. január 3 1.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: 2016. febľuár l-én a Ftildhivatalnak
megküldték,2016. febľuáľ 1l-én a töľIés megttirtént.

rav as I at k tj zte r ület- h as zn dlati k ér e lme k e l b ír ól ds ár a

52/201'6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodáĺs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy dtint, hogy

1. közteri'ilet-hasznźiatihozzájáru|ást ad * teljes díjmentességgel _ az a|źtbbiak szerint:

Közteri'ilet-haszná|ő, kérelmező: BKK Budapesti Közlekedési KőzpontZrt.
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u.19-2I.
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A kérelemben foglalt közteľtilet
ideje:
Közterü l et-h asznźil at c é|j a:

Közteľü let-h aszná|at h el ve :

Közterü l et-h asználat nagy sága:

FeIelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|6. januźlr 25.

használat 201 6. január 25 ' _ 20 l 9. december 3 1 .

taxiáIlomás
Buda^pest VIII., Ká|váriatér 23-24. sz. előtt 4 férőhely
40 m'
Budapest VIII., Szigony u. f . sz. előtt 5 férőhely 50 m2
Budapest VIII., Szigony u. - Ülloi ĺt sarkán 5 férőheiy
50 m'
Budapest VIII., Korányi Sándor u. 2. sz. elott 5

férohely 50 m,
Budapest VIII., Illés u. - Práteľ u. sarkán 5 férőhely 50
m-
f40 mz

2. tudomásul veszi a BKK Budapesti Köz|ekedési Központ Zrt. a fenti teriiletľe vonatkozó kozterü|et-
hasznźiatát - teljes díjmentességge| - f0I6. januźr 0l. és 2016. januźĺr 24. nĄa kozötti időszakra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. január f5.

A Gazdálkodási tigyosztálv táiékoztatása alanián: Az iigyfél részére ahatározatot2016. február
3. napján megküldték.

53/f016. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Rubóczki József egyéni véi|a|koző
közteľület_haszná|atának 2015. augusztus 18. _ 2015. november f5. nĄa közötti időszakra
voĺatkozóan díjźt a 18/2013. (Iv .24.) önkormányzati rendelet 24. s (l) e) pontja alapján 23l.000,-Ft
+AFA clsszegre mérsékli.

FeleIős: polgármester
Határidő: 20 | 6. január f5.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: Áz ügyfél részére a határozat megküldése
megtörtént.

55/20|6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem,3 taľtózkodáls szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeľĹilet-használatihozzájáru|ást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A közterü l e t-hasznźiat idej e :

Közterü let-h aszná|at c é|j a:

Kĺjzterĺilet-h asználaÍ. helye :

HM Nemzetĺ Rendezvényszervező Hivatal
(székhely: 1055 Budapest, Balaton u. 7-l1.)
f016.március 13. _2016. március 16.
I848l49-es Forradalom és Szabadságharc
em léknapj ához kapcsoIódó rendezvény
Budapest VIII. kerület, Puskin u. (Bľódy S. u. -

|2g . -/.ľ
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Kozteľü l et-h aszná|at nagysága :

Felelős: polgármester
Határidő: f016. január f5.

Rákóczi út közotti szakasz)
Budapest VIII. keľület, Bródy S. u. (Múzeum kľt. -
Gutenberg tér kozotti szakasz)
Budapest VIII. kerü|et, Trefort u. (teljes szakasza)
Budapest VIII. keriilet, SzentkiráIyi u' (Rákóczi ilt _
Reviczky u. kozötti szakasz)
Budapest VIII. kerĹilet, Múzeum u. (Mrizeum krt' -
SzentkiráIyi u. kozotti szakasz)
Budapest VIII. kerület, Pol|ack Mihály tér (teljes
terület)
Budapest VIII. keľtilet, otpacsińa u. (teljes teľület)
Budapest VIII. kerület, Reviczky u. (teljes terĺilet)
29 800 m'

A Gazdálkodási ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: Az ügyfét részére a határozatot f0l6. febľuár
15. napján megküldték.

57/f0I6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
teljes díjmentességgel - az a|ź.ŕbiak szerint:

Közterĺi let-h aszntiő, kérelmező :

A közterület-használat idej e:

Közterü l et-h aszná|at céIj a:

Közterület-h asznźůat helve :

Kcj zterü l et- h aszná|at nagy s ága:-

Felelos: polgármesteľ
Hatáľidő: f0 |6. január 25.

úry dont, hogy köaerület-használatt hozzź$árulást ad

HM Nemzeti Rendezvé ny szerv ezÍi Hivatal
(székhely: 1055 Budapest, Balaton u. 7-11.)
20 1 6. októb er f0. _ 2016. oktőber f3.
1956-os Forradalom és Szabadságharc
emléknapjához kapcsolódó rendezvény
Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. (Pollack Mihály
tér - Szentkirályi u. közötti szakasz)
Budapest VIII. kerület, Múzeum u. (Múzeum krt. -
Szentkirályi u. közĺjtti szakasz)
Budapest VIII. kerĹilet, Pollack Mihály tér (teljes

szakasza)^
11 880 m'

Á. Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfél részére ahatározatot2016. febľuáľ
15. napján megkĺildték.

58/20t6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozĺta
(11 igen, 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati hozzź|árulást ad -

teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

,'ĺ
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Kozterület-haszná|ő, kére|mező: Bedák Pál egyéni váIlalkozó
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u.27 . 1l3.)

A közterület használat ideje: 20|6. mtrcius 01. - 20|6' március 15.
Közterü|et-haszntiatcé|.ia: idény jellegu aszta|i áľusítás (nőnap - március 15.

aIkalmából)
KozterüIet-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerĺi|et, Népszínházu.7-8. sz.
KözterüIet-haszná|atnagysága: f m'
Díjfizetés i'itemezése: egycisszegben

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6. január 25.

A Gazdálkodási Üeyosztá|v táiékoztatása alanián: A határozltot 2016. febľuár 18. nap.ián
szeméIyesen vette át az iigyfé|.

59/2016. (I.25.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(11 igen' 1 nem,2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterü|et-használatihozzź!árulást ad -
teljes díjfizetéssel - aza|ćtbbiak szerint:

KözterĹilet-hasznźĺ|ő, kérelmező: Bedák Pál egyéni vállalkozó
(székhely: l086 Budapest, Dobozi u. 27 ' Il3.)

A k<jzterĺilet haszná|at ideje: f0|6. mfucius l6. -f016' március 28.
Közteľti|et-haszná|at cé|ja: idény jellega aszta|i árusítás (húsvét alkalmából)
KözterüIet-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerüIet, Népszínházu.7-8. sz.
Közterület-haszná|at nagysága: 2 m,
Díjfizetés ütemezése: egyösszegben

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 2076. január f5.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A. határozatot 20t6. febľuár 18. napján
szeméIyesen vette át az iigyÍé|.

60/2016. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy koaerület-használatihozzźĘárulást ad _
teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszntůő, kérelmező: Digita| Vision Bt.
(székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 3.)

A kérelemben foglalt közterület-haszntiat
ideje: 2016. február 0l. _ 20|6.március 31.
Közterĺilet-hasznźiat célja: mozgő árusítás - kézi guruló kocsiľól pékáľu és

egyéb ajándék jellegű termék árusítása
K<jzterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Szabő Ervin téľ - Reviczky u.

- Mikszáth Kálmán téľ
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: i db (l m,/kézi guľuló kocsi)

I
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Mozgő árusítás időtaftama: minden nap 07:00 -ff:00 között

A kérelemben foglalt közterület-haszná|at
ideje: f016. februtlr 01' _ 2016. március 31.
Közterület-haszná|atcé|ja: mozgő árusítás - kézi guruló kocsiról pékáľu és

egyéb ajándék jellegű teľmék árusítása
Közteriilet-használathelye: Budapest VIII' kerület, Corvin sétány és keresztezó

utcái (Futó u. -Nagýemplom u. _ Leonardo da Vinci
u.) és Budapest VIII. kerület, Corvin köz (Corvin
Mozi köri.il és a Kisfaludy u. Corvin P|aza e|őtti
szakasza) 

^

Közterület-haszná|at nagysága: 1 db (l m'lkézi guruló kocsi)
Mozgő árusítás időtartama: minden nap 07:00 -2f:00 közott
Díjfizetés ütemezése: egyösszegben
FeIelős: polgármester
Határido: 201 6' januźtr f5.

A Gazdá|kodásĺ Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A' hatírozatot 2016. febľuáľ 24. napján
kiildték meg az ü gyfélnek.

61/f016. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 1 nemo f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzäjárulást ad -

teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznźiő, kéľelmezo: Kovács Levente egyéni vállalkozó
(székhely: l l2 1 Budapest, Pinty u. f7 .)

A közterület-használat ideje: f0|6' január 25 ' - f0|6.július 10'

Közterület-hasznźiat cé|ja: egyéb elkerített teľület
KozterüIet-haszná|athelye: Budapest VIII. keri'ilet, Kőris u. ff. szám e|őtt,

parkoIósávban
Közterület-haszná|atnagysága: 75 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. január 25.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. febľuár 17. napján vette
át személyesen az ügyfél.

ravaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil kčizvilágítlźs háIózat átépítéshez kapcsolódó
tulajdonosi dijntések meghozataldra

62120|6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Corvin Sétány Progľam teľületén az a|ábbi utcaszakaszok új közvi|ágitásához kapcsolódó, a
meglévő és elbontandó közvilágitás htůőzat maradvźtnyűtékeit a BDK Kft. felé a Budapest
Józsefu áľos i Önkormány zat me gťlzeti.
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Közterü|et Szakaszhatár Elbontandó közvilásítźLs
há|őzat Áp.A-val nđve|t
maradványéľtéke (Ft)

Práter utca Futó utca - Szisonv utca 491 465
Bókav János utca Pľáter utca _ Tömo utca 434 348
Szisony utca Pľáteľ utca - Tömő utca 28f 760

Osszesen I 214 573

Felelős: polgármester
Határidő: f016. január 25.

2. fe|hatalmazza a po|gármestert az 1. pont szerinti maradványértékek megfizetéséről szóló
beľuházói nyilatkozat(ok) aláírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. január 25.

3. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze aFővárosi onkormányzatnźl| az 7. pont szerinti
uÍcaszakaszokban megépti|ő űjkoľilágitáshálőzatok tulajdonjogának végleges rendezését.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20|6. január 25.

A Rév8 Zľt.. valamint a Gazdálkodási tieYosztálv táiékoztatása a|anián: Ä' határozat szeľinti
beľuházói nyĺlatkozat 2016. febľuáľ 10-én aláíľásľa, majd a BDK Kft-nek megküldésľe keľüIt.

ravaslat az Úi r"rcki ftri Piac J2 jelíÍ iizlethelyiség hasznosítlÍsdra

63/f0|6. (I.25.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 2 tartózkodás szavazattz|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. pá|yázat útján kívánja hasznosítani a Budapest VIII. kerüIet, 35|23l|1 hľsz. alatt kialakított,
természetben a Teleki Lász|ő téri piacon ta|á|hatő J2 je|zésu, 20 mf alapterü|etiĺ, önkormányzati
tulajdonban lévo, nem lakás cé|jára szo|gálő helyiséget' amelyre tekintettel elfogadja ahatározat
1. számú mellékletét képező pá|yźnati felhívást.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidó: 20| 6. január f5 .

2. felkéri a kiíľót, hogy gondoskodjon a piacokľól sző|ő 6/f0|4. (III.06.) ĺinkormányzati rendelet 8. $
(3) bekezdés alapján a pá|yźzati felhívás honlapon, valamint Budapest Fováros VIII. kerület
Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| és az Uj Teleki téľi Piac eľTe a célľa rendszeresített
hirdetőtábláján l 5 napig töľténő megjelentetéséről.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. igazgatóság elnöke
Hatáľidő: f0|6. január 26.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A J2 jelű ĺires üzlethelyiség
hasznosítására vonatkoző pá|yázati eljáľás éľvényes és eľedményes lett. Egy jelentkező adottbe
pá|yázati anyagot. A' pá|yázat nyertese a Siicĺ és Gytiľgy Kft., azonban a szerződésktités előtt
elá|lási nyilatkozatban lemondott a bérbevételľől.
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ravaslat oz ĺ]i rnlnki téri Piac K4 jelíi iizlethelyiség hasznosítlísĺíra

64ĺf016. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi tsizottságúgy dönt, hogy

1. pá|yázat útján kívánja hasznosítani a Budapest VIII. kerület, 35|^f3/11 hrsz. alatt kialakított,
természetben a Teleki Lász|ő téri piacon talá|ható K4 je|zésu,2f m" alapteriiletű, önkormányzati
tulajdonban lévo, nem lakás céljára szolgáló helyiséget, amelyre tekintettel elfogadja ahatározat
7. számű mellékletét képező pá|ytzati fe|hívást.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: f0|6. január f5.

2. felkéri a kiírót, hogy gondoskodjon a piacokról sző|ő 6/20|4' (III.06.) önkormányzati rendelet 8.

$ (3) bekezdés alapján apá|ytvati felhívás honlapon, valamint a Budapest Főváros VIII. kerü|et

Józsefvárosi Polgármesteri Hivata| és az Uj Teleki téri Piac erre a célra rendszeresített
hi rdetőtábláj án l 5 napig toľténo megj elentetéséľől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: f0 1 6. január f6.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A K4 jelÍí ĺiľes üzlethelyiség
hasznosításáľa vonatkoző pá|yázati eljáľás éľvényesn és eľedményes |ett. Egy jelentkező adott be
pá|yázati anyagot. A' páiyázat nyeľtese a Cserpes-Sajtműhely Kft., a bérleti szeľződés a|áírásra
került 2016. ápľilis 15-én.

Budapest VIII. keľiilet, Diószegi Sdmuel u. 17. fsa 3. szdm alatti üres nem lakds céljdra szolgáló
helyis ég elidegenítése

6512016. (I.25.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

l.) hozzttjáru| a Budapest^VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. |7. fsz.3. szźtm a|atti,3605310lA/5
he|yrajzi számu, 13m, a|apteľtiletű, udvari bejáratú egyéb helyiség 1.320.000,- Ft vételáron,
versenyeztetési eljárás mellőzésével torténo elidegenítéséhęz '. részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. január 25.

2) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at

kikü l dé s ére, val am int az adásv éte|i szer zó dés a|áír ás ár a.

Felelős: JózsefVárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3 1.

3.) amennyiben ...... nem é| az e|adási ajánlatban foglalt határidőn belül a vétel
lehetőségéve|, űgy az l.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre ahatá|yos rendelkezések szerint
nyílt árverésen kell meghirdetni.
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Fele|os: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. jrinius 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizĺlont Zrt. táiékoztatása alapián: A bizottsági dtintésľőI a bérlő
kiéľtesítése megtiirtént, az eladási aján|at közlésľe keľült. További intézkedést nem igénye|.

Budapest VIII. kerüIeĄ (Ír ufta 3. szttm alatti' iłres nem lakĺÍs céljtira szolgtźló helyiség elidegenítése

6612016. (I.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szzvazlttz|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. ^kerület, 
oľ utca 3. szám a|atĺi, 35f0|/0lAl2 he|yrajzi számű,

utcai bejáratű pinceszinti, 69 m. alapterü|etű mtĺhely helyiség 2.050.000,- Ft vételáron,
versenyeztetési eljárás mel|őzésével történő elidegenítéséhez, eladási ajánlat kiküldéséhez

részére.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016, janufu 25.

2.) a Budapest VIII. kerület, or u. 3. szám alatti,35207l0lNf helyrajzi számű, 69 m, alapterülettĺ
műhely helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási áľat 3.800.000,- Ft összegben
elfogadja, egyűtta| felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerinti nyíIt árverés lebonyo|ítására, az adásvéte|i szeľződés megkötésére,
a|áírásźtra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Határidó: 20 1 6. máľcius 3 1.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A bizottsági diintésről a béľ|ő
kiértesítésľe keľiilt. További intézkedést nem igénye|.

ravaslat gép kocsi-bedlló bérbeadására

67/2016. (I.25.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen,O nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍÍsźęúgy dönt, hogy

1. hozzájźlru| a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u.29' szźtm a|atti,35463 hrsz.-ú telken
kialakított gépkocsĹbeálló béľbeadásához réiszére, határozat|an időre, 30 napos
fe|mondási idővel 10.000,- Ft + ÁFA + infláció mértéke/łró bérleti dij mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. január f5.

2. felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zľt.-t az 1. pont szeľinti bérletí szerződés
megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele az onkormányzat tulajdonában álló tires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59l201l. (XI.07.) önkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő összegrĺ óvadék megfizetése.
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Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. március 31.

3' az 7. pont szerinti béľleti szerződés megkötése esetén, az Önkormányzat tulajdonában álló üręs
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbér|etęk bérbeadásának fe|tételeiről
sző|ő 59lf011. (xI.07.) onkoľmálryzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján e|tekint az
egyoldalú kötelezettségvál|a|ó nyi|atkozatkozjegyzői okiratba fogla|ásától a bérleti díj mértékéľe
tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0|6. január 25.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alaľlián: A kéľelmező részére a
bizottsági döntés kézbesítésre keľiilt, a bérleti szeľződést azonban nem kiitiitte meg. További
intézkedést nem igénye|.

Döntés a Budapest VIII. keriilet, József krt. 19. szdm alatti üres nem lakĺÍs céljdra szolgdló helyiség
b é r b eadds óra v o natkouj p dly dzatt aI kap cs o lato s an

68/f016. (I.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 Ígen, 0 nem, f tartőzkodźłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

l.) a Budapest VIII. keriilet,3641510lNl helyrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII. keľiilet,
József kľt. 19. szám a|atti, 131 m, alapterĺileftĺ, utcai bejáratú füldszinti' üres, önkormányzati
tulajdonú helyiség bérbeadásáľa a 90312015. (x. 07.) számű határozata a|apján kiírt nyilvános
péiyázat eredményének megá|Iapítástra vonatkozó határidot f0|6. február f9. napjáig
meghosszabbítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt.vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatttridő: 20 | 6. január f5 .

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest VIII. kerület, József krt.
19. szám a|att ta|á|hatő, 364|510lAll hrsz.-ú |3| m' alapterülettĺ, utcai bejáratú füldszinti,
önkormányzati tulajdonú, üres' nem lakás céIú helyiség bérbeadásáľa kiírt pá|yázat elbírálásának
új hataridejéről, illetve annak fiiggvényében az aján|ati kötöttség időtartamának
me gh os szabb ításáľól aj ánlott levélben táj ékoztassa a pá|y ázőt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f016. január 25.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A pá|yánó a bizottsági
dtintésľől kiéľtesítésľe keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

Döntés a Budapest VIII. keriilet, tjltői t,t 54-56. szdm alatti, Borzaskata Bt. által bérelt
önkormónyzati tulajdoníl nem lakós célíl helyiség vonatkouźsĺÍban

69/2016. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a B^udapest VIII.
keľület, Ülloi ĺt 54-56. szám a|atti,36339ĺ0lN2 hrsz.-ú, utcai bejáratú, ťoldszinti,27 m, alapterületű,
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nem lakás célú üzlethe|yiséget bérlő Boľzaskata Bt. bér|eti szeľződéséllek a tevékenységi kör
tekintetében toľténő módosításához.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: f0| 6. január f5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A kéľe|mező a bizottsági
döntésľő| kiéľtesítésre keľiilt. További intézkedést nem igénye|.

... b érlőtdrsak új bérleti j ogviszo ny létesítésére
irúnyuló kérelme a Budapest VIII. keriilet, Vas u. 7. szĺźm alatti üres, tinkormlźnyzati tulajdonú nent

Iakds céIú helyiségre

70/2016. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Y ár o s gazdál kodási és Pénzü gyi Bizottság úgy dönt, ho gy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keriilet' 36503/0/N2f he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. keľületo Vas u.7. szám alatti, utcai bejáratú, pinceszinti, 99 mf alapterĺiletű, önkormányzati
tulajdonú helyiség bérbeadásához bérlőtáľsak
részérehatározottidőre,20f0. december 3l. napjáig közösségi művészeti alkotóműhely, műteľem
és galéria tevékenység cé|jźtra, 55.500'- Ft/hó + AFA béľleti díj + kozuzemi és külön
szo|gá|tatási d íj ak ĺisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. január 25.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ..-t ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szeľződés
megkötéséľe, amelynek feltétele, hog1ĺ az tnkormányzat tu|ajdoněhan á||ő nem lakás cé|jźra
szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 35/20|3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi béľIeti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését' valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źirását
vá||alják a leendo bérlőtársak.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. március 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmezłi a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésľe kertilt, a béľleti szeľződést azonban nem kötiitte meg. További
intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóvdhagydsa_ hatdľozatlan idejíĺ
bérleti jogviszony (I db)

7|/2016. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúry dönt' hogy

l.) hozzź|áru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a .... he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VflI. keľĺilet, Salgótaľjáni utca .. (Tbĺlĺszĺ téľ ..) ............... szám
a|atÍi, 54 m2 alapterÍiletu, 2 szobás, komfortos lakásra hatźrozat|an idejĺi bérleti jogviszonnyal
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rende|kezo béľlő részéľe töńénő e|adási ajánlat kiküldéséhez, a33|2013'(VII.15.) önkormárryzati
ľende|et f7. $-ában, a Képviselő-testü|et fl7l20|4.(K.05.) számú döntésében meghatározoĹtak
szerint, a vízmu-, csatornamű kozműľendszer felrijítás költségeivel megegyező, a |akásra az
eredeti kiuta|ó hattrozatban és az alapján kötott |akásbérleti szerződésben meghatározott
alapteriilet arányában eső 3.088.863,- Ft osszegű érték 100oÁ-áva| megegyező összegű,
3.088.863,- Ft vételár köz|ése mellett.

Fe|elős: Józsefiĺárosi Gazdálkodási Kozpont Zľt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: f016. január f5.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at

k i kü | d é s éľe, v al am i nt az adásv ételi szer ző dés a|źir äs ár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. március 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A bizottsági döntésľől béľlő
tájékoztatálsa megttiľtént,szerződéskiitésľe nem keľült soľ. További intézkedést nem igényel.

A Fővdrosi onkormlínyzatot és a keľiileti önkormdnyzatokat osztottan megillető bevételek 20I6. évi
megosztdsdról szóló rendelettervezet véleményezése

72/20|6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselo-testĺilet és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáról szóló 3612014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.4.6' pontjában fogla|tak
a|apjźtn úgy d<ĺnt, hogy

1. a Főváľosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 20l6'
évi megosztásáról szó|ó Fővárosi közgyűlési rendelettervezetben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. janl:ár 25.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy f0|6. január 25. napjáig a határozatot kĺildje meg a Fővárosi
tnkormányzat részére.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 6. janutr f5.

A Pénzüryi tiwosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat hatáľidőben megküIdésľe kerĺi|t a
Fővárosi onkoľmányzat részére.

J av as lat a l o rr s z mó do s ítlźs lźv al k ap c s o I ato s dö nt é s e k me g h o zat aI dr a

73/20t6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottstę rigy dönt, hogy
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U't\,t

138



l. a Jőzsefváros KeľÍĺ|eti Epítési Szabá|yzatáľó| szó|ó 66lf007. (XIl.12.) önkormányzati rendelet
(JOKÉSZ) MÁV-teleppe| és az új kerületi mentőáI|omással osszefiiggő módosítására vonatkozó
véleményeket el fogadj a.

Felelos: poIgármester
Hatáľidő: 201 6. .január f5.

f. a lozsęfváros Kerü|eti Építési Szabá|yzatáról szóló 66lfo07' (XII.12.) önkormányzati rendelet

1lorÉsz; MAV-teIepľe és az új kerületi mentőállomásra vonatkozó módosítási eljárásának
vé leményezés i és paľtn e r ségi egy eztetés i szakas zát |ezárja.

Felelős: poIgármester
Határido: 20|6. január f5.

3. felkéri a polgármesteĺt, hogy kezdeményezze az állami főépítészné| a végső szakmai
vé l eményének kialakítását.

Fele|ős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0|6. januźĺr f5'

A Váľosépítészeti Ügvosztálv táiékoztatása. alapián: Az állami főépítész a végső szakmai
véleményét hatáľidőn belü| megadtao a JoKEsZ módosítása megtöľtént, a Képviselő-testiilet a
MAV-telep és az új mentőállomás éľdekében szĺikséges rende|etet a 201'6. februáľ 4-i iilésén
megalkotta.

Javaslat a Szeszgydr utca meghosszabbí'tásdval kapcsolatos dtintés megltozatalĺÍra

74/20t6. (I.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(10 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a Szeszgyár utcában (35904/2 hrsz.-ú telken) a közműfeltárás e|végzésének biĺositása miatt, egy
hétre engedé|yezi a Visi Imľe utca és a Szeszgyár utca foľgalomkor|átozását az előterjesztés
mellékletét képező térkép szerint, azza| a feltétellel, hogy
a. a Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft. a kĺjzműfeltárás megkezdése e|ott|ega|źtbb 7f

óráva| köteles bejelenteni a kivite|ezési szándékát, hogy a közterület biztosítását végző
szerv ezet az e|okészítő munkál ato kat v é grehaj thas s a ;

b. ez idó alatt zsákutcaként hasznźůhatő a két érintett útszakasz, továbbá csak az útszakaszon
lakóhellyel rendelkezők hasznźihatják a területet;

c. a kcizműfeltáľást hétvégi időszakban kell elvégezni, legkésőbb20|6. március 3l-ig.

Felelős: polgármester
Hatfuidő: 201 6. január 25 .

2. az 1. pont szerinti kĺjzmrĺfeltárás után lehetőség szerint biĺosítani kell a 35904lI hrsz.-ú telek
célforgalommal torténő megközelíthetőségét, melynek megá||apitźtsára az illetékes szakhatóságot
be kell vonni.

Fe|elős: polgármester
Határidő: f016. január f5.

3' amennyiben a2. pont szerinti megközelíthetőség nem biztosítható, abban az esetben a35904l|
hrsz.-ú telek tula.idonosa kéľheti a Visi Imre utca felőli közvetlen bejárástvagy a telek Kőris utcai 
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oldaláIl közterület-h aszntilatot az í:tépítés idejére egyéb e|kerített terĺiletre, amelyről kĺilon dont az
illetékes bizottsás.

Felelos: poIgármester
Határidő: 2016. január f5.

A Városépítészeti Ügyosztály táiékoztatása alapián: A kiizmiĺfeltárás nem történt meg, a Dió8
lŕ:ft. az rĺtépítési engedélyt e nélkiil fogia megkérni. A 35904lĺ hrsz. telek tulajdonosa a Kőris
utcában a közterület-használati engedélyt időkłizben megkérte és 2016. július 10-ig megkapta a

6112016. (I.25.) sz. VPB döntés alapján.
A Közterület-fe|üwe|eti Ügyosztálv táiékoztatása alapián: Nem keľült soľ a foľgalomkorlátozás
bevezetéséľe, az iigyben nem ke||ett kiizteľiilet-felügyelői intézkedést foganatosítani.

Javaslat személygépjdrmííben okozott kárral kapcsolatos.kdrtérí'tési igény elbírĺíIásdra
ZART ULES

76/2016. (II.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy. ..'..' á|ta|,az.... .. frsz'-ú
gépjármíivel kapcsolatban előterjesńett kártéritési igéný a Budapest VIII. kerület, Német utca 14.
szám e|ótt 2015. július 09. napján történt káreseménnye| kapcsolatban a Groupama Garancia Biaosító
állásfoglalása alapján elismeri, és a biztosít ő á|ta| megállapított 45 .01] ,- Ft cjnrész összegét kifizeti. A
kifizetés feltéte|e o|yan egyezség megkötése, amelyben a károsult nyilatkozik arról, hogy a kártérítés
megfizetéséve| egyidejűleg lemond minden további kártéľítéSi igényéről az onkormányzatta|
szemben.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. február l'

A Gazdálkodási Üeyosztálv. valamint a Pénzügvi ÜgyosztáIy táiékoztatása alanián: A kĺfizetés
indítása (teljesÍtés igazolás kiadása) 20t6. ápri|is 7-én megtiiľtént. A keletkezett káľeseménnye|
kapcsolatban felmerü|t és az onkoľmányzatot teľhe|ő 107o önľész összege, azaz 45.017,- Ft
2016. ápľilis 14. napján átutalásľa került károsult részéľe.

Iavaslat fakárral kapcsolatos kdrtérí'tési igény elbírdldsára
zÁnr tjĺns

77/2016. (II.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy .. .,.. á|ta|, a ..... frsz.-ú
gépjárművel kapcsolatban előterjesztett kártérítési igéný a Budapest VIII. kerület, Stróbl A|ajos u.

7/I'' szám előtt 2015. július 08' napján történt káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia
Biztosító állásfoglalása a|Ąán elismeri, és a biĺosító által megállapított 17'100,- Ft önrész összegét
kiťĺzeti.
A kifizetés feltétele egy olyan egyezség megkötése, amelyben a károsult nyilatkozik arľól, hogy a
kártérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további káľtérítési igényéről az Önkormányzatta|
szemben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február |.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizrlont Zrt. táiékoztatása alapián: A káreset tekintetében a
Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. a kifizetésre vonatkozó egyezséget megkötłitte a
károsulttal, mely megküldésľe keľüIt a Gazdálkodási Ügyosztáł|y részére.
A Gazdálkodási Üeyosztá|v táiékoztatása a|apián: A kifizetési teljesítés igazolás 2016. március
7 - én |<lá||ítáłsľa keľü lt.
A Pénzügvi Üs.yosztálv táiékoztatása a|apián: A keletkezett káľeseménnyel kapcsolatban
felmeľült és az Onkormźnyzatot terhelő Í0%, önrész łisszege, azaz |7.|00,- Ft 2016. máľcius 17.
napján átutalásľa keľült károsu|t ľészéľe.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet' Kisfoludy u. ...,,........... szám alatti lakds bérlőjének bérleti
jogviszonydnak megsziintetésére zÁnr tiĺns

7812016. @.01.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul bérlo
felmondása alapján a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca . ..... szám alatÍi,7,5 szobás,
komfoľtos komfortfokozatú, 43,42 m, alapterületű lakásra fennálló bérleti jogviszony
me gszĺi nteté séhez, pénzbe li térítés fi zetése né l kül.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. februáľ 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: Az ügyfél részére a határozat
kiküldésľe keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

Tulajdonosi houttjdrulás Budapest VIII. keriilet Rarácsony Sdndor utcában vízvezeték
re ko nstr u kció e lv égzé s é hez

96lf016. (tr.01.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy tulajdonosihozzttjźlrulását adja a Fővárosi
Vízművek Zrt. részére' a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándoľ utcában (hrsz.: 35344 és 35455)
saját beruházźsként tervezett vínezeték rekonstrukciós munkákhoz, az atábbi feltételekkel és
kikötésekkeI:

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

b. a tulajdonosihozztĘáru|ás a munkálatokkal éľintett alábbi kozterĺiletekre is kiterjed:
. Teleki tér Hrsz.: 35|f3l8
. Szerdahelyi utca Hrsz.: 35345

c. a beruházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájárulást
meg kell küldenie a közterület tulajdonosának, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzatnak, majd a munkáklhelyreállítás) elkésżtiltéról íľásban kell éľtesítést kĺildeni,

d. kéľi a járdák megbontott helyein - a rétegľendek helyreállítását követően - legalább a járda
szélességének megfelelő hossziságban új aszfaltbuľkolat megfelelő minőségben történő
kiépítését, melyre aberuhénő és kivitelező közcisen 5 év garanciźLtvźL||a|,

ĺ
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e. az engedélyes kote|es a munkák (helyreáIlítás) elkészültéró| aközterület tulajdonosát írásban

értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjátó| számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20l6. február 1 .

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A kérelmező részére a tulajdonosi
hozzájá'ru|áls 20l6. febľuár f6-án megküldésľe keľült.

Tulajdonosi houlźjdrulás Budapest VIII. keriilet, Déri Míksa utca 7. szdmú ingatlan leĺźgazó
g dzv ezeté kéne k kiép ítés é h ez

97/2016. (II.01.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A,'Váĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi'hozzájáru|ását adja - a
pocdz Földgázelosztási Kft. megbizásából a terveket készítő HELYSZĺN Építőipari Kft. részére - a

Budapest VIII. kerület, Déľi Miksa utca (hĺsz.: 3494|) ,7. 
szám alatti ingatlan gáze||ätását biztosító

kisnyomású gázvezeték |eágazás kiépítésének kozterii|eti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és

kikötésekkel:

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájárulásta
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csato|ásával a

Budapest Főváľos VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Épĺtesĺigyi
Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Déľi Miksa utcai jáľda- és litszakaszon a bontási hely rétegrendjének
(és járda szegélykő) helyreállítását kovetően legalább a járda szélességének megfelelő
hosszúságban új aszfaltburkolat megfelelő minőségben tĺjrténő kiépítésére, melyre aberuháző
és kivitelező közösen 5 év garancitúvźi|a|,

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

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmitott l évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidó: 207 6. február |.

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: A kéľelmező részére a tulajdonosi
hozzáłjára|áls 2016. febľuáľ 3-án megkůildésľe keľült.

, ............. ...., ............... egtüttes'
valamint ... bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, KlźIvória u 8. szám alatti iires

önko rmányzeti t ulajdo nú ltely iség vonatkozĺźs óban
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9812016. (II.01.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l .) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľület, Kálvária u. 8. szám alatti, 3 5 888 hrsz.-ú épületben
ta|á|hatő, ĺ6 m' a|apterĺi|etű, tires, önkormányzati tulajdonú, udvari bejźraÍŰ, foldszinti he|yiség
bérbeadásáh oz .................. részére.

Felelős: Józsefoáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: 2016. február l.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľüIet, Kálvária u. 8. szám alatti, 35888 hrsz.-ú épületben
Íaltihatő,16 ml a|apteľiiletű, i.ires, önkormányzati tulajdonú' udvaľi bejáratú, ťoldszinti helyiség
bérbeadásához, gáze||átás né|kĺ'il, határozat|an időre 30 napos felmondási' idő kikotéséve|

. és .............. részéľe, raktározźs
cé|jźra,11.811,- Ft/hó + ÁFa. toľleti + közüzemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

FeIeIős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. februáľ 1.

3.) hozzäjźtru| ahatározat 2.) pontja szerinti önkormányzati tulajdonú helyiség felújításához.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. február |.

4.) a bér|őtársak a bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámítási igénnyel nem éIhetnek, továbbá
az ćútaluk eszközöIt beruházások el|enértékét az tnkormányzattő| semmilyen jogcímen nem
kĺjvetelhetik a béľletijogviszony a|att és azt követően sem.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l6. február 1.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.-4.) pontjaiban foglalt bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonź'ŕlan á11ő nem lakás
cé|jźtra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3.(vI.20.) önkormányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalják
a leendő bérlőtársak.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. március 31.

6.) az onkormányzat tulajdonában álIó nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltéte|eiről sző|ő 35/2013. (VI.20.) onkoľmányzati rendelet 17. $ (5) c) pontja a|apján eltekint a
kozjegyző előttiegyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidő: f0|6. február |.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
dtintésrőI kiéľtesítésľe keľiilt, a bérleti szerzÍjdés a ľendeletben fogla|t hatáľidőn belüI nem
keľiilt aláíľásľa. TovábbÍ intézkedést nem igényel.
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bérbevételi kérelrue a Budapest VIII. kerület, Kdlvária u 2I./A szĺim alatti iires,
önkormĺźnyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre

99/2016. (II.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest VIII.
keľület. 3608312ĺN31 helyrajzi számon nvilvántartott. Budapest VIII. keriilet, Ká|vária u. ft.ĺA
szám a|att ellielyezkedő, 11 m2 alapterületű' üres, onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratí, foldszinti
helyiség bérbeadásáhoZ........... magánszemé|y részére,raktározźs cé|jára.

Felelos: Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határidő: 2016. február 1'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
dtintésľől kiéľtesítésre keriilt. További intézkedést nem igényel.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Koszorú u 25-27. szdm alatti üres,
iinkormĺźnyzati tulajdonú nem lakds céIíł helyiségľe, valamint a helyiség funkcióvĺźltoaźsúnak

ing atlan-ny ilv ĺźntartás o n tö rténő átv ezetés e

t00ĺf0|6. (IL01.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľület, Koszorú a.25-27. szám a|aÍt ta|á|hato,
3552010ĺN35 hľsz.-ú, 25 m. a|apterületű, udvari bejáratű, alagsori üres, önkormányzati tulajdonú
nem lakás célú helyiség bérbeadásához ........ magánszemé|y részére, raktározás cé|jára,
3.937,- Ft + ÁFA bérleti + k<jztizemi és kül<jn szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: f0I6. február |.

f.) hozzájáru| a^Budapest VIII. keľiilet, Koszorrĺ u. 25-27. szám alatt talá'|hatő, 355f0/0lĘl35
hrsz.-ú' f5 m. alapterületű, udvari bejáratű, alagsori üres, önkoľmányzati tulajdonú nem lakás
célú helyiség bérbeadásához, határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikotésével'

.... magánszemély részére, raktározás cé|jára, a mindenkoľi kiiziis költséggel
megegyező (a határozathozata| időpontjában 5.850,- Fťhó) + ÁFÁ. béľleti * közüzemi és

ktilön szolg á|tatási díj ak osszegen.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 2016. februáľ 1.

3.) hozzíjára| a^Budapest VIII. keriilet, Koszoľti u. 25-f7. szám a|att ta|á|hatő, 35520l0lV35
hrsz.-ú, 25 m' a|apterületű' udvari bejáratű, alagsori üres, cinkormányzati tulajdonli nem lakás
célú helyiség felúj ításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20i6. február l.

4.) a bérleti szerződés megk<ĺtésének feltétele, hogy ........ magánszemélynek a Budapest
VIII. kerület, Koszorú u. f5-27. szám a|att ta|źihatő, 35520l0l1J35 helyľajzi számon
nyilvántartoÍt, f5 m2 alapterületű, udvaľi bejáratű, alagsori üres, önkormányzati tulajdonú nem
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lakás cé|ú helyiség tekintetében válla|nia kel| annak fe|űjitását, továbbá a bérleti jogviszony
időtar1ama alatt és azt követően Sem é|het bérbeszttmítássa|, az á|tala végzett beruházások
el|ęnénékét az onkonnárlyzattő| semmi|yen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt
és azt kovetően sem.

Fe|elos: Józsefiláľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. febľuár ].

5.) fe|kéri a Józsefváľosi Gazdá|kodási KözpontZÍ"t..-t ahatärozat2.-4.) pontjában foglaltak szerint a
bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltéte|e, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
Iakás cé|jźtra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről szóló 35120|3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet l4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyo|dalú
köte I ezetts égvál l al ási nyi latkozat a|áír ását vál lalj a a leen d ő béľl ő.

Felelos: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f016. március 3 1.

6.) a Budapest VIII. ke.rület' Koszorú u. 25-27 . szám a|att ta|á|hatő, 35520l0lV35 he|yrajzi számon
nyi|vántartott, f5 m2 alapterületű, udvari bejáľatú, alagsori ingatlant a lakásáIlománybó| kivonja,
és a továbbiakban nem |akás cé|jára szolgáló helyiségként hasznosítja'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdźt|kodási igazgatőja
Határidő: f016. március 3 1.

7 .) felkéri a Józsefiláľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest VIII' ke^ri'ilet, Koszoľú u. 25-
27 . szźtm a|att ta|á|hatő, 355f0l0/Al35 he|yrajzi szĺmon nyilvántaľtott, f5 mf alapterületrĺ, udvari
bejáratű, alagsori ingatlan funkcióváltásának ingatlan-nyilvántartáson töľténő źúvezeÍése
érdekében szükséges intézkedéseket a Budapest VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
nevében és megbízásából elvégezze' a hatóságok és a ftjldhivatal előtt teljes körÍĺen eljárjon, a
sztikséges nyi latkozatokat megtegye.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f076. március 31'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmezÍÍ a bizottsági
döntésľőI kĺéľtesítésľe keriilt, a béľleti szeľződést nem kłittitte meg. További intézkedést nem
igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rákóczi lit 53. saźm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem
lakds célíl helyiség nyilvdnos egyfordulós plźIydzat útjdn t?)rténő bérbeaddsdra

t0ĺ./2016. (II.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozłta
(l4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźryúgy dönt, hogy

1.) felkéľi aJózsefvźtosi GazdáIkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám
alatt elhelyezkedő,34640/0lN3 hrsz.-li, 125 m, alapterületű, üres önkormányzati tulajdonri, utcai
bejáratű,.ftjldszinti nem lakás célú helyiség bérbeadására nyi|vános pá'|yźzat kiírására |92.667,-
Ftihó + AFA bérleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajźn|at,
amely a Képviselő-testĺilęt 248l20|3'(vl.19.) számű határozatának 8. pontja szerinti, 25 oÁ-os

bérleti díj kategóľiábatartoző, illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet kźnéző, call center,
stb.) tevéke ny ség v égzésére vonatkozik.
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Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. februáľ 1.

2.) fe|kéri a Jőzsefváľosi Gazdálkodási KozpontZrt.-taptiyázatnak aVersenyeztetési szabá|yzatrő|
sző|ő 4712015. (II.09.) számű képvise|ő-testü|eti határozatban fogla|tak szerinti lebonyolítására.

Felęlős; Józsęfuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 1.

3.) a pályázati fe|hivást a Versenyeńetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségében (Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. te|ephelyein)' a

Józsefuáros című helyi ĺapban, az onkoľmányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá' az
onkormányzat és a Lebonyolítő szźtmára elérhető koltségmentes hirdetési felületeken, egyéb

rendelkezésre álló internetes hirdetési portá|okon kel l közzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. március 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapiánz A pá|yánat kiíľásľa keľĺilt. A
páiyázat leadásának hatáľideje 2016. ápri|is 13. volt, ajánlat nem éľkezett. További intézkedést
nem igénye|.

Tótltné Korencsók Krisztina egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet,
Somogłi Béla u 19. szdm alatti iires, nem lakds célíl helyiségre

102lf0|6. (II.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájára| a Budapest VIII. keľĺilet, Somogyi Béla u. 19. szám a|attta|á|hatő'36467/0lN30
hrsz.-ú, 20 m, a|apterĺiletrĺ, utcai és udvari bejáratű, füldszinti, nem lakás célú helyiség
bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondással Tóthné Koľencsák Kľisztina egyéni
vállalkozó részére kiinyvelés, táľsasházkezelés tevékenység cé|jára, 28.333'- Ft/hó + AFA
bérleti díj + kozuzemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20| 6, fębruár |.

2.) felkéľi a Józsęfuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźlban á||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|Ąźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat a|źńrásźń

vállalja a leendő bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f076. március 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
dtintésrő| kiértesítésľe keľüIt, a béľleti szerződés aláíľása megtiiľtént. További intézkedést nem
igényel.
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milgánszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Vajdahunyad u 23. szĺÍm
alatti üres ti nkormĺinyzat i tulaj do n ú p inceszinti tóroló-re kesz vo natkozĺts ĺźban

103/20Í6. (II.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáj^áru| a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 23. szám a|atri, 3566910lAl|9 hrsz.-il, összesen
l11 m' alapterületiĺ pinceszinti ľaktárhelyiségen belül elhelyezkedő, 30. soľszámú, 4 m2
alapteriiletű tároló-rekeszbérbeađásáhozhatározat|an időre, 30 napos felmondási idő kikĺĺtésével

.... magánszemé|y részére raktározás céLjára f.475,- Ft/hó + Áľĺ. bo.leti +
közüzemi- és külön szolgtńtatási díjak összegen. A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy

a másik tároló birtokát visszaadja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. febľuár 1.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt.-t ahattrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szolgáIó he|yiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő
bérlő.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. március 3 l.

3.) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (5) c) ponda a|apján eltekint a
közjegyzo előtti egyoldalú kötelezettségváIlaló nyi|atkozat megtételétől.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 20|6. február |.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésľe keľĺilt, a béľIeti szeľződés aláírása nem tłirtént meg. További intézkedést
nem igénye|.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Sziirény u ........... szlźm alatti lakds bérbeadósdra

104/2016. (fI.O1.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A.Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúry dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéľől sző|ő |612010. (III.08.) önkormányzati rende|etfLlC.
$-a, valamint a 47. $-ban foglaltak a|apján jogcím nélküli lakáshaszná|ő részére az
általa lakott, Budapest VIII. kerüIet, Szörény u. ..... .. szám a|atli, I szobás, 41,60 m2
alapterületű, félkomfoľtos komfortfokozatű lakás _ a lakbér a|apját kép.ezo növelő és csökkentő
tényezóket is figyelembe véve jelenleg - köItségelvű, 10.210,- Ft/hó + AFA osszegrĺ bérleti díjjal

.a'ł. ;'.ł
1 Äa ĺ',,.;', ,/t+t " il ./

/.;



torténő bérbeadásához, 5 év |lattĺrozott időre szó|óari, e|obéľletijog biĺosításával, óvadékfizetési
kötelezettséggel, 1 0 év eIidegenítési tila|ommal.

Fele|ős: Józsefi,árosi Gazđá|kodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő 201 6. február l .

f.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontjában fogla|tak szerinti
bérleti szęrzóđés meskötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zĺ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3l.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alanián: A bizottsági döntésľőI a béľlő
kiértesítésre keľůilto a béľbeadói nyilatkozat aláírása megtiirtént. További intézkedést nem
igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 28. szdm alatti üľes, i)nkormĺtnyzati tulajdoníl nem
lakós célti helyiség nyilvdnos egyfordulós pdlydzat útján történő bérbeadásdra

|05/f0Í6. (II.01.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźtozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) felkéri aJőzsefvárosi GazdáIkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. keľület, Baľoss u.28. szám
a|attta|á|hatő,3673910/N4hrsz.-il, udvari bejáľatú ťoldszinti |74 mf alapterületű, önkoľmányzati
tulajdonú,jelenleg használóval terhelt, nem lakás célú helyiség bérbeadásáravonatkozó nyilvános
egyfordulós ptiyázat kiírására határozat|an időre 30 napos felmondási idővel, önkormányzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet részére kedvezményes,
168.000'- Ft/hó + AFA minimális béľleti dÍj tisszegen szociális vagy egészségügyi vagy
kulturális tevékenységek végzésére. A helyiségben nem végezhető hajléktalan ellátással
kapcsolatos tevékenység. Apá|yźnati felhívásnak tarta|mazniake|| af48ĺf0l3. (VI. 19.) számú
képviselő-testületi határozatf7. a) és b) pontját, továbbá af8. és 29. pontját is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. február l.

2.) jőváhagyja, hogy a Budapest Józsefoáľosi onkormányzat képviseletében eljáró Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. megállapodást kössön a Magyat Emberi Jogvédő Központ
Alapítvánnya| a határozat mellékletét képezo megállapodás szerinti tartalommal. Felkéri a
Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a megáIlapodás a|áirására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatôja
Határidő: 2016. február 1.

3.) a pá|yázati kiírásnak tarta|maznia kell, hogy az e|bírźiás fő szempontja: az ajánlott béľleti díj
összege, valamint a civil tevékenységet végzó szervezet Józsefuáros lakossága érdekében ellátott
tevékenysége, a szakmai beszámolója és szakmai terve. Az egyes bírźilati szempontokért 5-5 pont
adható. Apźúyázat nyeľtese az|esz, aki a legmagasabb pontszámot kapja. Pontszám egyezőség
esetén az a nyertes aján|at, amelyik pá|yáző a magasabb bérleti díj ajánlatot tette.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. februźtt |.
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4.) a pá|yázati kiírásnak a részét ke|| képeznie továbbá, hogy a Magyar Emberi Jogvédő Központ
Alapítvány a he|yiséget a birtokában tartja, azonban a helyiség megtekintését binosĄa az
érdeklődők szálnára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2016. február 1.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-Í' a pá|yázatnak a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuárosi tnkonnányzat Képviselo-testületének a Versenyeztetési szabtt|yzatről szóló
47 ĺf0 1 5 . (lI. 1 9.) határozatźtban foglaltak szerinti lebonyol ítására.

Fe|elős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ.vagyonsazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. február 1.

6.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefoárosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatala
hirdetőtttb|áján, a Lebonyolító ügyféIfogadásra szo|gá|ő helyiségeiben (Józsefuárosi
Gazdtůkodási Központ Zrt' te|ephe|yein), a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá a Polgármesteľi Hivata| szźtmára kĺiltségmentes hirdetési
felü|eteken történő megjelentetés szé|esebb korű biĺosítása éľdekében az egyéb rendelkezésre
á|ló internetes hirdetési poľtálokon ke|l kĺjzzétenni.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonsazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A páiyázat kiíľása megtörtént.
További intézkedést nem igénye|.

Roncsák József egléni vdllalkozlj béľIő és a Print-97 Kft. bérlőtdrsi jogviszony létesítésére és a
tevékenységi kör bővítésére vonatkoaj közös kérelme a Budapest WII. keriłIet, Népszínhdz u. 57.

satm alatti önkormdnyzati tulajdoníl nem lakús célú helyiség tekintetében

|06/f016. (II.01.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(3 igen' 11 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

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

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 57. szóm alatti, 35]05/0/A/35 hrsz,-ti, utcai
bejóratú, Íoldszinti, 17 m, alapterüIetű nem ĺakás céIĺi helyiségre Roncsók József egyéni
váIlalkozó bérlővel katžtt béľleti szerződés módosításóhoz és a bérlőtóľsi jogviszony
létesítéséhez, valamint a tevékenységi kor bővítéséhez iroda, számítástechnikai üzĺet és szerviz
tevékenységelcre a Print 97 Kft'-vel 23.]33,- Ft/hó + Áp,ą bérlett d{j + kazuemi- és kĺ)Ion
szolgáltatósi díjak összegen, a bérleti szerződés egyéb részeinek változatlanul hagłása mellett,
amennyiben a szerződésmódosítás előtt a hźsedelmi kamat tartozás kieglenlítésre keľüI.

2') felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodasi Kozpont Zrt.-t a bérleti szeľződés módosítás I.) pont szeľinti
megkatésére, amelryek fekétele, hog1ł az onkormónyzat tuĺajdonóban áttó nem lakas cétjára
szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételeirőĺ szóló 35/2013. (W. 20.) számú Budapest
Józsefvárosi onkormányzati rendelet 24. s O bekezdés d) pontja atapján az óvadékfetnhését,
valamint a 24. s (2) bekezdés c) pontja aĺapján kozjegyző előtt egłoldalú kötelezeuségvóllaldsi
ny il at ko z at aI áír ás át v ál l alj ók a b é r l ő t óľ s ak.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
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Határidő: f01 6. februźr |.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľe|mező a bizottsági
dtintésről kiértesítésľe kerii|t. További intézkedést nem igényel.

ravaslat a Corvin Séttźny Program keretén belíil elővĺistirltűsi jogróI való lemonĺItźsra ZÁRr ÜĺÉs

108/201,6. (II.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont' hogy a Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi
onkormányzat a^. ...... hrsz.-ú, természetben a 1083 Budapest, Tömő u. ....
szám a|atti,2f m, a|apteľületű lakás tękintetében, a 9.000.000.- Ft-os vételár ismeretében az előterjesztés
mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó elovásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. február 8.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: Az ugyfé| a nyilatkozatot személyesen átvette
a Rév8 Zrt.:t(j|.

Hlźzastórsi vagyonközösség megszüntetése a Budapest VIII., Vay Áad* utca ................ sztźm
alatti, ....... helyrajzi szdmú lakltsingaila,,, vonatkoaian ZÁRT tjĺBs

L09/2016. (II.08.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodźłs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) tudomásu| veszi a házastársi vagyonközösség megszüntetését, a Budapest VIII. kerület, Yay
Adám utca . szám a|aÍti, ... he|yrajzi számon nyilvántartott lakás
tulajdonosai, . '. .. ... és ... tulajdonosok kozott, ami alapján a továbbiakban a
lakás tulajdonosa ..

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 8.

2.) a Budapest Fováľos VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat, mint jelzálogjog jogosult
képviseletében hozzájáru| a..:............. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. kerület, Vay Adám utca .. szźtm a|atti ingatlan tekintetében

tulajdonos 1ĺ| arźnyű tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzéséhez a Budapest Józsefuárosi tnkormányzat javára 1. ranghelyen bejegyzett
je|zźt|o gso g, el idegenítési és terh elési ti lalom fenntaľtása mel lett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźilkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. február 8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A Bizottság dtintésérő| az
iigyfél éľtesítést kapott, tová.}bá kiadásľa keriilt a tulajdonjog bejegyzéshez szükséges
nyilatkozat. További intézkedést nem igényel.
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ravaslat a Budapest VIII. kerüIet, Magdolna u. .... szĺinl alatti,épiiletben Iévő lakás minőségi
Iakóscseréjével kapcsolatban ZART ULES

11'0/2016. (II.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, ^Magdolna utca szám a|atti, egy szobás,
komfortos komfortfokozatű, 33,27 m' alapterületű lakásra .... bérlovel fennálló
béľletijogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyid^eju|eg, a Budapest VIII.
kerüIet, Kis Fuvaros utca ... ..... szám alatti egy szobás, 33,98 m. alapterületrĺ, komfortos
komfortfokozatű |akás megtekintett állapotában töfténő bérbeadásáhozhatározatlan időre azza| a
fe|tétellel, hogy a leadásra kerülő béľleményét rendeltetésszeľű állapotban bérlő leadja, és a
cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreá|lítás a kijelö|t bérlő feladata, melyet
megállapodásban kote|es vál|a|ni. ...... a két lakás közötti forgalmi értékkü|önbozet50Yo-
át, azaz 205.000,- Ft-ot |egkésőbb a lakásbérleti szerzodés megkötésének napjáig köteles
megfizetni.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016' febľuáľ 8.

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti megállapodás és
bérleti szęrződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. március 3 l.

3.) köte|ezi .......t, hogy az 1.) pontban megjelöIt lakás birtokbavételét követően 90 napon
be|u| az áItala jelenleghaszná|t, Budapest VIII. kerület, Magdolna utca .. ... szám
alatti lakást ingóságaitól kiürítve, senki által nem lakottan adja le.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: a Budapest VIII. kerĺilet, Kis Fuvaros utca szám a|atÍi lakás birtokbavételét

kovető 90. nap

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A bérlővel a Megállapodás
alapján az új béľleti szerződés 2016. ápľilis 8-án aláírásľa keriilt. Továbbĺ intézkedést nem
igényel.

Iavaslat az Úi r"kki téri Piac teriiletén Iévő G6 és G7 jelĺí iizlethelyiségekkel kapcsolatos döntések
meghozataldra

11í^/2016. (II.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. hozzźýáru| a G7 je|u üz|ethelyiség albérletbe adástthoz orbán Szilvia egyéni vá||a|koző (állandó
lakcím: 1163 Budapest, Üzbég u. 38.; nyi|vántartási szám: 50248364; adőszám:67448638-2-4f)
részére az a|ttbbi feltételekkel:

a) a bérlő az a|béľ|ętbe adás idejéľe emelt béľleti díjként megfizeti az albér|etbe adott
helyiségľészre eső emelt bérleti díjat, melynek mértéke a bérleti díj háromszorosa;
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b) a szeÍzódés megszűnéSe esetén az a|bér|o a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés
igénye nélkül köteles kiüľíteni;

c) ha a bér|eti szerződés a bérlő jogutód nélküli megszűnése miatt szűnik meg, az albér|ő a
bér|eti jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve, ha olyan személy az albér|ő, aki a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokľó|
sző|ő |993. éviLXXVIII. torvény alapján a bérletijogviszony folýatásárajogosult;

d) a helyiség bérleti díjára vonatkozóan az a|bér|ő kezességet vá|la|, és az tnkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźůő helyiségek bérbeadásának feltételeiľőI szóló
35lf0|3. (VI.20.) onkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdéséberr meghatározottkozjegyzői
ok i rat a|áírásźú vál lal i a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. februáľ 8.

f . felkéľi a polgármestert ahatározat 1 . pontja szerinti béľleti szerzódés módosításának a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 12.

A Gazdálkodási tieyosztálv táiékoztatása alapián: A béľleti szeľződés módosítása 2016. febľuáľ
2 6 - án a|áír áłsr a ke ľĺilt.

Javaslat közteriilet-Itasználati kérelmek elbírdlására

tt2l20|6. (II.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory kozterület-használatihozzájárl|ást ad az
alábbiak szerint:

Közterĺilet-h asznáIő, kérelmező :

A közterĺ'ilet-használat idej e :

Közterü l et-h asznáIat c é|i a:

Közterület-h aszntúat helye :

Kozteľü let-h asznźiat nagys á ga :

(lakhely: . ...)
2016. február l l.
karitatív tevékenység (beteg kisgyermek műtétjére
való adománygyiĺjtés)
Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér 3-5. József
körrit - Blaha Lujzatér sarka)
2m'

Felelős: po|gármester
Határido: 2016. február 8.

A GazdátkodásÍ Üeyosztá|v táiékoztatása a|apián: Az ügyfél részére ahatározatotf0I6. febľuáľ
25. napján postázták.

1|3/f016. (II.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

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

Közteľület-haszná|ő.kére|mezó: Haluxvill l(ft.

^ (székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u' 13')
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A Gazdálkodási Ugyosztá|v táiékoztatása alaDián: Ahatározatot201'6. máľcius 2. napján vette
át az iigyfé|.

It4/20ĺ6. (II.08.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteriilet-hasznźiatihozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szeľint:

A kozterü |et-lrasználat idej e :

Közterü letlr aszná| at cé|ja:
Közteri'i l et-h aszná|at he lye :

Kĺjzterü l et-h asznźiat nagy sága:
Díjfizetés ĺjtemezése:

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. február 8.

Közterti Iet-h aszná|ő, kéľe| mező :

A közterület-használat ideje:
Közterü let-h asználat cé|ja:
Közterü let-h aszná| at helve :

Közterü l et-h aszná|at nagy sága:
Díjfizetés ütemezése:

FeIelős: polgármester
Határido: 2016. február 8.

20|6. februáľ 08. - 20|] . február 0] .

ľek|ámtábIa
Budapest VIII. keriilet, Delej u. - Golgota tér saľka
(38812 hrsz.)
2m'
egyosszegben

Haluxvill Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Vajda Péter u. 13.)
201ó. febľuár 08. - 20l6. november 15.
reklámtábla
Budapest VIII. kerüIet, Vajda Péter u. 15-23.
(387^9411hrsz.)

2m'
egyösszegben

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - a Ha|uxvill Kft. Budapest VIII. kerület, Vajda Péter u. 21.
szám elottijárda terü|etére vonatkozőan rek|źtmtábla kihelyezése céljából igénybe vett közterület-
haszná'|atát2Ol5. november 15. napjától -20|6. febľuáľ 07.napjźńgszóló időtatamľa.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2016. február 8.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: Az ügyfél ľészéľe ahatározatot2016. februáľ
25. napján postázták.

1|5120|6. (II.08.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dcint, hogy közterĺilet-használatihozzźýárulást ad -
teljes díjfizetéssel - az a|étbbiak szeľint:

,/
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Közterü |et-h aszná|ő, kérelmező :

A köĺerület-használat ideje:
KözterÜ I et-h aszn á| at cé|j a:

Köaerü let-h aszná|at helve :

Közterü l et-h aszná|at nagys ága :

FeIelős: polgármester
Határido: 2016. februáľ 8.

Nyolcpipa Bt.
(székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 8.2. em. 5.)
2016. mfucius 02. - 2017. nárcius 0l .

v ir ág|ádák, szemetes el helyezése
Budapest VIII. keľület, Corvin sétány (36f86 hrsz.)
Lidl mellett
)m-

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. március 21. napján
személyesen vette át az iigyfé|.

116lf0t6. (II.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazĺtta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbíak szerint:

Kozteri'ilet-haszná|ő, kérelmezo: I(K Kavicsbeton Kft.
(székhely: l053 Budapest, Feľenciek teľe 2.)

A kérelemben fogla|t közteľület hasznźiat
ideje: 20|6. február 09. - f0|6. február 26.
Közterĺilet-haszná|atcé|ja: építési munkatertilet (teherautón való anyaýáro|ás,

illewe annak lerakodása
Közterület-hasznä1athe|ye: Budapest VIII. kerület, Krúdy u. ll. szám alatti

Társasház előtti parkoló
KozterüIet-h aszntllat narysága: l db parkolóhely (10 m2 parko|óhelyenként)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februáľ 8.

2. a kieső parkolási dij áfa Íarta|mát a Budapest VIII' kerület, Krúdy u. 1 1. sz. előtti 1 db parkolóhely
vonatkozásában (20|6. febľuáľ 09-tó| f016. február 26-ig, azaz 14 munkanap) 15 7l5,- Ft-ot
köteles megfizetni a kozterĺilet-használatról szóló határozatban megjelölt bankszámlaszttmra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 8'

A GazdáIkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: Az ügyfélnek a hatáľozatot20'l.6. febľuár 26.

napján kĺildték meg.

Javaslat a ,,Piýpang ivoda újjdépí,tése vdllalkozdsi szerződés keretében'' tlźľgytź kiizbeszerzési
eljdrds megindításdra

1|8lf0|6. (II.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igeno 1 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Piýpang óvoda rijjáépítése vállalkozási szerződés
keretében'' tárgyű kozbeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy a közbęszerzésekő| szó|ő 20|5. évi
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CXLIII. töľvényben foglalt nemzeti eljárásrend szerinti nyí|t közbeszerzési eljárást fo|yat le (Kbt.
l 13. $ (1) bekezdés szerint).

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. február 8.

Ít9/f016. (II.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hĺtározata
(10 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,'Piýpang óvoda újjáépítése vállalkozási szerződés
keretében'' tárgyú kozbeszerzési e|járásban úgy dönt, hogy elfogadja az előterjesztés f. szźlmtl
mellékletét képező összefoglaló tájékonatőt, aközbeszerzési eljárást indító felhívást és közbeszerzési
dokumentumokat a Bíráló Bizottság javaslata a|apján.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 20l6. február 8.

A Jeeyzői Kabinet táiékoztatása a|apián: Az Esz-Keľ Kft. a 1|9/20t6. (II.08.) sz. bizottsági
határozat a|apján a felhívást és a dokumentácĺót továbbította.

120/20|6. (II.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Piýpang óvoda újjáépítése vállalkozási szerzódés
keretében'' tárgyűközbeszerzési e|járásban ligy dont, hogy elfogadja a Kbt. l13. $ (f) - (3) bekezdés
szeľint kiválasztott három gazdasági szereplot az a|ábbiak szerint:

a) HUFER-BAU Építőipari, Szolgáltató és Keľeskede|mi Koľlátolt Felelosségii Társaság
(Cégjegyzékszám: 01 09 695624; Székhely: 1l93 Budapest, Könyvkotő utcaŻf .)

b) FALINA-DUO Álta|ános Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(CéeJegyzékszám: 01 09 6650f3; Székhely: 1155 Budapest' Reketľyeutca49.)

c) Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Kor|átolt Felelősségtĺ Társaság (Cégsegyzékszám: 13
09 154777; Székhely: 26|5 Csővźlr, Madách utca l.)

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. február 8.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: Az Ész-Ker Kft. a határozat alapján a felhívást és a
dokumentációt továbbította az ajánlattételľe felkért gazdasági szeľeplők felé.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺjlet, Nagy Fuvaros u 22-24. szdm
alatt i iiľ e s ö n k o r múny zati t u laj do n ú h ely is ég v o natk o zĺźs ób an

121/2016. (II.08.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzá'já'ru| a Budapest VIII. keľület, Nagy Fuvaľos u.22-24. szám a|atti, 3508Il0/N53 hľsz.-
ű, 4| m2 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejárat(l, pinceszinti helyiség
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bérbeadásához, fűtésszolgáltatás nélkül, határozat|an időre 30 napos felmondási ido kikötéséve|

AFA bérleti díj + kozizemi és kü|ön szolgá|tatási díjak összegen.

Fe|elos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határidő: 2016. február 8.

2.) .... a béľleti jogviszony időtaľtama alatt bérbeszámítási igénnye| nem élhet, továbbá
az á|ta|a eszközolt beruházások ellenértékét az onkormányzaÍtő| semmi|yen jogcímen nem
követelheti a bér|etijogviszony alatt.és azt kcivetően sem.

Felelős: Józsefi'árosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. február 8.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 1 .-2.) pontjában foglaltak szerint a

bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ó nem

Iakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltétę|eirol szóló 35lf013. (u. 20.)

onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 lravi bérleti díjnak megfele|ő óvadék
megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határido: 2016. máľcius 3l.

4.) az onkormányzat tulajdonában áIló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek béľbeadásának
feltételeirol sző|ő35120|3. (VI.20.) onkormányzati rendelet l7. s (5) c) pontja alapján eltekinta
közjegyzo elotti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtéte|étől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 8.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľe|mező a bizottsági
diintésrőt kiéľtesítésre, a béľleti szeľződés aláírásra keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

A DIĺľA-Plusz Kft. bérlő és a Color 2000 w. bérleti jog ĺttruhózásra irdnyuló kérelme a Budapest
VIII. kerüIet, Népszínhdz u. 21. saźm alatti nem lakds célú helyiség tekíntetében

122/2016. (II.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(2 igen, 10 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy az a|ttbbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

nem jáľul hozzá a DIýĺĺA-Plusz Kft. által bérelt, Budapest VIII' kerület, Népszínház u. 2I. szám
alattt, 347gg/0/A/2 és 34799/0/A/6 hrsz.-ú, 20B m2 alapterületíĺ pinceszinti, és 25B -,
alapteľületii utcai bejáratú foldszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának őtruhóZasához a
,,Color 2000,, Ęft. részére az általa ruegajánlott jelenlegi, azaz 439,828,- Ft/hó + AFA bérleti díj
+ kozüzemi és kalan szolgáItatási díjak összegen, továbbá nem járul hozzá a szerződéskötési díj 3
havi bruttó bérleti díj osszegre történő csokkentéséhez.

hozzójárul a DWA-PIusz Kft. áltaĺ bérelt, Budapest VIII. kerĹilet, Népszínház^u. 2]. szám alatti,
34799/0/A/2 és 34799/0/A/6 hrsz.-ti, 20B m, alapterüĺetiÍ pinceszinti, és 25B nĺ, alapteľüIetíi utcai
bejóľatú foldszinti neru lakás céIú helyiség bérĺeti jogának átľuhazósához a ,,Color 2000,, w,
részére, éĺelnĺiszer jeIIegii vegyes kiskereskedelem szeszárusítassal tev,źkenység céIjóra,

r.)
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haĺározott időre,2026. decem'beľ 3I-ig 726.334,- Fĺ/hó + Áp,q' bérleti díj + közüzemi és kiiĺon
s zo IgáI ĺatás i díj ak ös s z e gen,.

3.) a béľIeti szeľződés megkotésének feltéteĺe, hogł a bérleti szerződés megkotése előtt a ,,Color
2000,, KÍt. 6 hayi bruttó bérleti díjnak megfeĺelő, azaz bruttó 3.35I.490,- Ft összegíi
szerződé s köté s i díj at me gftze s s en,'

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, nleĺynek feltétele, hogł az onkormányzaÍ ĺulajdonában álló nem ĺakós céĺjára
szolgáló helyiségek b,érbeadásánakfeltéteĺeirőI szóIó 35/2013. Cĺ/I. 20.) onkoľruányzati rendelet
19. E (3) bekezdés d) pontja alapjón 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valanzint
a 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapján kazjeglző előtt eg1loldalú kötelezettségváĺlalási nyilatkozat
aláírását vállalja a bérlő,

5.) a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben váĺik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő ,,Color
2000,, Ęft. a jelen határozatbanfoglakalcrtak eleget tesz, azaz az óvadékot és a szerződéskotéSi
díjat megfizeti, a bérleti szerződést aláírja és azt eg,,oldalú kötelezettségváIĺaló nyilatkozattal
megerősíti' Az onkornlányzat ezek ruegtörténtéig a DIýĺlA-PIusz Kft. bérlőt ismeri eI bérlőként az
é rv ény b en l év ő b ér l e t i s z eľz ő dé s b en fo gl alt felté teĺek s z er int.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. február 8.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
dfintésről kiértesítésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

123/201,6. (II.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno f nem,O taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzáiáru| a DfWA-P|usz Kft. által bérelt' Budapest VIII. kerĺilet, Népszínház u.2I. szám
a|atti,34799/0/Nf és 3479910/N6hrsz'-il,208 m2 alapteľületű pinceszinti, és 258 m2 alapterüIetĺĺ
utcai bejáľatri ftldszinti nem lakás célú helyiség bérleti jogának átruházásához a ',Coloľ f000',
Kft. részére, élelmiszer jellegű Vegyes kiskereskede|em szeszárusítással tevékenység cé|jźra,
határozott idore, f026. december 3l-ig. A béľleti díj méľtéke 2017. június 30-ig tzonos a
jelenlegi béľleti díjja|, azaz 439.828,- Ft/hó + 'ĺFł béľteti díj + közuzemi és külön szolgáltatási
díjak, 2017. július l-től 556.369,- Btlhó) + ÁFA bérleti díj + infláciő + kozuzemi és küIon
szo lgáltatási díj ak cisszegre emelkedik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20l6. februáľ 8.

2.) a bérleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt a ,,Coloľ
2000,, Kft. 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttó 1.675.745,- Ft összegű
szeľződésktitési díj at megfi zessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 8.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában źl||ő nem lakás céLjára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő1 sző|ő 35lf0|3. (VI. 20.) ĺinkormányzati rendelet
l9. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján 3 havi bérleti dijnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint
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a l9. $ (3) bekezdés c) pontja alapján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat
a|áirását vállalja a bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

4.) a bérbeadói hozzájáru|ás abban az esetben váIik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő ,,Coloľ
2000'' Kft. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerzódéskotéSi
díjat megťlzeti, a bérleti szeľzodést aláirja és azt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatta|
megerősíti. Az tnkormányzat ezek megtöľténtéig a DIWA-PIusz Kft. bérlot ismeri e| bérlőként
azérvényben lévő bér|eti szerzodésben foglalt feltéte|ek szerint.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. április 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłiznont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bĺzottsági
dłintésről kiértesítésľe keľült, a béľleti szerződést megkiittitte. További intézkedést nem igényel.

Móricz Kebab Kft. béľbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriilet, Prúter u 58. szám alatti iires nem
lakds céljóra szolgáIó helyiség vonatkozásában

124/f0|6. (II.08.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,1

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet, Pľáter u. 58. szám a|atti,35728117lN196hrsz'-u, |,76 m2

alapterületű utcai bejáratú, fölđSzinti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség
bérbeadásához határozatlan idore, 30 napos felmondási idó kikötésével a Móľicz I(ebab Kft.
részére, műhely és raktározás céljára, 137.133'- Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és külön
szolgáltatási díj ak összegen.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. február 8.

2.) felkéri a lőzsefvárosi 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 szóló 3512013. (VI.f0.)
önkoľmányzati rendelet 14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérletidíjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző e|őtt egyoldalú
kötelezettségvál lalási nyi l atkozat a|áír ását vál lalj a a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A kéľelmező a bizottsági
dtintésľől kiértesítésľe keľĺilt, a béľleti szeľződés a|áírása megttiľtént. További intézkedést nem
igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. ... szdm alatti épületben lévő, ............ és ...
lakdso k cs ato Iĺźs ĺźv aI k ap cs o latb an

|25ĺ20|6. GI.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
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(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi BizotÍság úgy dönt, hogy

l.) hozzájfulil a Budapest VIII. keľĺjlet, Magdolna utca.. ....' szám a|aÍti, I szoba komfort
nélküli' 35'82 m, alapterü|etű lakás megtekintett állapotában _a lakbéľ alapjtltképezó növelő és
csokkentő tényezoket is figyelembe véve jelen|eg - költségelvl,3.933,- Ft/hó + AFA összegű
bérleti díjjal toľténő bérbeadásához lakásbovítés cé|jára ..... és ...... részére,
azza| a fe|téte|le|, hogy bérlőknek váI|alni kell a megnövekedő alapterületre vonatkozó lakbér
megfizetését és a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljárás és a munkáIatok költségét.
Kijelölt béľlokkel előbérleti szerzódést kell kötrri azépítési-kivite|ezési munkálatok befejezéséig,
1 év határozoÍt idore. Amennyiben a kijelölt bérlők a bérbeadástó| számított fél éven belül a
munká|atokat nem kezdik el, vagy l éven be|ül nem fejezik be, illetve építési engedé|yköteles
tevékenység esetén nem kapnak hasznáIatbavételi (fennmaradási) engedélý, az e|oszerzodés
hatá|yźú veszti' ilyen esetre az e|végzett munká|atok utáni megtéľítési igéný a bérlőkkel kotott
e|őszerződésben ki ke|| zámi.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźúkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. február 8.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t a határozat l.) pontja szerinti felújítáSi
me gál lapodás és e l őbér|etj szęrző dés megkĺĺtéséľe.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodásiigazgatőja
Határidő: f0|6. március 3 l.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A bérlőkkel az előbéľleti
szeľződés és a felújításĺ megállapodás megktitésre keľült.

A 20I6. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszómoló

126/20|6. (II.08.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. tudomásul veszi a polgármester, alpolgármesterek, valamennyi önkoľmányzati képviselő, továbbá
a bizottságok nem képviselo tagjainak 20|6. évi vagyonnyilatkozat-téte|i kötelezettsége
telj esítéséveI kapcsolatos beszámolót'

2. felkéri a jegyzót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2015. évi vagyonnyilatkozatok
visszaadása vonatkozásában.

Felelős: jegyzo
Határidő: l. pont esetében 20|6.február 8.;2. pont esetében20|6. február l5.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A 2015. évi vagyonnyi|atkozatok visszaadása
megtörtént.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dankó utca 29. saźm alatti pinceszínti garda ingatlanra
vonatkozó elővósdrlĺtsi jogról való lemondósra ZART aLEs

128/2016. (II.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fováros VIII. kerti|et Józsefvárosi
tnkormányzat a 35483l2lAl1 hrsz. és a 3548312ĺN29 hľsz. a|atti ingat|anok tekintetében
eladó és ... vevő között összesen 2| f00 005,- Ft, azazhuszonegymillió-kettőszázezer-ot
forint vételáron létĘott adásvételi szerzodéseklrez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016. február 15.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: A határozatot f01'6. febľuáľ |7-én
megküldték ĺigyfél ľészére.

r av as lat k ö zt e r iil et- It as zn dlat i k é r e lme k e t b ír dI ds dr a

129120|6. (II.15.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteľtilet-használati hozzájárulást ad -
teljes dfifizetéssel - aza|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kére]mező: Piktoľfesték Kft.
(székhely: 1135 Budapest, Tatai {ft12.)

A közteľület-használat ideje: 2016. február f4. _f017. február f4.
Ktizterület-haszná|at cé|ja: reklámtábla
Közteri'ilet-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerüIet, Illés u. - Pľáteľ u. sarok
Közterület-haszná|atnagysága: l m,
Díjfizetés titemezése: egyösszegben
Felelos: polgármester
Határidő: 2016. február l5.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. március 31. napján
személyesen vette át az ügyfél.

130/20|6. (II.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|atihozzájáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Piktoľfesték Kft.
(székhely: 1135 Budapest, Tatai tft |2.)

A köztertilet-használat ideje: 2016. február 15, _f0|7 . február 02.

Közterület-h asznźńat cé|ja: ľeklámtábla
Kozterület-h aszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Illés u. - Dugonics u. sarok

Im'
Közterĺilet-haszná|at nagysága: egyösszegben
Díjfizetés ütemezése:

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6. február l5.
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2. tudomásul veszi - teljes díjfizetésse| - a Piktorfesték Kft. Budapest VIII. kerü|et, I||és u. - Dugonics
u. sarok vonatkozásában ľeklámtáb|a kihe|yezése cé|jábő| igénybe vett közterü|et-haszrrálatátf016.

. februáľ 02. napjától -2016. február 14.napjáigszóló idotartamľa.

; Felelős: po|gármester
. Határidő:2016. február 15.
l

i A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása a|apián: A határozatot f0t6. máľcius 31. napján
i szeméIyesen vette át az iigyfé|.

\,

13I/2016. (II.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
] (l3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kozterĹilet-hasznźĺ|atihozzźjáru|ást', 
az alźhbiak szerint:

l. KozterüIet-használó, kérelruező: orient Info Trade Kft.
(székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/I. 7. em. j0.)
20I6. febľuár ]5. - 20I9. február I5.

A közterület használat ideje: pavilon-gyors büfé.: 
Kijzterület-hasznáIat célja: Budapest VIII. keľĹilet, Blaha Lujza tér 3-5' sz. -,, Közterület-használat helye: Somog1łi Béla u. saľka

6m'
Közt erĹil e t- has znáI at nagy s ága :

:

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 6. február 1 5.

. A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: Az ĺigyfét ľészéľe ahatározatotf0t6. máľcius
2I. napján postázták.

132/2016. (II.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-haszná|atihozzájáru|ást
az a|ábbiak szerint:

KozterüIet-hasznóló, kéľelmező: Beddk Pól egyéni vĺźIlalkoaÍ
(székhely.' 1086 Budapest, Doboziu. 27. 1/3.)

Aközterület hasznólat ideje: 2016.február ]5. _2017.február I5.
KozterüIet-hasmóIat célja: mozgó árusítás
Kozterület-haszndlat helye: Budapest VIil. kerüIet, Népszínház u. 7-9. sz. _

Népszínház u. I ]. sz. előtti terüIeten 3 óránként
tort énő he lys zínv áltoztat as s al

Közterület-használat nag1łsága: ] nz"

FeleIős: polgármester
Határidő: 20 l 6. febľuár 1 5.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Áz iigyfél részére ahatározatot20|6. március
21. napján postĺázták.
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Javaslat a Galéria Negyed Progrant lebonyolítósdval kapcsolatos dtintések megltozatalĺÍra

I33lf0L6. (II.15.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hory

l. a Budapest-Józsefuáros Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program II. elnevezésű
program keretén belül megvalósítarrdó Kortárs Galéria Negyed Progľam kapcsán felkéri a Józsefvárosi
Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a progľamban szereplő négy darab, clnkormányzati tu|ajdonú helyiség -
Bródy Sándor u. 36. f db' Kőfaľagó utca 5. 1 db és Vas utca |4. 1 db _ felújításával kapcsolatos
tervezési munkára, a kivite|ezéshez szükséges mĺĺszaki dokumentáció tatalmának osszeállítására és a
Vas utca |4. szám alatti társash áz a|apitő okiratának módosítására az a|ábbiak szerint:

Részletes pľogram Fővárosi
támogatás
(bruttó Ft)

onkormányzati
önrész (bruttó Ft)

Teljes költség
(bruttó Ft)

Tervezés, a kivitelezéshez szükséges műszaki
dokumentáció taľtalmának összeállítása

980 8s9 493 86s | 414 7f4

Műszaki ellenőľzés 1 411 f89 740 791 f f12 086

Vas u. 14. számtársasház a|apító okiľat módosítása 0 I 206 s00 I 206 500

Mindösszesen f 452 148 f 441 162 4 893 3r0

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Hatáľidő: 2016. február l5.

2. felkéľi a polgármestert a határozat 7. és 2. mellékletétképező szęrződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. február 2|.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.. va|amint a Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián:
2016. május 23-án módosult a megbízási szeľződés az Önkorm ányzat és a JGK Zrt. kłjzőtt, me|y

biztosította a tervezéshez szĺikséges fedezetet. Tervezési szerződés megkiitésľe keľiilt 2016.
jrĺnius 3-án. A kiviteli tervek elkészítéséľe 60 nap áll ľendelkezésre. A kiviteli teruek birtokában
elkezdődhet a kłizbeszerzési eljáľás, melynek becsĺÍlt időtartama 30 nap. A kivitelezésÍ
munkáIatok legkésőbb szeptember 15-én megkezdődnek, december 30-án befejeződhetnek
Ezze| páłrhuzamosan szeptemberben kerĺil kiíľásľa a bérbevéte|i pá|yázat, amely legkésőbb
novembeľ elej éig |ezáľásra kerĺilhet.

J av as I at g ép ko cs i- b e dll ó he ly b é r let i j o g dn a k dtr uh dzlts úr a

t34/2016. (II.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, t tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzárjáru| a .,,... . . .. bérlő által béľelt, Buĺlapest VIII. keľiilet, Horánszky u. 16. szám

a|atti, 36637 hrsz.-ú ingatlan tęrületén kialakított 2. szźlmú gépkocsĹbeálló hely'bérleti jogának

źúruházźsához ... részére, határozat|an idóre, 10.000'- Ft + Afa + infláció
mértéke/hó béľleti díj összegen.
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Fele|ős: Józsefiĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyollgazdá|kodási lgazgatőja
Hatáľidő: 20l6. február 15.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t az |.) pont szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek fe|tétele az tnkormányzat tu|ajdonában álló tires te|kek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beál|ók és dologbéľ|etek bérbeadásának fe|téte|eirő| szóló 59ĺ2011. (xI.07.)
önkormányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegii
óvadék, illetve a rendelet 17. $ (2) bekezdése alapjtn 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
összegű szerződéskötési díj megfi zetése.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f016. március 3l.

3.) az Önkormtnyzat tulajdonában álló iiľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beál|ók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 59lf0l1. (XI.07.) önkormányzati ľendelet l5. $
(4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az egyoldalú kötelezettség vállaló nyilatkozat kozjegyzoi
okiľatba fog|alásátóI, a bérleti díj mértékéľe tekintettel.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. február 15.

4.) a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben vá|ik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő
a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a

szerződéskötési díjat megťlzeti, a béľleti szerződést a|áírja. Az onkorm ányzat ezek megtörténtéig
................... béľlot ismeri el bérlőként a hatálvban lévő bérleti szerződésben foslalt feltételek
szennt.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alanián: A bizottsági döntés
végľehajtása megttiľtént. A bérleti szeľződés a|áírásra keriilt 2016. január 27-én.

Botka Boldizsdr bérlő és az EU-SuIi ,99 Bt. bérleti jog ĺźtruhúzósra vonatkoaÍ közös kérelme a
Budapest VIII. keriłIet, Horánszky u 7. szdm alatti önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céllł

Itelyis ég te kinteté b en

|3512016. (II.15.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jáľul hozzá a Botka Boldizsár bér|ő á|ta| bérelt, Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 7.

szám a|atti, 366|8l0lNI hrsz.-il, utcai bejáratú pinceszinti,39 m' alapterületű, nem lakás céIú
helyiség bérleti jogánakátruházásźĺhozaz EU-Suli ,99Bt. részére ajelenlegi bérleti szerződésben
fogla|t feltételek mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. február l5'

2.) hozzájáru| a Botka Boldizsár bérlő által bérelt, Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 7. szám
a|atti,366|810lAl| hrsz.-tl, utcai bejáratú pinceszinti,39 m. alapterületű, nem lakás célú helyiség
bérleti jogának átruhénásához az EU-Suli '99 Bt. részére számítástechnikai eszközök és irodai
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fe|szere|ések raktározásacé|jára,haÍírozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikotéséve| 15.300,-

Ft/hó +,ł.FA beľleti +kozuzeni és külön szolgáItatási díjak összegen.

Felelos: Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2016. február 15.

3.) a bérlęti szerződés megkötésének feltéte|e, hogy a bér|eti szerződés megkötése előtt az EU-Suli
,99Bt.6 havi bruttó bérleti díjnak megfe|elő, azazbruttő 116.586,- Ft összegű szerzodéskötési
díjat megfizessen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. februáľ l5.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározaÍf .) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdontban á1|ő nem lakás cé|jźtra

szolgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfe|elő óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján kozjegyző elott egyoldahi kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását
váIlalja a bér|ő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. április 30.

5.) a bérbeadói hozzájáru|źs abban az esetben válik hatáIyossá, ha a bérleti jogot átvevo EU-Su|i '99
Bt. a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerzodéskötési díjat
megťlzeti, a bérleti szerzodést a|áírja és att egyoldalú kötelezettségvál|aló nyilatkozattal
megerősíti. Az onkormányzat ezek megtorténtéig Botka Boldizsárt ismeľi e,| bér\óként az
érvényben |évő bérleti szerződésben fog|alt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmezÍĺ a bizottsági
döntésről kiértesítésre keľiilt" a szerződés a|áírására nem került soľ. További intézkedést nem
igényel.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Jóuef körút 19. szdm alatti iires nent lakds céljĺźra szolgdló
h e Iy is é g b é r b e a dds dr a v o nat ko zli p óly dzat er e dmé ny é n e k me g dII ap ít d s ár a

t36l201'6. (II.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazĺtta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy

1.) a Budapest VIII. keľüIet, Jrózsef körút |9. szám a|atti, 36415/OlN1 hrsz.-ú, 13l m,
alapterületű, utcai bejárat,ű, ftjldszinti, üľes, önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására, a
903lf015. (x.07.) VPB határozat a|apján kiírt nyilvános pá'|yázatot érvényesnek és

eredményesnek nyi lvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február 15'

f.) megállapítja, hogy apá|yázat nyeľtese a MÁ'KROTEX Kft.
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Fe|e|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 20ló' február 15.

3.) felkéľi a Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. keľĺi|et, József köľút 19.
szám alaÍti,364|5l0lAl1 hľsz.-ú, 73| m, alapterületii, utcai bejáratú fřildszinti, üľes, nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pá|yázat nyertesével, a MAKROTEX lfft.-
vel való bérleti szerződés megkotésére, határozott időre, 20f5. december 31. napjáig,
számítástechnikai bolt üzemeltetés, számÍtástechnikai teľmékek éľtékesítése és szeľviz
tevékenységek céljára, 300.000,- Fťhó + ÁFa. ĺérleti + köztizemi és külön szolgáltatási díjak
osszegben.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyonsazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. március 3 l.

4.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺilet, 3641510lAlI he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. keľület, József kiiľrút 19. szám alatt található, t31 m'alapterületű, ĺinkormányzati
tulajdonú, utcai, füldszinti, nem lakás céljára szolgá|ő helyiség felújításához.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 201ó. február l5.

5.) hozzájáru| továbbá a MAKROTEX Kft.-vel a 3.) pont szeľinti helyiség tekintetében történő
bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a béľbeadóra tartoző felújítási munkák
költségének béľleti díjba töfténő bérbeszámításhoz l5 hónap a|att2.265.07f,-Ft + 611.569,- Ft
AFA összegben' Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítáSi munkákat elvégezze és a
teljesítést a benyújtott szám|ák a|apján a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zľt. onkormányzati
Házkeze| ő Iro d áj a I ei gazolj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. február l5.

6.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t aZ 5.) pont szerinti bérbeszámítási
megál |apodás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. február l5.

7.) a bérleti szerződésben ľögzíteni kell, hogy a MAKROTEX Ifft. vá||a|ja a bérleti szerződés
megkotését követően a pince ťoldszint felőli lejáľatának megsziintetését saját költségén.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. február l5.

8.) a jelen határozat 3.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy az
onkormźnyzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI.20.) ĺĺnkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti dijnak megfelelő óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyzó
előtt egyoldalú kĺitelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírásźttvá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgatőja
Határido: 20l6. március 3l.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
döntésről kiéľtesítésľe keľiilt, a béľleti szeľződést nem kötiitte meg. További intézkedést nem
igényel.
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Az omnivore Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, NémeÍ u. 6. szĺim alatti üres,
önkormdnyzati tulajdonú nem lakĺźs céIú helyiségre

13712016. (II.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzĺjáru| a Budapest VIII. kerület, Német u. 6. szám a|aÍt talá|hatő,34911l0lV21 hrsz.-ú,
18 m, alapterületĺi, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás célú helyiség bérbeadásźhoz gázközmu
nélkül határozat|an időre, 30 napos felmondással az omnivore Kft. részére míívészeti ga|éria
tevékenység cé|jára,11.808,- Ft/hó + .ł.pa bér|eti díj + kozijzeml és külön szolgáltatási díjak
ĺĺsszegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. február l5.

2.) felkéľi a lőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti bérleti szęrződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában źil|ó nem lakás céLjára

szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján közjegyző elott egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat aláírźsát
vźil|alja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápľilis 30.

A Józsefvárosi Gazdá|kodásÍ Kiizľlont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
dtintésľőt kiéľtesítésre keľiilto a béľleti szeľződés a|áírása megtiiľtént. További intézkedést nem
igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Teleki tér 7. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds
céllil helyiségek nyilvános egfordulós pdlydzat útján történő bérbeadósdra

t38/2016. ([.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźryúgy dönt, hogy

1.) fetkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. kerület, Teleki tér J. szźtm

alatt elhelyezkedő,35361l0lN36 hrsz.-ú, 97 m, és 3536|/0lAl37 ttsz.-il, 44 m', ĺjsszesen 14| m"

alapterületű' üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ťoldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadására nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására |90.667,. Ft/hó + AFA bérleti díj
összegen' A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-
testület 248/2013. (VI.l9.) számli határozatának 8. pontja szeľinti 25 %o-os bérleti díj kategóriába
tartoző vagy nyilvános internet szolgáltatás (inteľnet kávéző, call center, stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. február 15.

2) felkéri a lőzsefvźtosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.-t a pá|yázatnak a Versenyeztetési szabá|yzatrő|

sző|ő 47/f015. (II.09.) számű képviselő-testĹiletihatározatban foglaltak szerinti lebonyolítására.
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Fe|elos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zft- vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ťebruár 15.

3.) a pá|yázati fe|hívást a Versenyeńetési Szabá|yzat 1l. pontjában fog|altaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefváľosi Polgármesteri Hivata| hirdetőtábláján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szo|gá|ó helyiségében (Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyein), a
Józsefoáros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá' az
onkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető kcĺItségmentes hirdetési feltileteken, egyéb
rendelkezésre ál|ó inteľnetes hiľdetési portálokon kel l közzétenni.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapiánz A páiyázat kiíľásľa keľĺi|t,
leadásának hatáľideje 2016. ápľilis 27. volt. További intézkedést nem igényel.

A TAIVAND Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, tjilői út 38-44. (44) szĺźm alatti,
36402/4/D/4 ltrsz.-íl üres, iinkormdnyzati tulajdoníl nem lakĺÍs célt|l ltelyiségre

139/2016. (II.I5.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 1tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt, hogy

1.) hozzájára| a Fudapest VIII. keľiĺlet, tillői űt 38-44. (44.) szám a|att talá|hatő, 36402l4nĺ4
hrsz.-ú, 46 m. a|apterületű, utcai bejáratú, füldszinti, ga|ériázott nem lakás cé|ú helyiség
bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondással a TAWAND Kft. részére fénymáso|ó
üzlet' iľoda tevékenység cé|jára,82.667'- Ft/hó + AFA bérleti díj + közuzemi és külön
szolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l6. február 15.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szeľződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről szó|ó 35lf0|3. (VI.20.) onkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bér|eti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt eryoldalú kötelezettségvźi|alási nyilatkozat a|áírását
vti|a|ja a leendő bérlő'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: A kérelmező a bizottsági
diintésľőI kiéľtesítésľe került, a bér|eti szeľződést megktitötte. További intézkedést nem igénye|.

Nagy Imréné egyéni vállalkoaj bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, tjaai a 38-44. (44.)
saźm alatti, 36402/4/D/3 hrsL-íl, üres önkormdnyzati tulajdoníl helyiség vonatkozdsdban

140/20|6. (II.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, ÜIIői űt 38-44. (44.) szám a|atti,36402l4tD/3 he|yrajzi
számon nyilvántaftott, 46 m2 alapterületű utcai bejáratú floldszinti nem lakás célú helyiség
bérbeadásához határozatlan időre, 30 rrapos felmondási hatáľidővel Nagy Imréné egyéni
vállalkozó részére, fodrászat, kozmetika, szépségápo|ás, kéz- és lábápolás, míĺköľömépítés'
fizikai kijzérzet javító szolgáltatás tevékenység cé|jára 51.500'- Ft/hó + AFA béľleti díj +
kozijzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt., vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. február |5.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti béľleti szerzódés
megkötésére, amelynek feltéte|e, hogy az onkormányzat tulajdonában tilő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) onkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző elótt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását
vállalja a leendő béľIo.

Fe|elós: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt., vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A kéľe|mező a bizottsági
dtintésről kiértesítésľe került, a béľleti szeľződés aláíľása megtłirtént. További intézkedést nem
igényel.

A Víg utca ABC Kft. bérlő tevékenységi kł)r módosítdsi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u 28.

szdm alatti önkormányzati tulfljdonú nem lakás célťl helyiség tekintetében

t41'/2016. (II.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

i.) hozzájára| a Budapest VIII. keľület, Víg u. 28. szám a|atíta|á|hatő,34926l0lV3 hrsz.-ú, utcai
bejáratú füldszinti, 118 m' alapterületű, nem lakás célú tizlethelyiséget béľIő Víg utca ABC Kft.
bérleti szerződésének módosítástlhoz a tevékenységi k<jr tekintetében kźxéző cé|jtra szeszesital
árusítása nélkül, 139.|67,- Ft/hó + Áľĺ. néľl"tĺ díj + köztizemi és külön szolgáltatási díjak
megá||apitźtsa mellett, a bérleti szerzodés egyéb feltételeinek vä|tozat|anulhagyásáva|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. febľuár 15.

f .) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ zrt.-t az |.) pont szerinti bérleti szerződés módosítás
megkötésére, melynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźban á1|ő nem lakás cé|jára
szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/f0ĺ3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
l9. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján azővadék feltöltését, valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja
a|apjánkozjegyzó előtt egyo|dalú kötelezettségvállalási nyi|atkozata|áírźsátvá||a|ja a bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésľe keľü|t, a béľleti szerződést megktittitte. További intézkedést nem igényel.
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A Budapest VIII. keriilet, Rákóczi út 57. (Luther utca 1./b) szám alatti, 34637/0/A/143 ltelyrajzi
s zám ú iizlet he Iy is ég eI idege nítés e

L4flf0t6. (II.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(1 igen, 11 nem, 2 tartćlzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy az alábbi haÍtrozati javaslatot nem

fogadja el:

1.) az ingatlan-nyilvántartásban a 34637/0/A/143 helyrajzi számon nyilvántartott, ĺermészetben a
Budapest VIII. kertilet, Rákóczi út 57. (Luther u. 1./b) szóm alatti, 64 nŕ aĺapterületii, neru lakás
céĺú helyiségre fennáIló hatórozott idejii bérleti szerződés miatti elidegenítést kizáró feltétel alól
feĺmentést ad.

2.) hozzájáľul a határozat 1.) pontja szerinti helyiségre vonatkozó eladósi ajánlat bérlő részére
torténő megküldéséhez, a vételárnak, az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint ą 32/2013.

(WI.l5.) önkormányzati rendelet l7. s (D bekezdése alapján aforgalnli éľték l00 ?6-ában, azaz
I9.640.000,- Ft osszegben torténő közlése ruellett.

3.) felkéri a Józsefvórosi Gazdálkodasi Központ Zrt.-t a łlatározat 2.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldésére és az adásvételi szerződés aláírásóra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 l ó. február l 5.

Á Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A béľlő a Bizottság dłintéséľől
kiéńesítésľe keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat ,,Vagyon- ésfetelősségbiztosítós Józsefvtűrosi onkormányzat és intézményei'' tdrgyĺl
közbeszerzési eljdrds ajánlauételifelhívásának elfogaddsúra, valamint ltozzdjdrulds az eljárús

kezdeményezéséhez

14412016. (II.Lf.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. a ,,Vagyon és felelősségbiztosítás Józsefuárosi Önkormányzat és intézményei,, tárgy,ű

kozbeszerzési eljáľásban a közbeszerzésekről szó|ő 2015. évi CXLIII. Második Rész, uniós

érté|<hatźrt e|érő értékrí gyorsított nyílt közbeszerzési eljárást folýat |e (Kbt. 81. $ (1) bekezdés
szerinti eljárás).

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 6. február 22.

2. e|fogadja az előterjesztés f. számű mellékletét képezo aján|atilrésruételi felhívást és 3. számtl
mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokat.

Felelős: polgármesteľ
Határjdő:20|6. február ff .
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3. a Groupama Garancia Biztosító ZrÍ..-ve| fennáIló biztosítási szerződést módosítja és fe|kéri a
pol gármestert annak a|áírására.

Fele|os: poIgáľmesteľ
Hatáľidő. 2016. február 29'

Ą Jegvzői Kabinet táiékoztatása alanián: Az Esz-Keľ l(ft. intézkedett a TED és a Közbeszerzési
Eľtesítőben való megielentetésľől. A Gľoupama Gaľancia Biztosító Zrt.-ve| fennálló biztosítási
szeľződés módosítását a Felek a|áírták.

Javaslat oz Úi rekki téri Piac teriiletén Iévő G6 ĺizlethelyiség bérlői kérelmének elbírtillistira

t45ĺ2016. (II.ff .) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hztározata,
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a TNT Gľoup Kft. bérlo kérelmére
hozzájáru| az Uj Teleki téri Piacon a G6 jelű iizlethelyiség üzletkörének ,,vegyeskereskedés''
üzletkörre torténő módos ításához.

FeleIős: poIgármester
Határidő: 20|6. február f2.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A bérleti szeľződés módosítása megtöľtént.

A KK Kavics Beton Kft. jogutódldsi kérelmének elbírdldsa gépjdrmíí-elltelyezési kötelezettség
me gv dlt ás ór a v o n at k o zó me g dll ap o dds tdr gy db an

146/2016. (I|.ff .) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattz|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Krúdy u. 11. szám alatti társashźzpad|ásterének (hľsz.: 3671t7l0lN33)
emeletráépítéséhez kapcsolódóan, a PÉRE LAURENT Kft.-vel 2009. októb er f}-án megköt<ltt
gépjármű-elhelyezési kotelezettség pénzben történő megváltására vonatkoző szerzódés
tekintetében elismeri jogutódként a KK Kavics Bęton Kft.-t.

Felelős: polgármester
Határidő: f0 16. februétr 2f .

f. hozzájáru|, hogy a KK Kavics Beton Kft. a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Krúdy u. 11. szám a|aÍti
társasház padlásteľének (hrsz.: 36717l0lV33) emeletráépítéséhez kapcsolódóan plusz l db
gépjármű-elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltással teljesítse, l.000.000,-Fíparkoló
díjért.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0| 6. februźr ff .

3' felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a gépjáľmű-elhelyezési kötelezettség megvźitására
vonatkozó megál l apodás előkészítésérő l, aláír ásár ó|.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I6. március 31.
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A Gazdátkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A megállapodás a|áírásra keľült 2016.
máľcius 4-én.

Tulajdonosi ltozzdjdrulás a Budapest VIII. keriilet, Kardcsony Sándor utcában végzendő csűtornű
ľek o nstr ukciós munkáklaoz

|47ĺ2016. (II.Żf.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság hatá'rozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízása a|apján - vÉlyÉpTERV KOMPLEX Zrt.
kére|mére a 199/f015. (III.09.) számú határozatában a Budapest VIII. kerĺilet, Kaľácsony
Sándor utcában (Kálváľia tér _ Teleki tér kozĺĺtti szakasz) (hrsz.: 35344 és 35455) teľvezett
csatorna rekonstrukciós munkákhoz adott tulajdonosi hozzájáru|álsát _ 20ĺ7. febľuáľ 28-ig
ta rtó éľvényességgel _ v á|tozat|an tarta|o m m al meghossza bb ítj a.

FeIelős: polgármester
Hatáľido: 201 6. február f2.

f. a határozat 1. pontjára és a f0|6. évben a Fővárosi Vízművek Zrt. tewezett vizvezeték
rekonstrukciőjára figye|emme| a Budapest VIII. keľület, Karácsony Sándor utcában (Kálváľia tér
_ Teleki tér közötti szakasz), mint a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. tu|ajdonosa
kötelezi aberuházőkat (kivitelezőket) a munkálatok cisszehangolására, a bekötéseknél, a járdák
megbontott helyein _ a rétegrendek helyreállítását követően - a járdák te|jes hosszúságában új
aszfaltbuľkolat kiépítésére és az e|végzeÍÍ' munkára 5 év garanciavźi|a|ására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. február 22.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alaDián: A kérelmező részére a tulajdonosi
hozzájáru|ást 2016. februáľ 26-án megkü|dték.

Javaslat az t]i r"uki téri Piac GI és G3 jelíí iizlethelyiségei tórgłdban ki,t?,tt bérleti szerződés

felmondósdra

t48l2016. (II.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

l. a f0|4. május 08. napján a Vitál Zo|dsziget Kft.-vel (cgj.: 01 09 928190, székhe|y: |174
Budapest, Laffert u. 3., képviseli: Czirákné Hoffmann Krisztina Klára ügrvezető, adőszám:
|4968053-2-42) az Uj Teleki téri Piac Gl és G3 jelű üzlethelyiségeire megkĺjtött bérleti
szerződést a szerződés 32/b pontja a|apjźn rendkívüIi felmondással megszünteti.

Felelős: polgármester
Határidő: f01 6. február f2.

2. felkéri a polgármestert a rendkívüli felmondás a|áirására, közlésére.

Felelős: polgármesteľ
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Hatáľidő: f016. február 2].

3. amennyiben a Bérlő ĺjnként nem téríti meg az á|ta|a okozott károkat, úgy peres e|járást

kezdeményez aYiÍá| Zoldsziget Kft.-vel (cgj.: 01 09 9f8190, székhely: 1174 Budapest, Laffert u.

3., képviseli: Czirźlkné Hoffmann Krisztina Klára Ĺigyvezető, adőszám: l49ó8053-2-4f) szemben
az źita|a okozott káľok megtéľítése iránt.

FeIelos: polgármester
Határido: legkésőbb a G1 és G3 jelű tizlethelyiségek birtokba történő visszavételének időpontja

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Á. béľlő a megadott hatáľidőben nem hagyta
el a béľleményt, az e|jáľás jogi szakaszba |épett.

Javaslat az Úi relel,i téri Piac teriiletén lévő H6 jelíí iizlethelyiséggel kapcsolatos döntés
meghozataldra

l49/20t6. (II.Żf.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(|2 igen,l nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság űgy dönt, hogy hozztýárul a MELTAMPROX Bt.
(cégJegyiékszám:0I 06 787469,1086 Budapest' Dankó u.32.I. em. 33.) részére a" Ú3 Tel"ki té.i
Piacon lévo H6 jelű üzlethelyisége székhelyként tofténo bejegyzéséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februźtr ff .

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló éľtesítés kézbesítésľe keľĺilt
abérl'(í részére.

Javaslat a Jóuefvlźros Köztisségeiért Nonprofit Zrt. 2016. évi tjzleti tervének elfogaddsdra

Í50/2016. (II.ff.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen, 2 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a Józsefuáros
Közo s ségeiéľt Non profi t Zrt. e gy személyes tulaj donosa úgy dönt, ho gy

l. elfogadja ahaÍźtrozat 1. mellékletétképező, aJózsefuárosKözĺisségeiétNonprofitZrt.f0|6.évre
szóló üzleti tervét.

FeleIős: polgármester
Hatáľidő: 20|6. februfu 22.

2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képezo tźlb|ázatot, mely a Józsefuáros Közösségeiért
Nonprofit Zrt.kozszo|gá|tatási szerződésénekf . számű melléklétének helyébe lép.

Felelős: polgármester
Határidő: f01. 6. február ff .

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: Äz iiz|eti terv hatáľidőben megtáľgyalásľa és

elfogadásľa keľĺilt.
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Javaslat a Corvilt Sarok Kft. gépjárntíí-elhelyezési ktjtelezettségének pénzbeli megváltóssal ttjľténő
teljesítésére

15I/2016. (II.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. hozztĘáľu| - a Józsefváros terĺiletén az épíÍtetők gépjármű-elhe|yezési kötelezettségérő| szó|ő
15/201l. (III.18.) onkormányzati rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontja alapján _, hogy a Corvin
Sarok Kft. (l065 Budapest, Révay utca 10.) a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. f3-f5. szám
(hrsz.: 35658) ingatlanon tervezeÍt lakóépiilet megépítéséhez kapcsolódó 13 db gépjármű-
elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltással teljesítse, 2.500.000,- Ft/parkoló díjért.

Fele|os: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. február ff .

f. felkéľi a polgáľmesteft, hogy gondoskodjon a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváItására
von atkozó me gál l apodás el őkészíté séro |, aláír ásár ő|.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. március 31.

A GazdáIkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A megállapodás aláírásra került 201ó.
máľcius 11-én.

Javaslat a Besjana Pékség Kft. kérelme alapjdn koncentrdlt rakodó kijelölésére

t52/f0l6. (II.ff.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(2 igen' 10 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

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

I. javasolja a Budapesti Közlekedési Kozpont Zrt.-nek a Budapest VIII. kerüIet, Kálvária tér ]8.
szóm előtt I0 méteres koncentrált rakodóhely kijelöIését, hétkoznaponként 7:00 órától 16:00
óráig tartó időkorldt melĺett.

2. a koncentráIt rakodóhely kijelolésével és az ahhoz kapcsoĺódó forgalmi rend módosítąsnal
összefüggő osszes köItség a kérelmet benyújtó Besjana Pélrség Kft.-t terheli.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20|6. február f2.

A Gazdá|kodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: Az ůĺgyfél és a Budapest kőzűt Zrt.
táj ékoztatás a m e gtti rtént.

Marosviilgyi Zsuzsanna egléni vdllalkozó bérbeszdmítdsi kěrelme a Budapest VIII. keriilet, Rtźkóczi
tit 75. saźm alatti önkormdnyzati tulajdonĺÍ helyiség vonatkozlźsdban

153ĺf016. (II.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| Maľosvtilgyi Zsuzsanna Máľia egyéni vá|la|kozóval a Budapest VIII. keľiilet,
Rákóczi űt 75. szĺlm a|aÍti,34601l0lN3 hrsz.-ú, 195 m, alapterületĺĺ, utcai bejáratű, ťo|dszinti,
nem lakás céljára szo|gáló helyiség tekintetében történő bérbeszámítási megállapodás
megkötéséhez és a béľbeadót terhelő munkák (kazán javítása: égőtér, hocserélo, gázsze|ep,
szivatĹyú, forráspont határo\ő, kazán termosztat, hőmérő) kö|tségének bérleti díjba töľténő
bérbeszámításhoz 4 hónap alatt, 157.000,- Ft + 42.390,- Ft AFA (összesen 199.390'- Ft)
osszegben. Az e|számolás feltétele, hogy a bérlő a felűjítási munkákat eÍvégezze és a benyrijtott
szám|ák a|apján a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. onkormányzati Hźzkezelő Irodája
|ei gazo|ja a telj es ítést.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016' februźlr 2f .

f .) felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-t a határozat l .) pontja szerinti bérbeszámítási
megál Iapodás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 30.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésľől kiértesítésre keľü|t, a béľbeszámítási megállapodást megkiitiitte. További intézkedést
nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sdmuel utca 7. ft)ldszint 11. szdm alatti hĺźzfeliigyelői
s zo Ig álati I akĺÍs b ér b e adds dra

1s4l20t6. (II.fz.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi BizoÍtság úry dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefváľosi tnkormányzat iilajdonában á1|ő lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéről sző|ő |6/f0|0. (m.08.) önkormányzati rendelet 13. $-a,
valamint 47. $-ban foglaltak a|apján a Budapest VIII' keľüIet, Diószegi Sámuel utca7. füldszint
17. szttm a|atti, 42,10 m' alapteriiletű, l szobás, komfort nélkĺili komfotfokozatú önkormányzati
tulajdonú, házťe|ugye|ői szo|gá|ati lakás végrehajtási záradéVka| ellátható közjegyzői okiratba
foglalt bérbeadásához .... ....részérehattrozottidőtartamra, a munkaviszonya fennállásáig
_ a lakbér a|apját képező növelő és csökkento tényezőket is figyelembe véve _ jelenleg

költségelvű komfoľt nélküli 4.160,- Ft/hó + AFA ĺĺsszegű bérleti díjjal töľténő béľbeadásához,
óvadékfi zetési kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20|6. február 2f .

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahattrozat l.) pondában foglaltak szerinti
béľleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefüáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. április 30.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A bérleti szeľződés 2016.
jú|ius 27-én megkötésre keľiilt. További intézkedést nem igényel.
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Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Fecske u. ............ szdm alatti lakds béľbeadústtra

155/2016. (II.22.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájtrul a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tu|ajdonában á|ló lakások bérbeadásának
feltételeiľol, valamint a lakbéľ ménékérol szőlő |6lf010.(III.08.) onkormányzati ľendelet fflc. s-
a, valamint 47. $-ban fog|altak a|apján, ....... jogcím nélkü|i lakáshaszná|ó részére az
általa lakott, Budapest VIII. kerület, Fecske utca .. szám a|atti l szobás, komfort
nélküli komfotfokozatű,35,00 m, alapterületű onkormányzati tulajdonú lakás - a lakbér a|apját
képező nĺjvelő és. csokkentő tényezóket is figyelembe véve jelenleg _ költségelvű komfort nélküli
6.|49,- Ft/hó + AFA összegű bérleti díjjal torténő bérbeadásához, | év hatźrozott időre szólóan,
óvadékfi zetési kotelezettségge|.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vag1longazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20|6. február ff .

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat l.) pontjában fogla|tak a|apjźtn a
bér|eti szerzódés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźilkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. április 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A béľbeadói nyilatkozat
a|áírásra keľült 2016. jt'ilius 6-án. A bérleti szeľződés elkészĺilt, a|áírás alatt van.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladdsi ajánlatjóvdhagydsa_ hatúrozatlan idejíí
bérleti jogviszony (2 db)

156/2016. (I|.22.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem, 1tartózkodásszavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźlru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a
. he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. keľiilet, Ká|vária u.
.... szám a|atti,74 m, alaptertiletű, 3 szobás, komfortos lakásra határozat|an idejű bérleti

jogviszonnyal rendelkező bérlrő részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, az e|készĺilt forgalmi
értékbecslésben megállapított foľgalmi érték 50 %o-áva| megegyező összegű, azaz 7.805.000,- Ft
v éte|ár közlése mel lett.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźůkođási igazgatőja
Határidő: 2016. februźr 22.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiiznont Zrt. táiékoztatása alapián: Az eladási ajánlat kézbesítésľe
keľült. Bérlő az adásvételi szeľződést nem kiitłitte meg. További intézkedést nem igényel.

157/201'6. (II.22.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igeno l nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
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A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy felkéľi a lőzsęfvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a |56lf0|6' (||.ff .) számis VPB határozat szerintl eladási aján|at kiküldésére, valamint
az adásv éte|i szeľződés aláirásár a.

FeIelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határido: 201 6. ápr||is 25.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizľlont Zrt. táiékoztatása alanián: Az e|adási ajánlat kikiildésľe
keľiilt. B,ér|ő az adásvételi szerződést nem ktittjtte meg. További intézkedést nem igényel.

158/201'6. (II.ff.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájźrulaz ingatlan-nyilvántartásban a

. he|yrajzi számon nyilvántartoL1, Íermészetben a Budapest VIII. keľület' Salgótaľjáni
utca .. (Szemafoľ utca ...) szám a|aÍti, 32 m" alapterĺiletű, 1 szobás, komfortos lakásra
hattlrozat|an idejíĺ bérleti jogviszonnyal rendelkező béľlők részére történo eladási ajźn|at kiküldéséhez,
a33ĺf013. (VII.15.) önkormányzati rendelet f7. $-ában, a Képviselő-testi'ilet f|7ĺf014.(XI.05.) számú
és az azt módosító 4|120|5. (II.19.) számű döntésének 1.) pontjában meghatározotĹak szerint, avízmíj-
, csatornamű közműľendszer felújítás köItségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló
hatźrozatban és az alapján kötött lakásbérleti szerződésben meghatáľozott alapterület arányában eső
|.830.437 ,- Ft osszegű érték 100 oÁ-áva| megegyező cisszegíĺ, 1 .830.437 ,- Ft vételár közlése mellett.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határido:2016. február ff .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: Az eladási ajánlat kézbesítésľe
keriilt. Bér|ő az adásvételi szeľződést nem kötötte meg. További intézkedést nem igényel.

t59/20I6. (II.LL.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a Józsefvárosi Gazdźtlkodási
Központ Zrt._t a |58lf0|6. (II.2f.) számű VPB határozat szerinti eladási aján|at kiküldésére, valamint
az adásv étel i szerződés a|áírźsár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápri|is f5.

Á' Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: Az eladási aján|at kézbesÍtésre
kerĺilt. Bér|ő az adásvételi szeľződést nem kiitötte meg. További intézkedést nem igényel.

Toacaci Franciska Tímea, mint REFAEY Bt. képviselője és mint beltagja késedelmi kamat
elengedésére és részletJizetésre vonatkozlj kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Baross u 8l. szĺźm

alatti önkormdnyzati t ulajdo níł helyiség vonatkozás ában

t60/20t6. (ll.fL.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(4 igen' 9 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźlrozati javaslatot nem

fogadja el:

ic/ľĺ
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].) nenx járul hozzd a REFAEY Bt., mint volt bérlő és Toacaci Fra'nciska' Tím'ea, mint a volt bérlő
beltagja részére az onkormányzat tuĺajdonát képező, Budapest VIII. keľüĺet, Baross u. 8]. szánl
alatti, 35723/0/A/29 hrsz.-ti, 49 nť alapterĹiletiÍ, utcai bejáľatú, földszinti nem' Iakás céIjára
szolgá,Ió helyiségrefelhalmozott ]64.675,- Ft késedelmi kamat elengedéséhez.

2.) hozzájórul a REFAEY Bt., nl,int volt bérlő és Toacaci Franciska Tímea, mint a volt bérlő beltagja
részére az onkornlányzat tulajdonát képező, Budapest VIII. keľüIet, Baross u.8I. szám alatti,
35723/0/A/29 hrsz.-ú, 49 nŕ alapterületű, utcai bejáratú, foldszinti nenl lakás céIjára szolgáló
heĺyiségre vonatkozó, 201ő, január 3l. napjáigfelhalmozott bérleti díj: 4I0.107,- Ft, használati
díj: 3I7.639,- Ft és hozzá kapcsolódó szemétszáIlítási díj: 47.574,- Ft, késedelmi kamat 2016.
január 31-ig: 164.675,- Ft, végrehajtási kökség,. 90'970,- Ft, osszesen: 1.030.965,- Ft hátralék
összegre 36 havi részletfizetési kedvezmény nzegadásához az alábbiak szerint:

a) a megáĺlapodás aláírásaval egyidejíileg meglizetendő a hátralék 25 %-a, azaz 257.74l,- Ft,

b) a tőketartozásból fennnlaradó 773.224,- Ft-ot az I,35 %-os jegybanki alapkamattal novelten
36 hónap alatt 2].928,- Ft-os, havi eglenlő (2I.478,- Ft tőke és 450,- Ft késedelmi kamat)
részĺetekbenfizeti meg 20]6. ruárcius 15. napjától 2019. február ] 5. napjáig.

A részleffizetési megállapodásban foglaĺtak teljesítése esetén' a végrehajtási eljárás felfiggesztésre
kerül, és amennyiben a volt bérlő nem teljesítené a részĺetek fizetését, a fennmaradó tartozás
t e kin t e t é b e n a v é gr e haj t ás i e Ij ár ás t ov áb b fo ly i k.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t a határozat 2.) pontja szerinti részletfizetési
me gáI I ap odás nle gköt é s ér e.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. február ff .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizľlont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
dtintésľől kiéľtesítésľe keľiilt. További intézkedést nem igénye|.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Bezerédj u 6. szlźm alatti iires,
önkormdnyzati tulajdonú nem lakús céljdra szolgdló helyiségre

|6112016. Gr.fz.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l .) hozzáiáľu| a Budapest VIII. keľüIet, Bezeľédj u. 6 szám a|att ta|źihatő, 34653 hrsz.-ú, 100 m2
alapterületű, udvari bejźtratű, pinceszinti, nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiség bérbeadásához
határozat|an időre, 30 napos felmondással .. magánszemély részére ľaktáľozás
tevékenység cé|jára,28.000,- Ft/hó + Áľ,ł béľleti dij + közüzemi és küIön szo|gá|tatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagsĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016, februttr 22.

f ') felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkotésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdon ában źt||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) rendelet 14. $ (2)
bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
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bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyo|da|ú kötelezettségválla|ási nyi|atkozat a|áírását vál|a|ja a

leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápľilis 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľe|mező a bizottsági
dtintésľől kiértesítésre keľült, a szerződést azonban nem kötötte meg. További intézkedést nem
igényel.

.. magĺÍnszemély bérbevételi és bérbeszdmítdsra vonatkozó kérelme a Budapest VIII
keriilet, Népszínhĺźz u. 17. szĺÍm alatti üres, önkormdnyzati tulajdoníł nem lakús céIjára szolgdló

h e Iy is ég v o nat ko zĺźs db an

162120|6. (II.ff.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľület, Népszínház u. Í7. szám alatti (Víg utca felőli
bejáratta| rendelkező),3482010lA16hrsz.-il,237 m. alaptertiletíi, üres, utcai bejáratli, pinceszinti
helyiség béľbeadásához ................ (HB-391120|6) magánszemé|y részére,50.000'- Ft/hó +

AFA bérleti díj + közüzemi és külön szo|gáltatási díjak osszegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodttsiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f01 6. február 22.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, N^épszínház u. 17. szám alatti (Víg utca felőIi bejárattal
rendelkező),348f0l0lN6hrsz'-il,f37 m, alapterĹilettĺ, tires, utcai bejáratú, pinceszinti he|yiség
bérbeadásához, gźĺzkozmrÍ és áľamszolgáltatás nélkĺil' határozat|an időre 30 napos felmondási ido
kikötésével ... (HB-397l2016) magánszemé|y részére, raktározźs cé|jára, 57.600'-
Ft/hó + ÁFa. béľleti díl + közüzemi és külön szo|gźitatźsi díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0| 6. február 2f .

3.) hozzájáru| .........al történő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez a 2.) pont szerinti
helyiség tekintetében a bérbeadóraÍartoző munkálatok (villanyszeľelési munkák, elosztószekény
beszerelés, elektromos vezeték kiépítés, szabványos mérőhely kialakításának költsége (ELMU
részére fizetendő)) költségének bérleti díjba 30 hónap alatt tĺjrténő béľbeszámításhoz794.000,- Ft
+ 2|4.380,- Ft AFA összegben. Az e|számolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat
e|végezze és a benyújtott szám|źtk alapján az onkormányzati Házkeze|ő Iroda |eigazolja a
teljesítést.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. fębruár 2f .

4.) hozzájźru| ahatározat 3.) pontja szeľinti felújítási munkálatok e|végzéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdéikodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodtsi igazgatőja
Hatáľidő: 201 6. februźtr 22.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatźĺrozat 3.) pontja szeľinti bérbeszámítási
megállapodás megkötésére.
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Felelos: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: f01 6. ápri|is f9.

6.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft.-t a határozat f.) pontjában foglalt bér|eti
szerződés megkotésére, amelynek feltétele, |logy az onkormányzat tulajdonźŕian á||ő nem lakás
cé|jáľa szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiról szóló 35lf0|3. (VI.20.) onkormányzati
rendelet 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo e|őtt egyoldalú kötelezettségválla|ási nyilatkozat
a|áírásźĺt, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdés szeľint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését vállalja a |eendő béľlő.

Fele|os: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 20|6. ápril'is 29.

A Józsefoáľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmezo a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésľeo a béľleti szerződés aláírásľa keľült. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a BRFK-vaI megkötött szerződéssel kapcsolatos diintés meghozatalĺíra

: 163lf016. (II.fz.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hltározĺta
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodźĺs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

. 7. a Budapest Főváros VIII. keľü|et Józsefuárosi onkoľmányzat és a Budapesti Rendőr-
fókapitányság között 2015. ápri|is |7. napjátn létrejott adományozttsi szerződés 1. pontját az
a|ábbj ak szeri nt mód os ítj a :

,,Adományozó kijelenti, hogy 3.500.000,- Ft, azazhárommi||ió-otszázezer forint támogatást nyujt
Kedvezményezett részére, mely kizárőlag a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerĹileti
Rendőrkapitányság műkodésének (do|ogi kiadásainak) ťlnanszírozási céljára és felhalmozási célra
ĺoľdítható.''

1 Felelős: polgármester
Határidő: 2076. februfu ff '

f . felkéri a polgármesteľt a hatáľozat 1. pontja szerinti szerzodés módosítás a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. március 1.

A Po|gármesteľi Kabinet táiékoztatása szeľint: Az Adományozási szerződés 1. sz. módosítása a
Felek által aláíľásľa keľůilt.

.. J,vaslat a Józsefvdrosi Gazdólkodlźsi Kiizpont Zrt. haszndlatdban lévő gépjdrmíívek értékesítésére
i

l l64/2016. (II.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, l tartĺízkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| az a|ábbi tźtblázatban felsorolt onkormányzati tulajdonban álló, a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt.hasznźiatában lévő gépjárművek elidegenítéséhez:

t79

?-



foręalmi rendszónl típus foľ pal onlb a he Iv e z é s idő p ont i a
M-434 Ooe|YecÍraC.f .2 2003. 06. 05.

GLM-48I M tsubishi L300 1997. 12.16.
GMR-OO3 M tsubishi 1991. lf . 16.

FeIe|os: polgáľmester
Határido: f016. február 2f .

2. ahatározat 1 . pontja alapján felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t az e|idegenítéshez
kapcsolódó intézkedések megtételére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Határjdo: f0|6. februátr f2.

A Józsefuáľosi Gazdá|kodási Közllont Zrt. táiékoztatása alapián: A Városgazdálkodási és

Pénztigyi Bizottság javaslata alapján az éľtékesíteni kívánt gépjárművekľe vonatkozó hiľdetés a
Józsefváľos újságban megielent. Az aján|atíételi határidőn beliil négyen jelezték a jáľművek
megtekintési igényét' azonban elektľonikus úton két ajánlat érkezett a meghatározott
hatáľĺdőľe. Az elidegenítéshez sziikséges intézkedéseket a JGK Zrt. megtette' a gépjárművek
éľtékesítésľe keľültek.

Javaslat Jóaefvdrosi GazddlkodĺÍsi Központ Zrt-vel vagyongazdálkodásifeladatok elldtására ktitött
szeľződéshez kapcsolódó feladatleírás részletezésére

165/f0|6. (II.fz.') sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, f tartőzkođás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadja a határozat mellékletét képező feladatleírást tarta|mazó, a ,,KozszolgáItatási feladatok
ellátásának gyakor|ata a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötött közszo|gá|tatási
keretszeľződés végrehajtáSa Során'' elnevezésű megállapodást, amely a JGK Zrt.-vel' 20l5. december
18. napján megkötött ,,Eves Közszo|gá|tatási Szerződés az önkormźnyzat tulajdonában lévő
ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási-vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló
szerződés 4. számú mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 6. február 22.

f . felkéľi a polgármesteĺt az l. pont szeľinti megállapodás a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 201 6. február 26.

A Gazdátkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A megállapodás aláíľásľa keľüIt.

Javaslatfakdrralkapcsolatoskártérítésiigényelbírdlósdra zÁnrtjĺÉs

166/20t6. (II.22.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy . .. á|ta|, a .,. ,.. . frsz.-
ú gépjárműve| kapcsolatban e|őterjesztett káľtérítési igéný a Budapest VIII. kerület, Rezső tér f0.
szám e|őtt 2015. augusztus f7. napján tortént káreseménnyel kapcsolatban a Gľoupama Garalrcia
Biaosító á|lásfoglalása a|apján elismeri, és a biaosítő á|talmegállapított onrész 10.000,- Ft osszegét
kifizeti. A kifizetés fe|tétele o|yan egyezség megkötése, amelyben a károsult nyilatkozik arró|, hogy a

kártérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további kártérítési igényéről az onkoľmányzaÍt.a|
szemben.

Fele|ős: polgármester
Határido: f016. február ff .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A káľeset tekintetében a
Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. a kiÍizetésľe vonatkoző egyezséget megkötötte a
káľosu|ttal, mely.megküldésľe keľült a Gazdálkodási Ügyosztá.Jy részére.
A Gazdálkodási Ugvosztálv táiékoztatása alapián: A kifizetés ĺndítása (teljesítés igazolás
kiadása) 20|6. március 17-én megtörtént.
A Pénzügvi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A keletkezett káreseménnyel kapcsolatban
felmeľĺilt és az onkormányzatot teľhelő Í0oÁ önrész iisszege, azaz 10.000'- Ft 2016. máľcius 23.
napján átutalásra keľiilt károsult ľészéľe.

Javaslat az ,,orvosi rendelő építése vdllalkozási szerződés keretében'' tdrgyíl közbeszeľzési eljdrás
eredményének megdllapítdsdra és a mííszaki ellenőrí, tervezői míĺvezetéssel kapcsolatos feladatok

elldtdsdra ZART ULES

167/2016. (II.Żf.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy

7 ' az ,,Orvosi rendelo építése vállalkozási szerződés keretében'' tźrgyűkozbeszerzési eljárás:

a.) a közbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: f0 | 6. február ff .

b.) a Dél-Konstrukt Zrt. (6124 Szeged, Gyöngyryúk utca 26.) ajánlattevő nem tett eleget a
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak (hiánypótlási határidő |ejtrtáig nem nyújtotta be
hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint a javítással érintett költségvetéseket), így az á|ta|a

benyújtott aján|at a Kbt.73. $ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen (egyéb módon nem
felel meg azajźnIattételi felhívásban és a dokumentációban meghatźrozottfeltételeknek).

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|6. februttr 22.

c.) a KA-EBH Konzorcium (1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.) által benyújtott ajánlat érvényes,
közös aján|attevő alkalmas a szerződés teljesítésére. K<jz<js aján|attevő által benyújtott ajánlat
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és ajánlattevő alkalmas a szeľződés teljesítésére.
Az ajźtn|aÍtevő aján|ata megfele| az aján|attételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban _
küIonösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. február f2.
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d.) a Hufer-Bau Kft. (l193 Budapest' Konyvkĺjtő u. f2.) aján|attevő nem tett eleget a hiánypót|ási
felhívásban foglaltaknak (hiánypótlási határido lejártáig nem nyújtotta be hiánypót|ási
felhívásban foglaltak szerint a javítássa| érintett koltségvetéseket), így az á|tala berryújtott
aján|at a Kbt. 73. $ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénýelen (egyéb módon nem fele| megaZ
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek).

Felelős: polgármester
Hatáľido: 20|6. februźr 2f .

e.) az Inverbau Team Kft. (1031 Budapest, Nálrási u. 1/B. C. ép. 21521.) ajánlattevő nem tett
eleget a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak (a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, a
hiánypótlási határidő |ejártáig nem nyújtotta be az aján|aÍtételi dokumentáció 5. számtl
me|Iékleteként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot oly módon' hogy megfelelő számil
referenciát tüntet fel benne, továbbá valamennyi referencia tekintetében - az aú. igazo|anđő - a
szerződést kötő másik fé| á|ta| adott igazolást is), igy az általa benyújtott ajánlat a Kbt. 73. $
(1) bekezdés e) pontja a|apján érvénýelen (egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi
felh ívásban és a dokumentáci óban męEhatár ozott feltétel ekn ek).

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 6. február ff .

f.) a Vitruvius Építő Kft. (l119 Budapest, Etele u.32la) ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási
felhívásban foglaltaknak (a hiánypótlási határido |ejártáig nem nyújtotta be az iizleti titokról
szóló nyilatkozatot megfelelő indoklássa|, így az általa benyújtott ajtn|at a Kbt. 73. $ (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénýelen (egyéb módon nem felel meg az ajánlattéte|i
felh ívásban és a dokumentác i óban me shatár ozott feltéte I eknek).

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. február 2f .

g.) az eljárás nyertese a KA-EBH Konzorcium (l028 Budapest, Táncsics M. u. 16.) ajánlattevő.
Ajánlattevő ajánlata legjobb étr-értékarányű aján|at a Kbt. 76. s (Đ bekezdés c) pontja és az
ajánlattételi felhívásban meghatározottak szeľint. Elfogadott aján|ati ár: egyösszegrÍ nettó
vá||a|kozői díj 99.309.54f,-Ft + Afa, jótállás időtaľtama36hőnap.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I6. február f2.

h.) a határozat |. g.) pontja a|apján felkéri a polgármesteľt a vállalkozási szerzodés megkötésére a
KA-EBH Konzorcium (1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.) ajźtn|attevővel.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: a Kbt. szeľinti szerződéskötési moratórium lejáratát követően

2. a ,,orvosi rendelő építése''projektben megvalósuló kivitelezés során tervezői művezetési feladatok
e||átásźra az onkormányzat aRi-Za-Lit, Rimely - Zajácz Építész Stlidió Kft.-vel (szé|rhe|y: |ffl
Budapest, Lomnici utca f8./a., cégjegyzékszám: 0I-09-365538) szerződést köt, l 060 000 Ft +
AFA (bruttó | 346 f00 Ft) összegű díjazás ellenében.

Felelős: polgármester
Hatźridő: f0I6. fębruár 22.

3. a ,,orvosi rendelő építése''projektben megvalósuló kivitelezés során mtiszaki
e||átésźra az onkoľmányzat a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve|
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Budapest, Baross u. 63-67.) szerződést köt, l 000 000 Ft +AFA (bruttó 1 270 o}o Ft) összegiÍ
díjazás eIIenében.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. február ff .

4. felhata|mazzaa polgármestertahatározat2.és 3. pontjában szereplő szeľződések a|áirźsára.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f016' februźłr 29.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alapián: Azýlsz-Ker Kft. intézkedett az etjáľás eľedményéľől
szótó tájékoztatő megselenéséről a Ktizbeszeľzési Eľtesítőben. Az onkormányzat a nyertes
aj ánlattevőv e| a szerződést megkötötte.

Tulajdonosi ltozzójdrulds a Budapest VIII. keriilet, Prdter utca 45-47. szdmú ingatlan kapubehajtó
IétesítéséItez

|84lf016. (II.fg.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulásźtt adja - a
HAJNAL EPITESZ IRODA Kft. (cégje'gyzékszám..01 09 673369,1117 Budapest, Nádorliget út 8/F.)
megbízásából _ a WETTSTEIN & TARSA Bt. (cégjegyzékszám:0l 06 514|30, 1061 Budapest,
Andrássy ift 34. III/2.) részére, a Budapest VIII. kerület, Práter utca (hrsz.: 36100lf) 45-47 . szám a|atti
ingatlanon tervezett társasház építési engedélyezéséhez készített közlekedési a|źtámasztő
munkarészhez, i||efue aziĺcsatlakozás kiépítésének közterĹileti munkáihoz az alábbi feltételekkel és
kikotésekkel:

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

b. amennyiben azűj épu|ethasznáĺatba vétele mege|őzné aPráter utca átépítését, úgy a meglévő
járdában kialakított ideiglenes útcsatlakozás kiépítésénél kĺjtelezi a kivitelezőt a Práter utcai
járda- és útszakasz bontási helyek terv szerinti rétegrendben töľténő' a csapadékvíze|vezetését
b i ĺo s ító he|y r eá|| ítástr a,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|oi és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésiigyi
IrodájátóI elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültérőI a közterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmitottZ évig éľvényes'

Felelős: poIgáľmester
Határidő: 2016. február f9.

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: A kéľelmező ľészéľe a tulajdonosi
hozzájáru|átst 20 1 6. má ľcius 7-én megkiild ték.

1oa ,/
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Javas lat k özter iilet- ltosznĺtlati kére Ime k eI bírĺźIds ára

185120Í6. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍság úgy dönt, hogy közteľület-használatihozzźĄárulást ad _
teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kére|mezo: Ready Medizintechnik Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Rökk Sziláľd u. 5.)

A közterĺilet-hasznáIat ideje: 2016. mźrcius 15. _ 2017. március 14.

Közterület-haszná|at cél'ja: reklámtábla (cégér)
Közterü|et-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 5. szám előtti

közterĹi]eten
Kozterü|et-h aszná|at nagysága: 7 mz

Díjfizetés ütemezése: egyösszegben

FeIelős: polgármester
Határidő: 20 1 6' február f9 .

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása a|apián: A' hatá,rozatot 2016. máľcius 9. napján
személyesen vette át az iigyfé|.

18612016. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-hasznźiatihozzźýáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Köĺerület-hasznźiő,kére|mező: Cvikkeľ optika 2001Bt.
(székhely: 1088 Budapest, Knidy u. 4.)

A kĺjzterület-használat ideje: 20l6. februtr 29. _ 2016. decembeľ 3l.
Közteľület-hasznéiat cé|ja: 1 db megállítőtźtb|a és ldb reklámtábla (cégér)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Krúdy u. 4. szám a|atti

üzlethelyiség elótti k<jzterÍ'ileten, valamint az épu|et

homlokzati szakaszán
Közterület-haszná|atnagysága: 1.l m2

Díjťlzetés ütemezése: egyösszegben

Felelős: polgármester
Határidő: 20 | 6. febrlár f9.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - a Cvikker optika 2001 Bt' Budapest VIII. keľület, Krúdy u.

4. szám vonatkozásában l db ľeklámtábla (cégér) és ldb megállító tábla kihelyezése céljából
igénybe vett közteľü|et-hasznźúatát f0|6. január 04. napjátó| - 2016. február f8. napjáig sző|ő
időtartamľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februźlr f9.

A GazdáIkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot f0Í6. ápľi|is 18. napján

,' személyesen vette át az iigyÍé|.
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18712016. (II.29.) sz. városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy kozteľiilet-haszná|ati hozzájtrulást ad _
teljes díjfi zetésse| _ az a|ábbjak szerint:

Közterü let-h aszná|ő, kér e|mezó :

A közterÜ let-haszná| at idej e :

Közterü let-h asznźilat cé|ja:
Közterü | et-h aszntiat helye :

K ö zterü l et-h aszn á| at nagy s ága:
Díjfizetés titemezése:

FeIelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f016. február 29.

Baľoss Kft.
(székhely: 1161 Budapest, József u.152.)
2016. március 23. _ 20|] . mźrcius 23.
ľeklámtábla (megállító tábla)
Budapest VIII. kerület, Festetics u. f. szám e|őtti
közterületen
7mr
egytisszegben

KOLLSTEIN Kft.
(székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u.23.)
20|6. mźtrcius 01. _ 2016. ápľilis 30.
építési munkaterület (Munkaszolgálatosok
emlékművének kialakításához)
Budapest VIII. kertilet, Teleki tér déli, 'FiDo, térnek
(35388 hrsz.) nevezettrészén (aténész keleti' Orczy
út felóli végén)
100 m'

A Gazdá|kodási Ügyosztálv táiékoztatása alapiánz Ahatározatot20|6. március 24. napján vette
át személyesen az iigyféI.

188/20|6. (lI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy koaerület-használati hozzájárulást ad _
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterü let-h aszná|ő, kérelmező :

A közterület-használat idej e:

Kö zterti l et-h aszn á| at céli a:

Közterti let-h aszná|at helve :

Kozterii let-h aszn á|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. februźr 29.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása atapián: Áz tigyféI részére ahatározatot2016. máľcius
| 21. napján postánták.

t89l20|6. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy közterüIet-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel _ az a|ttbbiak szerint:

KözteľüIet-haszntůő, kéľelmező: Magyaľoľszági BaptistaBgyhá.z
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A kozterü |et-használat idej e :

Kö zterii l et- h aszn á| aÍ. c é|j a:

Közterü let-h aszn á|at h elve :

Kozterü let-h asznźńat nagysága:

Fe|elős: polgármester
Határido: 2016. február f9.

(székhely: l068 Budapest, Benczúľ u. 3l.)
f016. március 07. - 2016. április l0.
ép ítési munkateľti |et (mozgó á||v ány e| he lyezése)
Budapest VIII. kerület, Hock János u. és Nap u.

sarkán
)m-

A Gazdálkodási Ügvosztá|y táiékoztatása alapián: A' határozatot 20|6. máľcius 30. napján vette
át az iigyfé|.

190120|6. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(Íf igen,,O nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használatihozzźĄárulást ad -
teljes díjfizetéssel _ az a|ttbbjak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Cafe Lucida Kft.
(székhely: 1061 Budapest, Andrássy űt 45.)

A kĺjĺertilet-használat ideje: 20|6. mźlrcius 01. - 20|6. március 31.
Kozteríilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĺilet, Múzeum u. 5. szám előtti

köztertileten
Kozterület-haszntl|atnag1ĺsága: 10 m2

Díjfizetés ĺitemezése: egyösszegben

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6. februźtr f9.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása atapián: Az iigyfél részére ahatározatot20|6. máľcius
20. napján megküldték.

t9|/2016. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt' hogy

1. közteľület-haszntiatihozzájálru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

KözterüIet-haszntiő, kérelmező: KK Kavicsbeton Kft.
(székhely: l 053 Budapest, Ferenciek tere f .)

A kérelemben foglalt kĺizterĹilet hasznźiat
ideje: 2016. február29.-f0|6.március 12.

Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (teherautón való anyagtárolás,
illetve annak lerakodása)

Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerüIet, Kľúdy u. ll. szám alatti
Társashaz előtti parkoló

Közterület-h aszná|atnagysága: 1 db parkolóhely (10 m2 paľko|óhelyenként)

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. február f9.

rlĺ
186



2. a kieső paľkolási díj áfatartalmát a Budapest VIII. keľü|et, Krúdy u. 11. sz. előtti 1 db parkolóhely
vonatkozásáball (2016. február f9-tő| 20|6. március 12-ig, azaz 7l munkanap) 12 348,- Ft-ot
köte|es megťlzetni a kĺjzterĺ'i|et-haszná|atrol szóló hatírozatban megje|olt bankszámlaszámra.

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: f016. február f9.

A Gazdálkodási UgYosztály táiékoztatása alapián: Az ügyfél a határozatot 201'6. március 28.
napján vette át.

Javaslat , ,,,,ľ,:;:"{",::ił;::,;:;:;,;;';;":;,";*,n:#:;:rk!;',1,łőłiľľłľ*ingatlanok

192/2016. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy a Budapest VIII. kerüIet, Balassa u. 7.
szám alatti,36|89 hrsz'-ú, va|amint a Budapest VIII. kerü|et, Balassa u. 9. szám alatti, 36l88 hrsz.-ú
telekingatlanok egytittes elidegenítéséľe kiírt versenyeztetési e|járást érvényesnek, de
eredménytelennek nyi lván ítj a.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt' vagongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. február 29.

Ą Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Újanr páiyázat kiírásárő| az
onkoľmányzat nem dtintiitt. További intézkedést nem igényel.

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladdsi ajdnlatjóváhagydsa _ határozatlan idejíí
bérleti jogviszony (I db)

193l20t6. (Il.29.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľtilet, József krt. szám a|atti,
.... hrsz.-ú, 55 m2 alapteľtiletrĺ, 2 szobás, komfortos lakásra hatźrozat|an ideju

bérleti jogviszonnyal rendelkező béľlő részére torténő eladási ajźtn|at kiküldéséhez, az e|késziJ|t
forga|mi értékbecslésben megállapított forgalmi érték l00 %o-ávall megegyező összegíi, azaz
18.800.000'- Ft vételár köz|ése mellett.

Felelos: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: 2016. február 29.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatärozat 1.) pontja szeľinti eladási aján|at
kikü ldésére, valam i nt az adásv éte|i szerződés a|źńr ásár a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatźridő: f0 | 6. źlpri|is 29 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A bizottsági dtintésrőt a béľlőt
éľtesítették. Az adásvételi szeľződés aláírásra keľĺilt 2016. ápľi|is 12-én.

/'rl-'-](./
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Az Erdei Trans Team Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Rákóczi ílt 69. szdnĺ alatti
iires, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIjdra szolgtiló helyiségľe

Í94/f0|6. (tI.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattz|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi űt 69. szám alatt található, 346||10lN88 hrsz.-ú,
57 mz alapteriiletű, utcai bejáratű, nem lakás cé|járaszo|gálő helyiség bérbeadásáhozhatározat|an
időre, 30 napos felmondással az Erdei Tľans Team Kft. részére, iľoda tevékenység cé|jáľa,
115.333,- Ft/hó + ÁFĺ' né.leti díj + koztizemi és külĺjn szo|gá|tatási díjak osszegen.

Felelos: JózsefvárosiGazďá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'6. februźr 29.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatfuozat 1.) pontja szerinti béľleti szerzódés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á|1ő nem ]akás cé|jfua
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35120|3. (VI.20') önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése alapjźln 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján közjegyző elott egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását
vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdźńkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsígi
diintésről kiértesítésľe keľült, a béľletĺ szerzőđés a|áírása megtiiľtént. További intézkedést nem
igényel.

.... magĺÍnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriźlet, Dobozi utca 21. szám
alatti iires, iinkormónyzati tulajdoníl nem lakds céljúra szolgdló helyiségre

t95/201'6. u.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem já1ru| hozzá a Budapest VIIL
keľület, Dobozi u.2|. szám a|attta|á|hatő,35375ĺ0lN8 hrsz'-ú, f| m, alapteľülettĺ, udvari bejáratű,
fijldszinti üres, onkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jźlra szo|gá|ő helyiség bérbeadźsához

magánszemély (HB-371 /20ĺ6) részére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határjdő: f016' februźtr f9.

A JózsefuáľosÍ GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľe|mező a bizottsági
diintésről kiértesítésľe kertilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII. kertilet, IIIés u .......,,... szám alatti lakds bérbeaddsdra

|96/f0L6. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonttban ál|ó lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ mértékéro| sző|ő 16lf0l0. (III.08.) cinkormányzatl rende|etZflC'
$-a, valamint a 47. $-ban foglaltak alapján ...... jogcím nélküli lakáshaszná|ő részére az
általa lakoĺ, Budapest VIII. keriilet, Illés utca .. ...... szám alatti l szobás, komfortos
komfortfokozatű,28,70 m, alapterületű' onkormányzati tulajdonú lakás - a lakbér a|apjátképezo
nĺjvelő és csökkentő tényezőke't" is flgyelembe véve jelenleg - köItségelvÍÍ komfort nélküli 8.334,-
Ft/hó + ÁFA összegű bérleti díjjal történo bérbeadásához, 1 év hatarozott idore sző|őan,
őv adékfizetés i köte l ezettséggel.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f016. február 29.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontjában foglaltak a|apján a
bér|eti szerzódés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. április 30.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A bizottsági diintésľől abér|ő
kiértesítését követően a bérbeadói nyilatkozat kiadása, óvadék megÍizetése megttiľtént. A béľIeti
szeľződés aláírásľa keriilt 2016. július 4-én.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Corvin Sétdny Program 122-es tiimb, 36246 ltelyrajzi számíl
ter í)Ietén 3 0 00 m' frj Id kiemelés kivitelezésére

197lf0|6. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1' a BudaĘest VIII. keľiilet Coľvin Sétány Program |22-es lömb,36246 he|yrajzi számű terü|etén
3000 m, ftjldkiemelés kivite|ezésére vonatkozó, közbeszerzési érté|<határt el nem éró beszerzési
e|járásban a legalacsonyabb osszegíĺ ellenszolgá|tatźst taĺta|maző, érvényes ajánlatot MARDIA
Epítő Kft. (székhely: l 162 Budapest, Hársfa utca|20.; adószám.. 2475f684-f-42, szźtm|aszáma:
11708001-20558952, cjsz.: 0l 09 180464, képviseletében eljáró Lepsényi Máľton llgyvezető),
ajtn|attevő adta, ezért az e|járás nyeľtes ajánlattevője. Elfogadott ajánlati ár:. |4.760.000,- + AFA

Fe I elő s : pol gáľmeste r, J ózsefu áro si Gazdálkodás i K<izpo nt Zrt.
Hatáľidő: 2016. február 29.

f . ahatározat l. pontja szerinti munkálatok műszaki ellenőre a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont
Zrt.,múszaki ellenőľi dija nettó 236.2fo,- Ft + AFA, összesen 29g9g9,-Ft.

Felelős : JózsefVáro s i Gazdálkod ási Kozp onÍ. Zr,t..

Határidő: 20|6. február f9,

3. a határozat |-f . pontja alapján felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t a vźi|a|kozási
szerzodés és a megbízási szerződés előkészítésére és felkéri a polgármesteľt annak a|áírásźtra.

Felelős: polgármester, Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a szerződés a|áírásának határideie f0|6. mttrcius 09.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Közrlont Zrt. táiékoztatása alanián: A vállalkozási szerz(jdés
aláírásľa keľült f0!6. március 1-én, a műszaki átadás-átvétel lezárult 2016. március 10-én.

További intézkedést nem igényel.

i)res, nem lakás céIjdra szolgdló helyiség elidegenítése (Kordnyi Sĺźndor u. 4.)

1981201.6. (II.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest VIII. keľület,
Koľányi Sándor u. 4. szám alatti, alagsori, 3604310lA12 hrsz.-'(l, 717 m, alapterületű üzlethelyiség
nyilvános árverésen torténo elidegenítéséhez, a helyiség minimális kikiáltási áÍát 7.040.000'- Ft
ö s szegben határ ozza meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. február 29.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktiznont Zľt. táiékoztatása alapián: Az ingatlan áľveľésľe töľténő
felvétele 20ĺ'6 szeptembeľéľe várható.

magánszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Bíró Lajos u. 30-32.
szĺÍm alatti üres, önkormányzati tulajdonít nem lakds céljdra szolgdló helyiségre

L9912016. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(3 igen, 8 nem, 1 tartózkodáłs szavazĺtta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

].) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerüIet, Bíró Lajos u. 30-32. szám alatt található, 386]2/0/A/2
hrsz.-ú, 23 m, alapterijletű, udvari bejáratú, alagsori üres, önkornĺányzati tulajdonú nem lakós
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához ... magánszentéIy részére, raktározás
céljára, a kozos köItség osszegén.

2.) hozzájóruĺ a Budapest VIII. kerüĺet, Bíró Lajos u. 30-32. szám alatt taláĺható, 38612/0/A/2 hľsz.-
ú, 2j nz, alapterületĺí, udvaľi bejáratú, alagsori üres, önkormányzati tulajdonúnem lakás céljára
szolgóló helyiség bérbeadásához fíítés és vízellátás néllctjl, hatórozatlan időre, 30 napos

felmondási idő kikotésével ..' magánszemély részére, rahározas céljára, 5.750'-
Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és kĺ;lan szolgóltatási díjak összegen.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodósi Kozpont Zľt.-t a hatórozat 2.) pontjában foglaltak szerint a
bérleti szeľződés megkotésére, amelynekfeltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában óIló nem

Iakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásónak feltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I.20.)

önkormányząti rendelet I4. s O bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak meýIelő óvadék
megfizetését, valamint a ]7. $ (4) bekezdése alapján kózjegző előtt egłoldalú
kö t e I e z e tt s é gv áI l aĺ ás i ny il atko z at aI áíľ ás át v áĺl alj a a l e e ndő b ér I ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201'6, február 29.

Á Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésľől kiéľtesítésľe keľĺilt. További intézkedést nem igénye|.

/Í
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Szijjdrtó-Bírĺi Bettina egyéni vdllalkozlj bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII.
keriilet, tjllĺt tt I8. sztÍnt alatti üres, önkormĺtnyzűti tulajdonú nem laklís céttł helyiségre

200ĺ2016. (II.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerü|et, tillői út 18. szám a|atĺi,36164/0lN4 hrsz.-ú, 63 m2
a|apterületű utcai bejáratú füldszinti, nem |akás célú helyiség bérbeadásáhozhattrozatlan időre,
30 napos felmondási határidőve| Szijjáľtó-Bíľó Bettina egyéni vállalkozó részére fizikai
közérzetetjavító szo|gáltatás, fodľászat és szépségápolás céIjára96.667,- Ft/hó + Átr.ĺ béľleti
díj + köziizemi és külön szolgá|tatási dijak összegen, azza\a feltétellel, hogy a bérleti szerzódés
megkötését megelőzően egyéni vźů|a|kozői igazo|ványát a tevékenység végzéséhez kapcsolódó
TEAOR körökkel kibovíti, azt a szerzódéskötés előtt hitelt érdemlően igazo|ja.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatója
Határido: 2016. február 29.

f.) hozzájáru| Szijjártó-Bíľó Bettina egyéni vállalkozóval t<jfténő bérbeszámitási megállapodás
megkötéséhez az |.) pont szeľinti helyiség tekintetében a bérbęadóra lartoző felújítási munkák
(mennyezet javítás és elektromos munkák köItségének bérleti díjba 3 hónap alatt történő
bérbeszámításhoz 65.984,- Ft + ÁFA összegben. Az e|számolás feltétále, hogy a be'lo u felújítási
munkákat e|végezze és a benyrijtott szám|ák alapján az onkormźnyzati Hénkeze|ő Iroda
|eigazo|ja a telj esítést.

Fele|ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. február f9.

3.) hozzájáru| ahatározat2.) pontja szerinti fe|újítási munkálatok e|végzéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. február 29.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jźra
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI. 20.) önkormányzati ręndelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjeg7ĺzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását
vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápľilis 30.

5.) felkéri a Jőzsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźrozat f .) pontja szerinti bérbeszámítási
megá|lapodás megkötéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 30.

Á Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsáłgi
diintésľőI kiéľtesítésľe, a bérleti szeľződés a|áírásra keriilt. További intézkedést nem igényel.

9-::;
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Iavaslat a lóaefvdrosi GazdóIkoddsi Központ Zrt.-vel kötendő nzegdllapodĺÍs megkötésére

20I/201,6. (II.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a.) a ,,Százados úti negyed dijfizető parkolás bovítése'' kialakítással kapcsolatos valamennyi
feladat lebonyolításáva| megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t és e|fogadja az

eIőterjesztés melIékletét képező megállapodást.

b.) ahatározat | 'a.) pontja a|apján felkéri a polgármestert a megállapodás aláírásźra.

Felelős: poIgármester
ljatáridó: 20 1 6' február 29'

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A megállapodás 2016. máľcius
4-én keľü|t aláíľásľa.

ravaslat kóľtérítési igények elbírdtósóra ZÁRT tjĺÉs

20f/f016. (II.fg.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazztta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elismeri káľosult kárigényét a 2014. szeptember l. napján történt

káreseménnyel kapcsolatban és a biztosító źita| megti|apított l0.805.-Ft onrész összegét klťtzeti a

|1706-02 cím peres ĺigyek, kártérítési dologi e|oirányzatának terhére. A kifizetés feltétele olyan

egyezség megkötése, amelyben a káľosult nyilatkozik arróI, hogy a kártérités megfizetésével

"ýia"iĺl"g 
lemond minden további káľtérítési igényéről az onkormányzatta| szemben.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0| 6. március f9.

2.) elismeri a Gľoupama Biztosító Zrt. regressz igényét a f0|4. december 25. napjźn töľtént

káreseménnyel kapcsolatban és részére \f .384.-Ft onľész osszegét kifizeti ||706-0f cím peres

ügyek, kártérítési dologi e|őirźnyzatának terhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1ĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 | 6. március f9.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A megállapodás létľejött. A
kiÍizetésre a javaslatot megtették a Gazdasági Divizió felé. A káľosult lemondott a további
ká rtérítési igényéről az onkoľm ány zztta| szem ben.

Tulajdonosi hoaájdralós Budapest VIII. keriilet, Horvdtll Mihdly tér 15. sz ingatlan
villamo s e ne rg ia- elldtó fi) ldkdb el létesítés é Ircz

205l20t6. (m.07.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

il, ĺ
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A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az ELMÜ
Há|őzati Kft. álta| a Budapest VIII. kerü|et, Horváth Mihály tér (hrsz.: 3523813) 15. szám a|atti
ingatlaIrľa tervezeÍt villamos szekrény viIlamosenergia e||átását szolgáló földkábeles
csatlakozóvezeték létesítéséhez,aza|źtbbi feltéte|ekkel és kikötésekkel:

a. jelen tu|ajdonosi hozzájárulás a beruházőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ó|,

b. a tulajdonosi hozzäjárulás az önkormányzati tu|ajdonú Horváth Mihá|y tér (hľsz.: 35f38l3)
j árdaszakas zár a terj ed ki,

c. aberuházónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9ĺ|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺály
Epítésügyi Irodájátó| előzetesen meg kell kérni' és azabban foglaltakat maradékta|anul be kell
tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt az érinteĹt járdaszakasz rétegrendjének megfelelő minőségben történő
helyreá|lítására,melyre aberuháző és kivitelező kcizösen 5 év garanciátvtúlra|,

e. az engedéIyes koteles a munkák (helyreáIlítás) e|készüItéről a közteľtilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozztýáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjätőlszámított l évig érvényes.

FeIelős: poIgármesteľ
Határidő: 2016. március 7.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: A kéľelmező részére a tulajdonosi
hozzíjáru|ás t 20 1 6. máľcius 9-én m egkiildték.

Tulajdonosi houdjórulds Budapest VIII. keríilet Corvin projekt I19/B II. iiteméhez kapcsolódó, l0
kV és I kVJöIdkúbelek létesítési munkáihoz

206l20L6. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájátu|ását adja _ az
ELMU Há|őzati Kft. megbízása alapján - a GTF Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjeryzékszám: 01 09
6928001131, székhely: 113l Budapest, Rokolya u. 1-13.) által, Budapest VIII. kerület Corvin pľojekt
1198/B II. ĺitem villamosenergia ellátáshoz sziikséges közcélú elosztôhźiőzat, ezen belül a 10 kV-os és
l kV-os ťo l dkábelek létes ítéséhez, az a|ábbi feltéte lekkel és ki kötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszerzése alól,
a tu|ajdonosihozzźýźtru|ás az önkormányzati tulajdonú Práter utca (hrsz.: 36|0012), Leonardo
da Vinci utca (hrsz': 3627012) és a Tömő utca (hrsz.: 36|6212) tervek szerinti út- és
j árdaszakas zaira terjed ki,
abęruhźaőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄálru|ást a
vonatkozó ľendelet (|9/|994. (V.31.) KIIVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgáľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztá|y
Epítésügyi Irodájátó| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradél<ta|anul be kell
tartani,
kötelezi akivite|ezőt az érintett út- és járdaszakasz bontási helyek _ aszfa|t burkolat a|atti -
rétegrendjének megfelelő minőségben történő helyľeállítására, melyre aberuhźaő és kivitelező
közosen 5 év saľanciátvtů|a|:

b.

d.
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. a Tömő utcai szakaszon a térköves járdákat, nagykockakő parko|ósávot, kiemelt
szegélyeket eredeti állapot szerint ke|l helyreá|lítani, az úttesten az aszfa|t kopóréteget
legalább a forgalmi sáv szé|ességének megfele|ő hosszúságban kell kiépíteni.

e. az engedélyes koteles a munkák (helyreáIlítás) e|készültéľől a közterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok elóíľásainak
maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

FeleIős: poIgármesteľ
Határido: 20l6. március 7.

A Gazdátkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A kérelmező részére a tulajdonosi
hozzájáru|ást 2016. máľcius 9-én megkütdték.

Tulajdonosi ltozzájdrulds a Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy utca 23-25. saźmíl ingatlan
k ap ub e It aj tó létesíté s é h ez

207/f0|6. (I[.07.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájäru|ását adja _ az
ARCHIMON Kft. (lll7 Budapest, Neumann János utca 1.) megbizásábő| _ a WETTSTEIN &
TARSA Bt. (106l Budapest, Andrássy tÍ34.) részére, a Budapest VIII. kerület, Kisfa|udy utca (hrsz.:

35660) f3-25. szám a|atti ingatlanon tervezetttársasház építési engedélyezéséhezkészített közlekedési
a|źltámasztő munkarészhez, az útcsatlakozási kiépítésének közteri'ileti munkáihoz az alábbi
feltételekkel és kikotésekkel :

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

b. a beruházónak (építtetonek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (I9l|994' (V.31.) KHVM ľendelet) szeľinti melléklętek csatolásával a

Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági |Jgyosztá|y

Epítésügyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell
tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Kisfaludy utcai járda- és útszakasz bontási helyek terv szerinti
ľétegľendben, a csapadékvíz e|vezetését biaosító kialakításban, megfelelő minőségben történo
helyreállítástna,me|yre aberuháző és kivitelezo kcizösen 5 év garanciátvá||a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészi'iltéről a közterüIet tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmítottZ évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. március 7.

A Gazdá|kodási ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: A kére|mező ľészéľe a tulajdonosi
hozzájźru|álst 20 1 6. má rcius 9-én megkü ldték.

Tulajdonosi hoadjárulds a Budapest VIII. keriilet, Nap utca 16. szómíl ingatlan kapubehajtó
dtépítéséhez

208/2016. ([I.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szzvazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Speciál
Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. v1503.) ľészére, a Budapest VIII. kerület, Nap utca
(hrsz.: 35644/2) 16. szám a|atti ingat|anon tervezett társasház építési engedé|yezéséhez készített
kozlekedési létesítmények munkarészhez, az ritcsat|akozás átépítésének közterü|eti munkáilloZ) az
a|ábbi feltételekke| és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beru|lázőt (építtetőt) nem męntesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. aberuhźnőnak (építtetőnek) a közűtkezę|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľü|et Polgármesteri Hivata| Hatósági lJgyosná|y Építésĺigyi
|rodź$átő| elozetesen meg ke|| kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Nap utcaijáľda- és útszakasz bontási helyek teľv szerinti ľétegrendben,
a csapadékvíz elvezetését biztosító kialakításban, megfele|ő minőségben történo
helyľeállítására, melyre aberuházó és kivitelező közosen 5 év garanciźLtvźi|a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreá|lítás) elkészĺ'iltéro| akönerület tulajdonosát írásban
értesíteni'

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktal an betartásával' a döntés napj ttő| számított 2 év ig érvényes.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20|6. március ].

A Gazdá|kodási Üwosztá|v táiékoztatása alapián: A kéľelmező ľészére a tulajdonosĺ
hozzáj áru|ást 2 0 1 6. má rcius 9-én megkiildték.

Javaslat a Bauer Projekt Kft gépjdrmíí-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megvdltdssal történő
teIjesí'tésére

209ĺ2016. (Iu.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

l. hozzájáru| _ a Józsefuáros terü|etén az építtetők gépjáľmiÍ-elhelyezési kötelezettségéről szóló
|5/f01l. (III.l8.) önkormányzati ľendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján -, hogy a Bauer
Pľojekt Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 270548,l086 Budapest, Lujzautcaf6. f/|.) a Budapest VIII.
kerület, Bauer Sándor u.3-5. szám (hrsz.: 35131) ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez
kapcsolódó l0 db gépjáľmű-elhelyezési kotelezettségét pénzbeli megváltással teljesítse,
2.500.000,- Fťparkolóhely díjén.

Felelős: polgármester
Határidő: f076. március 7 .

f. felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására
vonatkozó me gál lapodás előkészítésérő I, a|áír ásźr ő|.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. március 31.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása a|apián: A megáIlapodás aláíľásľa keľüIt 2016. ápľilis
7-én.
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Javaslat c ktizteriilet hasautlatból befolyó bevételek 2|%-ĺtnak az ĺlrintett tdrsasllázak részére
történő visszajizetés ére

210/f0|6. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úpy dönt, hogy .ióváhagy'ia a Budapest VIII. kerület,
Krridy u. 5. szám és a Krrĺdy u.6. szám alatti táľsasházakkérelmeit, és a Rendelet 2f . $-a értelmében a
2015. évben beťlzetęÍt közterület-haszná|ati díj 20 yo-át, azaz 43.9f8'- Ft-ot a Budapest VIII. kerület,
Krúdy u. 5. szám a|attitársashźz,va|amint a Budapest VIII. kerület, Kĺúdy u.6. szám alatti Társasház
részére egyenlő aľányban v isszafi zet.

Felelős: polgáľmester
Határidó: 2016. március 7.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: A Pénzĺigyi tigyosztály tájékoztatása alapján
a kiÍizetés folyamatban van.

211 / f01 6. GII.07.) sz. Vá ros gazd álkodási és Pénzĺi gyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dont, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,
Rákóczi ÍIt f7.lA szám alatti társasház kérelmét, és a Rendelet 2f. $-a értelmében a 2015. évben
befizetett kĺjztertilet-hasznä|ati díi 20%-áÍ. azaz |16.456.- Ft-ot a Társasház részére visszafizet.

Felelos: polgármester
Határido: 2016. március 7.

A Gazdálkodási ÜevosztáIy táiékoztatása alapián: A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján
a kifizetés fo|yamatban van.

2Í2/2016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartrĺzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerĺilet, Vas
u. |f. szám a|atÍl társasház kéľelmét, és a Rendelet 22. $-a értelmében a 2015. évben beťlzetett
kĺjaerület-h asznáiati dij 20yo-át, azaz 3 .040,- Ft-ot a Tfusasház részére visszafizet.

Felelős: polgármesteľ
Határídő: 20 l 6. március 7.

A GazdáIkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A Pénzügyi Ügyosztáty tájékoztatĺísa alapján
a kifizetés folyamatban van.

213/f016. (m.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kertilet,
Mikszáth Kálmán tér f' szttm alatti társasházkérelmé! és a Rendeletff. $-a éľtelmében af0|5. évben
befizetett kozterĺilet-h aszná|ati díj 20oÁ-át, azaz 566 .f71 ,- Ft-ot a Társasház részére visszaťlzet.
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Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016' nárcius 7.

A GazdáIkodási ÜeyosztáIv táiékoztatása alapián: A Pénzügyi t)gyosztáIy tájékoztatása alapján
a kifizetés megtöľtént f016.05.|2. napján.

214/f0|6. (III.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 Ígen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerü|et,
Bródy Sándor u.2. szám alatti társasházkére|mét, és a Rendelet 22. $-a értelmében a2015. évben
beťlzetett közterü|et-h asznźiati díj f\oÁ-źLt, azaz |34.833,- Ft-ot Társasház részére visszaťlzet.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. március 7 .

A GazdáIkodási Üwosztá|v táiékoztatása alapián: A Pénzügyi Ügyosztáty tájékoztatása alapján
a kifizetés megtiirtént 2016.05.|f. napján.

215ĺ2016. GII.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,
Horváth Mihály tér |6. szám a|aÍtj társasház kéľe|mét, és a Rendelet ff . $-a éľte|mében a fO|5. évben
beflzeteÍt köĺerület-haszná|ati díi f\yo-át, azaz31.050,- Ft-ot a Társasház részére visszafizet.

Felelős: polgármester
Határidő: f01 6. március 7 .

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A Pénziigyi Ügyosztály tájékoztatása alapján
a kiÍizetés megtörtént 20|6.05.12. napján.

216/f016. (I[.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,
Harminckettesek teľe 2. szám alatti társasházkére|mét, és a Rende|et22. $-a értelmében a2O|5. évben
beťlzetett kozterület-h aszná|ati dij 20%-át, azaz 208.|80,- Ft-ot a Társasház részére visszafizet.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. március 7.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A tetjesítésigazolás a|áíľás alatt van (a
táľsasház bankszámla száma hiányzik).

217/2016. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkod ás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. keľület,
Berzsenyi u. 2/b. szám a|atti tźrsasház kérelmét, és a Rendelet ff. $-a érte|mében a 2015. évben
beťlzeteÍtközterület-haszná|atidijf\%o-ź!t,azaz7l.000,-Ft-otaTársasház részérevisszafizet.
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Fele|ős: polgármester
Határidő: 2016. március ] .

A GazdáIkodási ÜgYosztálv táiékoztatása a|apián: A Pénziigyi Ügyosztály tíjékoztatása alapján
a kifizetés folyamatban van.

f|8/f0Ĺ6. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kertilet,
Baross u. 10. szám alatti társasházkére|mét, és a Rendeletff. $-a értelmében af0|5. évben befizetett
közterület-haszná'|ati díj 20yo-át, azaz 188.808,- Ft-ot aTársasházrészérevisszaťlzet.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016. március 7 .

A Gazdá|kodási iieyosztálv táiékoztatása alapián: A teljesítésigazolás aláíľás alatt van (a
társasház bankszámla száma hĺányzik).

2|9/2016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodźls szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kertilet,
Lőľinc pap téľ 3, szám alatti társasházkére|mét, és a Rendelet f2. $-a értelmében af075. évben
befizetett közterület-h aszněiati dij 20oÁ-źLt, azaz 68.068,- Ft-ot aTärsasház részére visszaťlzet.

FeIelős: polgármester
Határido: 2016. máľcius 7.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján
a kifizetés folyamatban van.

220/f01'6. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerület,
Knidy u 4, szám alatti társasházkére|mét' és a Rende|et2f. $-a értelmében af0|5. évben befizetett
közterüIet-haszná|ati dijf\yo-źLt, azaz |2.535,- Ft-ot aTársasházrészére visszafizet.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. máľcius 7.

A Gazdálkodási tigYosztálv táiékoztatása alapián: A teljesítésigazolás a|áírás alatt van (a

táľsasház bankszámla száma hiányzik).

22t/2016. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 1 taľtózkodáłs szavazatta|)
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A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hogy jóválragyja a Budapest VIII. kerület,
Krúdy u. 11. szám a|atti társasházkére|mét. és a Rende|etf2. $-a éftelmében a2015. évben befizetett
közterület-h aszná|ati díj 20yo-át, azaz 81 .1]3,- Ft-ot aTársasház részére visszafizet.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2016. március ] .

A Gazdá|kodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A Pénziigyi Ügyosztá|y tájékoztatálsa alapján
a kifizetés folyamatban van.

Juvaslat a Mir Catering Kft. kérelme alapjón koncentrĺÍlt ľakodli kijelt)Iésére

222ĺ20|6. (I[.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźtozata
(0 igen, 11 nem,3 taľtózkodás szlvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont' hogy az alábbi hattrozati javaslatot nem
fogadja el:

I. javasolja a Budapesti Kozlekedési Kozpont Zrt.-nek a Budapest VIII. kerület, AlÍoldi u. I. szánl
előtt I0 nléteres koncentráĺt rakodóhely kijelalését, hétköznaponként 7..00 órától I4:00 óľáig tartó
időkorlát mellett.

2. a koncentráĺt rakodóhely kijelolésével és az ahhoz kapcsolódó forgalmi rend nĺódosításaval
osszefüggő valamennyi kohség a kéľelmet benyújtó Mir Cateľing Krt.-t (cégjegyzélrszám: 0I 09
988084' székely: l063 Budapest, Szinyei Merse utca 27.fszt. 7.) terheĺi.

FeleIos: polgármesteľ
Hatáľido: 20 l 6. máľcius 7.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Az ĺigyfél és a Budapest ktizút Zľt.
táj éko ztatáls a m e gtti ľtén t.

Iavaslat közteríilet-hasznáIati kérelmek elbírdldsdra

223/2016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igeno 0 nem, 0 taľtózkodá.s szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzźljárulást ad -
teljes dijfizetéssel - az a|źtbbiak szeľint:

Közteľĺilet-haszná|ó, kérelmező: Ízha|^a,Vendéglátó Bt.
(székhely: 1l l l Budapest, Budafoki tlt32lE.II. |.)
2016. május 01. -20|7. ápľilis 30.

A kĺjzteri'ilet-használat ideje: vendéglátó terasz
KözteľüIet-haszná|at cé|ja: Budapest VIII. kertilet, Baľoss u. 8. szám e|ótti
Kĺjzterület-haszná|aÍ. helye: közteĺĺileten

28 m'
Közteľület-h aszná|at nag7lsźtga: havonta
Díjfizetés titemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 7.
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A GazdáIkodási ÜgYosztáIy táiékoztatása alapián: Az ügyfél részére ahatározatot20|6. ápľilis
2. napján postázták.

2f4/f0Í6. (I[.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. az 125flf015. (XlI.07.) szám,ű határozat szerinti közterüIet-haszná|ati hozzájárulást - teljes
díjmentességgel - az a|źtbbiak szeľint módosítia:

Közterti|et-haszná|ő, kérelmező: Zenobia Hungary Kft.
(székhely: 2,730 Albertirsa, Dánosi iÍ34.)

A közterület-használat ideje: 20|6. január 0|. -2016. december 31.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítáS)
Közterĺilet-haszná|athe|ye: Budapest VIII. kerĺilet, Horváth Mihály tér 17. -

Németh u. 50. szám előtti terület
Közterü|et-h asznĺl|atnagysága: 475 m2

A közterület-használat ideje: f0|6' január |6. - 2016. május 15.
Kozterület-h aszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közterü|et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 17' _

Németh u. 50. szám előtti terület
KözterüIet-h asznźl|at nagysága: 2 db parkolóhely (l0 m2 parkolóhelyenként)

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. március 7.

f . az 7. pont szerinti módosítások nem érintik 1 db paľkolóhe|y f0|6.januáľ 01. és február f6. napja
kozötti, valamint l db parkolóhely 20l6. január |6. .20|6. február f6. napja közotti haszntiatźú.,
amely után a határozat szerinti díjat köteles fizetni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6. máľcius 7.

3. a2016. évre befizetett kieső parkolási dij źfatarta|mának és a módosításra tekintettel megállapított
kieső parkolási díj áfa tarta|mtnak ktilönbözetét, azaz 458 590,- Ft-ot a Zenobia Hungary Kft.
részére visszautal'

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 7 .

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Az ĺigyféI részére a határozatot 2016. május
4. napján megküldték.

225/20t6. (flI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartrĺzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy k<izterület-használati hozzájźlrulást ad -
te Ij e s d íj m ente s s é gge I _ az a|źlbbiak s zerin t :

Közterĺilet-haszntiő, kérelmező: BFTK Nonpľofit Kft.
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A közterĺi|et-haszná|at idej e:

Közterü l et-h aszná|at cé|i a:

Közterĺj let-h aszná|at helye:

Közterti let-h aszná|at nagysága:

A közterület.használat idej e :

K özterĹi I et-h asznál at cé|i a:

Közterti let-h asználat helye :

Közterü let-h aszná|at nagysága :

A közterület-használat ideje:
Közterü I et-h asznáů at cé|j a:

Közterti let-h aszná|at he lve :

Közterĺi l et-h aszn á| at nagy sága:

A közterület-használat idej e :

Közterü let-h asznźiat cé|j a:

Közterĺi l et-h asznźúat h elye :

Közterü l et-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: f016. március 7.

(székhely: 1 052 Budapest, Városház u. 9-11.)

20|6. ápr||is 05. _2016. április24.
promóciós tevékenység (figyelemfeIkeItő
gozborotva technológiával toténő fe|vitele a
buľkolatára)
Budapest VIII. kertilet, Gutenberg tér 4. sz.
járdźn
3m"

2016. április 05. _2016. ápr1|isf4.
promóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gőzborofula technológiával t<irténő felvitele a járda
burkolatáľa)
Budapest VIII. kerület, Kiss József u. l8. sz. előtti
járdán
3m'

2016. április 05. _20|6. ápri|isf4.
promóciós tevékenység (figyelemfelke|to kép
gőzborotva technológiával történő felvitele a jfuda
buľkolatára)
Budapest VIII. kerület, Vas u. 6-8. sz. elotti járdán
3m'

2016. április 05. _20|6' ápri|isf6.
pľomóciós tevékenység (A Budapesti Tavaszi
Fesztivál installációj ának kihelyezése)
Budapest VIII. kertilet, Szabó Ervin tér
9m'

kép
járda

előtti

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. ápľilis 4. napján vette át
személyesen az ügyfél.

Javaslat ,z Úi r"uki téri Piac K4 jelíí iizlethetyiség bérbeaddsóra vonatkoaí pdlydzat eredményének
megdllapítlźsdra

226/2016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoffság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hory

|. a 64/f016. (I. f5.\ sztlmű hatfuozatta| elfogadott, K4 jelű ĺires üzlethelyiség hasznosítására
vonatkozó pá|y źzati elj árást éľvényesnek és eľedményesnek nyi lvánítj a.

Felelős: polgáľnlesteľ
Határidő: f0|6. március 7 .

1/
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2. a pá|yázat nyertesének a Cserpes-Sajtműhely Kft.{ (cégsegyzékszám: 08-09-0ff605, szék|re|y:
9330 Kapuvár, Ipaľtelepi ,()t 14., adőszám: 23561038-f-08, képviseli: Cserpes István ügyvezető)
nyilvánítja.

Felelős: poIgármester
Határido: f01 6. március 7 .

3. hozzájárul a K4 jelű üz|ethelyiség határozatlan idejű bérbeadásához a Cserpes-Sajtműhely Kft.
részére (cégegyzékszám: 08-09-022605, székhely: 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 14.' adőszźtm:
23567038-f-08,.képviseli: Cserpes István ügyvezeto) 1.300 Fínmlhő + AFA bérleti díjon,
1.100.000 Ft + AFA be|épési díjon, valamint három havi bérleti díjnak megfelelő osszegű óvadék
megfizetése mellett azza|, hogy BérIo vá||alja, hogy közjegyző előtt egyo|dalú
kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. március 7.

4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti bérleti szerzőđés a|áirásárő|.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. március f3.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása a|apián: A Cserpes Sajtműhely Kft. a
határozatnakaz a|ábbiak szerint tett eleget:
- A meghatározott' belépési díj30yo-át a béľleti szeľződés megktitésekoľ kiegyenlítette, amelynek
összege 419.000 Ft. A fennmaradő 70o/"-ot 24 hő alatt köteles kiegyenlíteni, amelynek havi
iisszege 40.746 Ft összeg. A havi łisszegek megfizetése folyamatosan te|jesül.
- A háľom havi béľleti díjnak megfelelő óvadék teljes összege _ 85.800 F't _ kiegyenlítésľe keľült
aBér|ő részérő|.
A kőzjegy zőĺ okiľat elkészítése folyamatb a n van.

Javaslat az Úi Tnle*i téri Piac J2 jetíÍ üzletltelyiség bérbeadlźsltra vonaÍkozó pdlyázat eredményének
megĺźllapítdsdra

227l20t6. (I[.07.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I' a 63/f0I6' (I.f5') számű határozatta| elfogadott, J2 je|u üres üzlethelyiség hasznosítására
vonatkozó pá|y ázati elj árást érvényesnek és eľedményesn ek nyi lván ítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. március 7 .

2. a pá|yźnat nyertesének a Süci és Gyöľgy Kft.-t (székhely: l086 Budapest, Teleki téri Piac W4.,
adôszám: f 47 7 1 17 9 -2 -42, cégj egyzéks zám: 0 7 -09 - I 8 I 4 6 4) nyi lván ítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. március 7.

3. felkéri a polgármeskrt a 2. pont szerinti hatttrozat|an idejti bérleti szerződés megkötéséľe 2.500
Ft/nm + AFA/hó bérleti dijon azza|, hogy a bérlő vállalja 1.000.000,- Ft + AFA összegű belépési
díj megfizetését, a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésére közjegyző e|ott
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egyoldalú kötelezettségvá||a|ási nyi|atkozatoÍ. ír alá és nregfizet háľom havi bér|eti díjnak megfe|e|o
osszegű óvadékot.

FeIe|ős: polgármester
Hatáľido: 2016' március 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A J2 jelű iiľes ĺizlethelyiség
hasznosításáľa vonatkoző pá,Jyázati etjáľás éruényesnek és eľedményesnek lett nyilvánítva. A
pá|yázatra egy jelentkez(i adottbe páiyázati anyagot. A pá|yázat nyeľtese a Süci és György Kft.,
d'e a szerződéskötés e|őtt a pá|yáző eláIlási nyilatkozatban lemondott a béľbevételről.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladási ajltnlat jóvóhagyttsa_AWIdi u ..................

f28lf0l6. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dönt, hogy nem járu| hozzá a Budapest VIII.
keľiilet, Alföldi u. ........... szám a|at1i, .. hrsz-.li, 45 m2 alapteri'iletíĺ,2 szobźs,
komfort nélkĺ'i|i komfortfokozatű |akásra határozat|an idejtĺ bérleti jogviszonnyal ľendelkező bér|o
r észér e toľtén ő e ladás i aj ánlat ki kĺi I dé séhez'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 07.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A béľ|ő a bizottsági döntésľő|
kiértesítésľe került. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Jav as I at g ép k ocs i- b eáIló b é r b e adds dr a

229120|6. (I[.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi BizoÍtságúgy dönt, hogy

l. hozzájáru\ a Budapest VIII. kerÍilet, Karácsony Sándor utca f9. szźlm a|atti, 35463 hľsz.-ú telken
kialakított egy daľab gépkocsi-beálló bérbead ásához a Gamma-Építő Kft. részére, hatáľozott időre
- a bérleti szerzodés megkötésétől számított 30 napra szóló _ 10.000,- Ft/hó + ÁEa uerletĺ oĺ.;
összegen.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdéúkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 7 .

f . felkéri a Jőzsefvźrosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t az l. pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele az onkormányzattu|ajdonában álló Ĺires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59/2011. (xI.07.) onkormányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0|6. március l 5.

3. az 7. pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén az onkormányzat tu|ajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbér|etek bérbeadásának feltételeiről
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sZő|ő 591201l. (Xl.07.) onkonnányzati rendelet l5. s (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kotelezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásátó| a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f01 6. március ] .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Közrlont Zľt. táiékozta63 g!,+piá,,n: A kérelmező tájékoztatása a
Bizottság döntésérőI megtörtént, béľleti szeľződést azonban nem kötiitt. További intézkedést
nem igényel.

A Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci L .............. suÍm alatti, ....... helyrajzi
szdmú lakdsrĺl megkiildött eladási ajdnlat hatĺźridejének megltosszabbítĺźsa

230ĺ2016. (I[.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. keľület, Leonaľdo da
Vinci u. szám a|aIti, ...... hrsz.-ú, 94m, alapterületű |akásra kiküldött eladási
ajánlat ajánlati kötöttségét a határozatról szóló értesítés kézhezvéte|étő| számított 30 nappal
meghosszabbítja.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. március 7 .

A Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A bér|ő értesítése a Bizottság
diintéséről megtöľtént. Az adásvételi szeľződést 2016. ápri|is 2l-én megkötötték' az iigy továbbĺ
intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos věteldr és eladdsi ajdnlat jóvdllagydsa _ Horvátlt Mihóly tér .....

23|/2016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźýáru| a Budapest VIIJ. kerĺi|et, Horyáth Mihály tér szźrm a|a|ti,

i"-ł,łn.i;i'liiiltooo"ť^:,T;1ľj:,ä''."l"oo"ou1l;oo1.íŁ"#"il:ä.x"ff Í.i.ľľ.':1Ł1l
jogviszonnyal rendelkező béľlő részérei.i'teno eladási ajźn|atkiküldéséhez az e|készuĺt forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-áva| megegyezó tisszegiĺ, azaz 6.|60.000,- Ft
v éte|ár kĺjzlése mel lett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0 1 6. már cius 7 .

2.) felkéri aJózsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-tahattrozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at

kikü l dé s ére, v a I am int az adásv ételi szerző dés a|áir ás ár a.

Felelős: Józsefiuáľosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 6.
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