
A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A bérlő iéľtesítése aBizottság
döntéséľől megtöÉént, a téľtivevénnye| kipostázott eladási aján|atot f016. március 21-én átvette.
Lz aján|at érvényességi ideje lejárt, a béľlő nem kötött szeľződést.

Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Baross u. 112. szdm alatti iires, nent lakds céIjúra szolgdló
helyiség bérbeaddsára vo natkozó pdlydzat eredményének megóIlapítására

232ĺ20t6. (III.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, Baross u. 112. szám atatti, 354gtl0/N36 hľsz.-ú, 208 m2
alapteriilettĺ, utcai bejáraÍű, füIdszinti, ĺires, önkormányzati tulajdonú nem lakás cé|járaszolgá|ő
helyiség bérbeadására, az 708012015. (X.19.) számli VPB hatáľozat a|apjźtn kiírt nyilvános
pá|y ázatot érvényesnek és eredm ényesnek nyi lván íd a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatőja
Hatáľidő: 2016. március 7.

2.) megállapítja, hogy a páÍyázat nyertese a DGP HUNGARY Kft. (cégjegyzékszám: |3-09-|14040,
székhely: f724Uj|engyel, Heľnádi dĺĺlő 5.).

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

3.) felkéri a lőzsefvárosi GazdáIkodási Köz^pont Zrt.-t a Budapest VIII. keľület, Baľoss v 112.
szám a|atti, 35491/0/A/36 hrsz-il, 208 m" alapteľületű, utcai bejáratű ftlldszinti, üľes, nem lakás
cé|jára szo|gáló helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános pá|yázat nyeľtesével, a DGP HI]NGARY
Kft.-vel való bérleti szerződés megkötésére, határozat|an időre, 90 napos felmondási határidő
kikötésével, kiskereskedelmi élelmiszeruz|et, zöldség-gyĺ'imölcs, alapvető és reform táplálkozási
élelmiszerek forga|mazása, közérzetjavítók és étrend kiegészítők éľtékesítése (szeszesital
forga|mazás nélkül) tevékenységek céljára, a bérleti jogviszony első három hónapjában 117.500'-
Ft/hó + AFA bérleti díj + kozuzemi és külön szolgáltatási díjak összegen, a 4. hónaptó|
235.000,- Ft/hó + ÁFA bé"leti díj + kozuzemi és külön szo|gá|tatási díjak osszegre emelkedik.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

4') hozzźłjáru| a Budapest VIII. kerĺilet, 3549|l0/N36 be|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
VIII. kerĺi|et, Baľoss u. 112. száma|attta|źńhatő,f08 m. alapteľületii, önkormányzatitulajdonú,
tires, utcai, füldszinti, nem lakás cé|jtlra szolgáló helyiség felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20 1 6. március 7.

5.) a bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy a felrijítások tekintetében bérbeszámítással nem élhet, és
költségei megtérítését az ÖnkormányzaÍtőI semmilyen jogcímen nem kéľheti a jogviszony
időtartama alatt és azt kovetően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatfuidő: 2016. március 7 .
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6.) a jelen |latározat 3.) pontja szeľinti bérleti szeľződés megkotésérrek fe|téte|e, hogy az
tnkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásálrak
feltételeirol sző|ő 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
bér|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzó
eIott egyo|dalú kotelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vá|lalja a leendő béľ|ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
döntésről kiéľtesítésľe keľü|t, a szerződést nem kötiitte meg. További intézkedést nem igénye|.

A Vantage Design Kft. bérbevételi és bérbeszdmítúsi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Leonardo da
Vinci u. 42. szĺźm alatti iires, iinkormĺźnyzati tulajdoníl nem lakús céIú helyiségekre

233/f016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 42. szám alatti,36f57l0lAll6
hrsz.-ú' 90 m2 alapterüIetű, utcai bejáratri pinceszinti, nem lakás célú helyiség béľbeadásához
határozat|an időre, 30 napos felmondási határidővel a Vantage Design Kft. részére raktározás
cé|jára 20.000,- Ft/hó + AFA béľleti + koztizemi és ktilön szolgáltatási díjak osszegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźúkodási lgazgatőja
Határidő: 2016. máľcius 7.

f.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Leonaľdo da Yinci u. 4f. szám alaÍti, 36257/0ĺAĺ|8
hrsz.-ú, 32 m" alapteľületű, utcai bejáratű ťoldszinti, nem lakás célú helyiség bérbeadásához
hatźtrozat|an idore, 30 napos felmondási határidovel a Vantage Design Kft. részére iľoda,
kiállító teľem cé|jára 40.000o- Ft/hó + ÁFA. bo.l"ti ł kozuzemi és külön szolgáltatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. március 7.

3.) hozzájáru| a Vantage Design Kft.-vel történő bérbeszámítási megállapodás megkĺitéséhez az I.)
és f.) pont szerinti helyiségek tekintetében a bérbeadőra tartozó felújítási munkák (bontási
munkák, helyszíni betonozás, vakolás és rabicolás, ácsmunkák, felületképzés, szigetelés,
elektromos munkák, asztalos munkák, lakatos munkák) költségének bérleti díjba 48 hónap alatt
töľténő bérbeszámításhoz bruttó f.406.f03,- Ft (1.894.648,- Ft + 51l.555,- Ft AFA) összegben.
Az ezzelkapcsolatos építési és statikai teľvezési és kivitelezési költségek viselése, valamint a
szükséges engedélyek beszerzése a Vantage Design Kft. kötelezettségét képzik. Az e|számolás
feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze és a benyújtott számlák a|apján a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. tnkorm ányzati Házkeze|ő Irodája |eigazo|ja a teljesítést.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határidő: f016. márcjus ] .

4') hozzájáru| ahattrozat 3.) pontja szerinti felújítási munkálatok e|végzéséhez'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2016. március 7 .
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5.) hozzájáru| ahatározat 1 .) és 2.) pontja szerinti he|yiségek összenyitásához azzal a fe|tétellel, ha a
bérlő vállalja a bér|eti jogviszony megszűnése esetén az átjárhatőság megszüntetését saját
koltségén.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határidő: 2016. március 7.

6.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-t ahatározat l.) és 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkotésére, amelynek feltéte|e, hogy az tnkormányzat tulajdonźban á1|ő nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 3512013.(YI.20.) önkormányzati
ľende|et 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási
ny i| atkozat a|áir ás źú v á|| a|j a a le e n d ő b é ľl o.

Felelós: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. április 30.

7.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti bérbeszámítási
megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

'Ą Józsefvárosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
döntésről kĺértesítésľe került, a bérletĺ szeľződést megktitötte. További intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Népszínhdz u. 22. szám alatti üres, iinkormányzati tulajdoníl nem
Iakĺźs céIíl ltelyiség nyilvdnos egyfordulós pdlyózat útjdn történő bérbeaddsdra

234/20|6. ([I.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) felkéri a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľület, Népszínház u. ff .

szám a|att elhelyezkedő,3467910lN1| he|yrajzi számű, 756 m. alapterületű, üres önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, ťoldszint és galériás nem lakás célú helyiség bérbeadására nyilvános
pá|yázat kiírásara 192.000,- Ft/hó + AFA béľleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségľe
nem adható be olyan aján|at' amely a Képviselő-testület 248lf013. (vI.l9.) szźtmű hatźtrozatának
8. a) pontja szerinti 25 %o-os bérleti díj kategóriábatartozó, illetve nyilvános inteľnet szo|gźitatás
(internet kźnéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 7 .

f ') felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pá'|yázatnak a Versenyeztetési szabtůyzaftő|
sző|ő 47l20l5. (II.09.) számű képviselő-testületihatározatban foglaltak szerinti lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. március 7 .

3.) a pźiyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hiľdetőtábláján' a Lebonyolító
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ügyfélfogadásra szolgáló he|yiségeiben (Józsefváľosi Gazdá|kodási Közporrt Zrt. te|ephelyein), a

Józsefuáros című helyi lapban, az tllkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az
onkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető koltségmentes hirdetési feliileteken' egyéb
rendelkezésre álló internetes hirdetési poľtálokon kell közzétenn i.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdáIkodási lgazgatőja
Határidő: 201ó. ápri|is 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A pá|yáruatĺ felhÍvás 2016.
ápľi|is 8-tól kifüggesztésľe keľült, a pá|yázat beadási határidő 2016. ápľi|is 27. volt. A' pá|yázat
nyeľtesével a bérleti szerződés a|áírásra keriilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínhdz u 3I. szdm alatti üres, nem lakás céljdra szolgáIó
Itelyiség bérbeaddsdra vonatkozlÍ pdlyázat eredményének megdllapításĺźra és újbóIi páIydzatra

tiirténő kiírósára

235l20t6. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodásiés Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) a Budapest VIII. kerĺilet, Népszính áz u. 37. szám a|atti, 3477610lN1 hrsz.-ú, összesen 1058 m2

alapterületű, [ires, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbęadásźra a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság |146120|5. (XI.09.) számű határozata alapján kiírt
nyilvános eryfordulós pá|yázati eljárást éľvényesnek, de eľedménýelennek nyilvánítja.

Felelos: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. mźrcius 7 .

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a Budapest VIII. kerĺilet, Népszínház u.37.
szŕlm a|att elhelyezkedo, 3477610ĺNI łlrsz.-í, összesen 1058 m. alapterületű, iires,
önkormányzati tulajdonú' utcai bejáratű, foldszinti és pinceszinti nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiség újbó|i bérbeadására nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására 190.400,- Ft/hó + AFA
bérleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a

Képviselő-testiilet z48l20|3. (VI.19.) száműhatározatának 8. pontja szerinti f5 Yo-os bérleti díj
kategóriába tartoző, illetve nyilvános intemet szolgáltatás (inteľnet kávéző, call centeľ, stb.)
tevékenység v égzésére vonatkozik.

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

3.) felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pźiyázatnak a Versenyeztętési Szabá|yzatrő|
sző|ő 47120|5. ([.09.) szźtmű képviselő-testületi hatźĺrozatban foglaltak szerinti lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatőja
Határidő: 2016. máľcius 7.

4.) a pźiyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szo|gźió helyiségeiben (Józsefuárosi Gazdźtlkodási Központ Zrt. te|ephelyein), a
Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, toväbbá az
tnkormányzat és a Lebonyolítő számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb
rendelkezésre álló internetes hirdetési poľtálokon ke|| kozzétenni.
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Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. június 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A pá|yázat 2016. ápľilis 8-tól
keľült kiíľásra, a beadási hatáľidő április 27.,abontáls időpontja áprilĺs 28. volt. Pá|yáruatnem
éľkezett. A továbbiakban a Rizottság c|iint a helyiség hasznosításáľól.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Puskin u 24. szdm alatti iłres, nem lakds céljára szolgáló
helyiség bérbeadására vonatkozó pálydzat eredményének megdllapításdra és újbóli pdlyázatra

tiirténő kííľĺźsdra

23612016. (III.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) a Budapest VIII. kerĺjlet, Puskin u.f4. szám alatti,3652810/A112 hrsz.-ú, 13l m2 alapterüIetű,
üres' önkormányzati tulajdonú, nem |akás céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadására a
Yárosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottság |092ĺf0I5. (X.26.) sztlmű határozata alapján kiírt
nyi lvános pá|y ázati elj árást éruényesnek, de eredménýe lennek ny i lván ítj a.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási lgazgatőja
Határidő: f0|6. mźrcius7 '

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási KtizpontZrt.-t a Budapest VIII. kerĺilet, Puskin u.f4. szám
alatt elhelyezkedő, 36528l0/Al1f hrsz.-il, |3| m" a|apterü|etű, ĺires, önkormányzati tulajdonú,
udvaľi bejáľatú, ľoldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség újbóli bérbeadására nyilvános
pá|yźnatkiírására186.720,- Ft/hó + Áp.ł ber|eti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy ahelyiségľe
nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testtilet 248lf0|3. (VI.l9.) számű határozatttnak
8. pontja szerinti |2 %o-os és 25 %o-os bérleti díj kategóľiźtbatartoző, illetve nyilvános inteľnet
szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonsazdálkodási igazgatőja
Határjdő: f0I6. március 7.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a ptúyźnatnak a Versenyeztetési Szabályzatró|
sző|ő 47lf015. ([.09.) számű képviselő-testti|eti határozatban foglaltak szerinti lebonyolításáľa.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016' március 7 .

4.) a pźiyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat l1. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefi'árosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtrábláján, a Lebonyolító
ügyféIfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefuáľosi GazdáIkodási K<izpont Zrt. te|ephelyein), a
Józsefuáros című helyi lapban' az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, tovźtbbá az
onkormányzat és a Lebonyolítő szźlmára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb
rendelkezésre á||ő internetes hirdetési poftáIokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. június 30.

Á Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A' pá|yázati felhívás 2016.
április 8-tól keľült kifüggesztésľe, a pályázat beadási határidő 2016. április27.vo|t. A'pályázatra
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ajántat nem éľkezett. A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság dönt a helyiség további
hasznosításáľó|.

A Magyarorszógi EvangéIikus Egyház Luther Kiadója bérbeszámítósi kérelme a Budapest VIil.
keriilet, Rlźkóczi út 57. szám alatti ijnkormányzati tulajdonú helykég vonatkoztisdban

f37/2016. (Iu.07.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavzzatta|)

AYźrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Magyaroľszági Evangélikus Egyház Lutheľ Kiadója źĺ|ta|b&e|t, Budapest VIII.
kerĺilet, Rákóczi űt 57. szám a|atti,34637l0lN39 hrsz.-ű,109 m, alaptertiletű, önkormányzati
tulajdonú, utcai, ťoldszinti nem lakás céljára szolgáló ĺizlethelyiség felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kođási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. március 7 .

f.) hozzíiźłru| továbbá a Magyaľországi Evangélikus Egyház Luther Kiadójával az |.) pont
szerinti helyiség tekintetében történő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra
taľtoző felújítasi munkák költségének bérleti díjba történo bérbeszámításhoz |f hőnap a|att
976.|f|,-Ft+ f63.553,- Ft AFA cisszegben. Az e|számolás feltétele,hogy a bérlő a felújítási
munkákat e|végezze és a benyújtott szám|źlk a|apján a Józsefuárosi Gazdálkodäsi Kozpont Zrt.
o nkoľm ány zati Házkeze l ő Iľo d áj a I ei gazolj a a te lj e s ítést.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. március ] '

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
dtintésľő| kiértesítésľe keľiilt, a bérbeszámítási megállapodás megktitése megtöľtént. További
intézkedést nem igényel.

GOLDA PLaS KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vas u 3. szdm alatti iires,
önkormdnyzati tulajdoníl nem lakás céIjóra szolgdló helyiség vonatkozlźsdban

238/2016. (I[.07.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(15 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodásiés Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') hozzájáru| a Budapest vI[. kerület, Vas u. 3. szźtm a|atti,3650510lŁ/4 hrsz.-ú, 23mf
alapterületű, iires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejráratú, füldszinti nem lakás cé|jára szolgá|ő

helyiség béľbeadásához, hatźĺrozatlan időre 30 napos felmondási idő kikĺjtésével a GOLDA
PLUS IľÍt. részére, Szeszmentes melegkonyhás vendé g|źtás cé|jára, 41.850,- Ft + Áľ.A béľleti
díj + közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdćikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

f.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľü|et, Vas u. 3. szám a|atti, 36505/0ĺN4 hrsz.-í,23m2
alapterületű' üres, onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ťoldszinti nem lakás cé|jára szolgáló
helyiség osszenyitásához a mellette lévő, 3650510lN5 hrsz.-li magántulajdonú helyiséggel, azza|
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a feltétel|el' hogy a béľleti jogviszony megszűnésekor a bér|o kötelezettsége az eredeti á|lapot
lreIyreál lítás a sajźtt kö|tségen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźńkodásiigazgatőja
Határidő: f016. március 7 .

3 .) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a határozat l .) pontja szerinti bérleti szerződés
mcgl<ötósórc, amclynclt fcltótclc, hogy az Önlconnónyzat tulojdonóban łíI|ó ncm lalcĺis cóljóra
szo|gá|ő he|yiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjźtnkozjegyzó előtt egyoldalú köte|ezettségvállalási nyilatkozat a|áiräsát,
va|amint a rendelet l4. $ (2) bekezdés szerint 3 havi bérleti díjnak megfe|e|ő óvadék megfizetését
vá||a|ja a bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt". vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. április 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
döntésľől kiéľtesítésľe keľült, a béľleti szeľződést megkötötte. További intézkedést nem igényel.

Gusti Mediterrűneo Kft. bérleti díj alacsonyabb összegen történő megállapí'tósdról és tartozás
elengedésérőI szóIó kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Víg u. 30. szdm alatti helyiség

vonatkozlísdban

23912016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodáłs szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľĺilet, Víg u. 30. szám a|atti, 3494f hrsz.-u, 137 m2

alapterületű, utcai bejáratú pinceszinti, önkormányzati tulajdonú nem lakás céljáľa szo|gźió
helyiség vonatkozásában a 2015. novembeľ 01. _ 2016' január 3l. közötti, cisszesen bruttó
450.990,- Ft használati díj + kozuzemi és külön szolgáltatási díjak elengedéséhez a Gusti
Mediterraneo Kft részére.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20|6. március 7 .

2.) nem jáľul hozzáł a Budapest VIII. kerület, Víg u. 30. szám a|atti 34942 hrsz.-ú, 737 m2

alapterületű, utcai bejáratu pinceszinti, 
'onkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szo|gá|ő

helyiség bérleti díjának 80.000,- Ft/hó + AFA összegen töfténő megá|lapitźtsźthoz.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđő: 20 1 6. március 7.

3.) fenntartja az I299/f0I5' (XII.14.) szźtműhatźrozatźtban foglaltakat azza|,hogy az onkoľmányzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jźtra szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 18. $ (1) bekezdésében foglalt bérleti szerződés
megkötéséľe vonatkozó határidőket jelen határozatľő| szóló éńesítés kézhezvételétől kell
számitani'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatója
Határidő: 20l6. április 30.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktiznont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmezo a bizottsági
döntésľől kiéľtesítésľe került. További intézkedést nem igényel.

Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére

f40ĺ20t6. (III.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 3 nem, 2 tartćlzkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest VIII. kerĺilet, Baross utca l20. ftjldszint |. szám a|atti,3543310/A116he|yrajzi számú,
f9 m2 alapterületű komfort nélküli lakást a bérbeadási állománybóI kivonja, a kikiáltási árat

6.200.000,- Ft osszegben elfogadja, egruttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdtikodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 7 .

2. a Budapest VIII. kertilet, Csobánc utca 4' II. emelet 76. szám alatÍi, 359|f/0ĺAlI8
számí, f4 m2 alaptertiletű komfort nélküli lakást a béľbeadási ál|ományból kivonja, a
árat 5.000.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Zrt.-t a hatá|yos jogszabályok rendelkezései szerinti nyíIt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0|6. március 7 .

3. a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca ll. III. emelet 32. szám alatti, 35380l0lAl37
számű,26 m, alapterületű komfort nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja' a
árat 5.500.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Józsefuárosi Gazdá|kodási
Zrt.-t a hatályos jogszabáIyok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő:20|6. márcjus 7 .

helyrajzi
kikiá|tási
Központ

helyrajzi
kikiáltási
Központ

4. a Budapest VIII. kerület, Hős utca 3. K lph' ftildszint 408. szám alatti,38839l|6lBl| he|yrajzi
számű, 43 m2 a|apterületű komfoľtos lakást a béľbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat

10.300.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.-t
a hatályosjogszabályok ľendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodźsi igazgatőja
Határidő: 2076. március 7 .

5. a Budapest VIII. kerület, Hungária köriÍ3flB. [V. emelet 2|. szttm alatti, 38878l0ĺF,l22he|yrajzi
szám,i, 16 m2 a|apterületű komfort nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási
árat 3.300.000,- Ft összegben elfogadja, egruttal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt áľverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatóság elnöke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 20|6. március 7 '

6. a Budapest VIII. kerület, Leonaľdo da Vinci utca 2lB.II. emelet 17. szám a|attj,357ffl0lAlI7
helyrajzi számű, 38 m2 alapterületű félkomfortos lakást a béľbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási árat 6.550.000,- Ft összegben elfogadja, egytÍtalr felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.
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Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határido: 2016. máľcius 7.

7. a Budapest VIII. keľület,Lujza utca 38. III. emelet f]. szźm a|attl,3543fl0lNf6he|yrajzi számű,
f9 m2 alapterületíĺ félkomfonos lakást a béľbeadási állományból kivonja, a kikiáltási áľat
5.1 10.000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyí|t árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. március 7.

8. a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 3/A. II. emelet 16lA' szźm alatti, 35030l0lĘlf4
he|yrajzi szám,(l, f| m2 alapteľtiletű komfoľt nélküli szükséglakást a bérbeadási állományból
kivonja, a kikiáltási źrat 3.150.000,- Ft összegben e|fogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdtikodźtsi Központ Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt árverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. március,7 .

9. a Budapest VIII. kerület, Német utca 6. III. eme|et |9. szźlm a|atti,349||l0lAl18he|yrajzi számű,
36 m2 alapterületű komfort nélkü|i lakást a bérbeadási áI|ományból kivonja, a kikiáltási árat
5.480.000,- Ft cisszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1ĺongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: f016. március 7 .

l0. a Budapest VIII. kerület' Szentkirályi utca 10. ťoldszint 3' szám a|atti,365|310/A/4 helryrajzi
számu,27 m2 alapterületíĺ komfoľtos lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
4.890.000'- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításáľa.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

11. a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 5. II. emelet |6. szám a|atti,34802/0lA/I9 he|yrajzi
számű,29 m2 alapterületű komfoľt nélkĺ'ili lakást a bérbeadási áIlományból kivonja, a kikiáltási
árat 4.350.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ
Zrt'-t a hatályos jogszabá|yok ľendelkezései szeľinti nyílt árveľés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 7.

12. a Budapest VIII. keriilet, Hock János utca 8. szám alatti, pinceszinti, 3554|/0/NI7 he|yrajzi
számu, 76 m2 alapterületű raktáľhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
5.700.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt áľverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. március 7'

l3. a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 4-6,lA szám a|aĹti, füldszinti,^35719l4lNI
he|yrajzi számű, 143 m2 alapterĺiletíĺ, valamint 357191411'/6 he|yrajzi szźtmű,8 m, alapterĹilettĺ
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irodahelyiségeket a bérbeadási állományból kivonja, a kikiá|tási árat f7.390.000,- Ft összegben
e|fogadja, egyrittal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerinti nvílt árveľés Iebonvo|ítására.

Felelős: Józsefr,árosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. máľcius 7.

14. a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 7. szám alatti, floldszinti, 35.1f8/38ĺAl1 he|yrajzi szam,ű,

199 m. alapterületiÍ helyiségből 8/100-ad önkormányzati tu|ajdonában á||ő, f0 m2 alapterüIetű
ĺizlethelyiség-résrt a bérbeadási á|lományból kivonja, a kikiáltási áratf'3f0.000,- Ft összegben
elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a hatáIyos jogszabá|yok
rende|kezései szerinti nvílt árveľés lebonvolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016' márcjus ] .

15. a Budapest VIII. kerüIet' Szentkirályi utca 11. ťoldszint 2. szám a|atti,36537l0lV4 he|yrajzi
számű, |]0 m, alaptertilettĺ egyéb helyiséget a bérbeadási állománybóI kivonja, a kikiáltási árat
27 .560.000,- Ft összegben elfogadja, egyűttal felkéri a Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt'-t
a hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. máľcius 7 .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintés értelmében 2016.
március 31-én a nyílt árveľés megtaľtásľa keriilt. Az adás-vételi szeľződések megkiitése
megttiľtént. További intézkedést nem igényel.

Studio Progress Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Futó u. 3. szdm alatti
önkormdnyzati tulűjdon ú hely iség vonatkozĺźs ĺtban

242/20|6. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 1' tartőzkođás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáłrđ a Budapest VIII. keľüIet,3557910/N24he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII. keľĺilet, Futó u.3. szám a|attta|á|hatő, 33 m2 alapterületií, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, ťoldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához határozott időre, 2018.
december 31. napjáig a Studio Pľogľess Kft. ľészére mĺĺterem, kiá|Iító teľem és oktatási
tevékenység cé|jźra a mindenkoľi köztis kiiltség (ahatározathozata| időpontjában7.756,- Ft/hó )
+ AFA béľleti díj + közüzemi és külön szolgá|tatási díjak összegen. A bérleti jogviszony
megszúnésekor újbóli bérbevétel esetén a bérleti díj összegéről a Bizottság dönt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. mźtrcius 7 .

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontja szeľinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35/f0|3. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozata|áírźsát,
valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdés szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
váIlalja a leendo bérlő.
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' Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt' vagyongazdáIkodás i igazgatőja
Határido: 20l6. április 30.

l A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alaľlián: A kéľelmező a bizottsági
l diintésről kiéľtesítésre, a szerz(idés megkötésre keľült. További intézkedést nem igényel.

i

)

j Javaslat ű HAL-EP K.fĹ.:",ž:ł,ł:Í::::,ľ;;:;:::;ľ,;r,,é;ť;::;;;,,;:;::;:ľ:: kerüIet, Prdter u

i| 243/20t6. (Iil.07.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
i (15 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szlvazatta|)
i

i A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. hozzźĘáru| a Budapest VIII. kerület' Práter u.24. szám alatti,35683 hrsz.-ú telekingatlan
értékesítése kapcsán még meg nem fizetett 30.137.f40,- Ft kötbér, va|amint 11.897.109,- Ft
kamat ľendezésére irányuló rész|etťlzetési megállapodás megkotéséhez a HÁI--Ép Kft.-vel az
a|ábbi feltételekkel:

' a. A megállapodás megkötésével egyidejűleganaĺ'-nP Kft. megfizetaz onkoľmányzatrészére
10.000.000,- Ft-ot.

b. Az onkormányzata fennmarad ő f0.|31'f40,- Ft tőke és késedelmi kamat (20|6. március l5.
napjźig ||.8gj .109,- Ft) megfizetésére l8 havi kamatmente s rész|etťlzetést engedélyez.

c. Amennyiben a HÁL-Ép Kft. két havi részletfizetési késedelembe esik, úgy a teljes fennálló
tartozźls egy osszegben válik esedékessé, a jegybanki alapkamatnak megfelelő méľtékiĺ
kamattal növelten.

d. Amennyiben a rĺÁL-Ép Kft. és a KOP-PRÁTER Kft. kozötti per jogerősen befejeződik, és a
KOP-PÍúTER Kft. az ité|etben foglalt tartoztlsát a rĺÁI.-Ép i<R. reszere megťlźeti, uuev
Ép rR. előtörlesztésként a fennmaradó tartozásátegy összegben megfizeti.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f016. március 7 .

2. felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőját a megállapodás
a|áirástlra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 2016. március 3 1.

A Józsefuáľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: ,ą. HÁr-Ép Kft kiéľtesítésľe
keriilt a diĺntésľőI, és a tartozás ľendezéséľe a megáIlapodás megkiitésľe keľült. További
intézkedést nem igényel.

A Józsefvárosi Gazddlkodási Központ Zrt.-vel kijtiitt szerződés módosítdsa a Corvin Sétóny Program
feladataira

244/2016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|,)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

)1< ł./'l l.,ł
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1. a Corvin Sétány Program keretében a Budapest VIII. keriilet, Bókay J. u.43., a Tomő u. 18., a
Szigony u. 3l. és a Szigony u. 33. szám a|atti épĺiletek |ebontásáva| kapcsolatos va|amennyi
fe|adat teljes korű lebonyolítás áva| megbízza a Jozsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t.

Felelős:Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f01 6. március 7 .

f. a) a határozat 1' ponda alapján az 109012014. (IX.29') számű határozatával elfogadott, a

KISFALU Józsefuárosi VagyongazdáIkodó Kft.-vel (ogutód: Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.) kötott megbízási szerződést módosítja, az e|oterjesztés mellék|etét képező
tartalommal.

b) a határozat f .a) pontja a|apján felkéľi a polgármestert a megbízási szerzódés móđosításának
a|áítására.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. mźtrcius 7 .

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A feltéte|es kiizbeszerzési
eljáľást megindították, az ajánlatĺ felhívást az aján|attevők részéľe megkiilđték.

lavaslat egyiittmíÍködési megdllapodds megkötěsére a Hit Gyiilekezete Sryretetsx,olgdlatĺÍval

245/2016. (I[.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatátozata
(I2 igen,l nem, 2 Ártőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. együttműködési megállapodást köt a Hit Gyülekezete Szeretetszolgá|atáva| VIII. kerületben
karitatív munka végzése céljźtbő|, mely a határozat mellékletét képezi.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f016. március 7.

2. a hatźrozat 7. ponda szerinti együttműködési megállapodás keľetében az e|őzetes egyeztetés
a|apján a szabad kapacitas terhére anemzeti vagyonľól sző|ő 20| l. évi CXCVI. törvény 11. $ (13)
bekezdése alapján a MagyarországheIyi önkormányzatairő| sző|ő fl|l. évi CLXXXIX. törvény
13. $ (1) bekezdésének 8a. és 23. $ (5) bekezdésének lla. pontjában foglalt közfeladat e|lźttása
céljából ingyenesen helyiséget biztosít akozfe|adat ellátásának fennállásáig a karitatív tevékenység
e||átásához a Jőzsefváros Közösségeiért Nonproťĺt Zrt, telephelyeként működő, 1083 Budapest
VIII. kertilet, Szigony u' 16./B szám (hrsz.: 36128l|lN3; 390 m,) alatti helyiségben.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. március 7 .

3 . fe lkéri a po l gármestert az egytittmtĺködési me gállap odás a|áit ásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 8.

A HumánszoleáItatási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A szerződés 2016. máľcius 10-én
a|áírásra keľült.
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Iavaslat a Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi ílt ............... szĺźmú ingatlanra vonatkozó elővttsttrltisi
jogróI valĺi lemondlÍsra zÁnr ÜĺBs

246/f016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,1

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefilárosi
onkormányzat a .. hrsz. alatt felvett, természetben a 108l Budapest, Rákóczi Últ

.. szám a|atti,98 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan tekintetében a DGK Propeľties
Ingatlanforga|maző és Ingatlanfejlesztő Bt. e|adó és vevő között 2016. február 11-én
22.500.000,- Ft, azaz huszonkétmi||iő-otszázezer forint vételáron létľejött adásvételi szerződéshez
kapcsolódó elovásárlási jogával nem kíván élni.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. március 7 .

A GazdáIkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: A nyilatkozatot 2016. máľcius !1-én az
ügyvéd szeméIyesen átvette.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nap u. ...,...,......... szdm alatti bérlők pdlydzaton kíviili
minőségi lakdscseľe kérelmével kapcsolatban ZART ULES

f47/2016. (ilI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerti|et, Nap szttm a|aÍti, 3 szobás, komfoľtos
komfortfokozatú, 8f ,85 m, alapterü|etíĺ lakásra és (született:
... ... ... ......) béľlőkkel fennálló bérleti jogviszony közĺis megegyezéssel történó
megszüntetésével egyidejűleg a Budapest VIII. kerület, Dankó utca .. .... szám a|atti,7
szobás, 32,74 m. alaptertiletrí, összkomfortos komfortfokozatú lakás megtekintett ál|apotában
töľténő bérbeadásźhoz részére koltségelviĺ, összkomfortos lakbér fizetési
kötelezettséggel, hatźrozat|an időľe, és hozzź1źru| a Budapest VIII' keľület, Kisfaludy utca

szám a|aÍti 1,5 szobás, 43,4f m, alaptertiletű, komfortos komfortfokozatű |akźs
megtekintett állapotrában történő béľbeadásához .... (született: ..) részére
költségelvű, komfortos lakbéľ fizetési kötelezettséggel, határozat|an időre, azza| a feltétellel, hogy
a leadásra kerĺ'ilő bérleményĺiket rendeltetésszertĺ állapotban bérlők átadjt,iľ., és a cserelakások
lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyľeállítás a kijelölt béľlők fe|adata, melyet
megállapodásban kötelesek vállalni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 | 6. mźrcius 7 .

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szeľinti megállapodások
és bérleti szerződések megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1ĺongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 30.

3.) kotelezi '..........t és .............t, hogy aZ l.) pontban megjelölt lakások
birtokbavételét követő legfeljebb 90 napon belül az általuk jelenleg haszná|t, Budapest VI[.
kertilet' Nap u. ... szám alatti lakást ingóságaitól kiürítve' senki által nem lakottan
adják le.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a Budapest VIII. keľĺ'ilet, Dankó utca .. ...... szám alatti, valamint a Budapest VIII.
kerület, Kisfaludy utca . . . ' ... szám alatti lakások bitokbavételét követő 90. nap.

4.) hozzájáru| a visszaadott és a bérbeadandó, csereként elfogadott, Budapest VIII. kerület, Kisfaludy
utca .. szám alatti, valamint a Budapest VIII. kerü|et, Dankó utca..
szám a|aÍti lakások forga|mi érték ktilönbözetének 40%o-a - azaz 97.200'- Ft osszeg - egyenlo
arányban történő beszámitásához a lakások béľ|eti díjába.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3 1.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A bizottsági döntésrőI a béľlő
kÍértesítésre keľült. A megállapodás elkésziilt, aláírása megtöľtént. A két |alľásľa vonatkozóan a
béľleti szeľződés megkötésľe keľiilt 2016. jlinius 20-án.

Egyeuégi ajánlat a ..........,.......;.. Í9lperes dltal indított perben
ZART ULES

248/f016. (III.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy a Pesti Központi Kerĺi|eti Bíróság előtt
43.P.9|.,7,73lf015. számon folyamatban Iévő, . ..... felperes által indított elbirtok|ási perben a

felperes f0|6. január l8-i dátumú peres egyezségi ajánlatát jelenleg nem fogadja e|, azonban -

ité|ethozaÍa|hiányában - elviekben nem zárkőzik el egy késobbi perbeli egyezség e|ől.

Felelős: jegyzó
Határidő: folyamatos

A Jeeyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bĺzottság határozata
végľehajtásľa (közlésľe) keľülto majd a felek kiizti egyezségľől szóló előteľjesztést a Bizottság
megtáłľgyaita, az íigyrő| az 579/f0I6. (v.30.) számú határozatáłban döntött.

Tulajdonosi ltouójdrulds a Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci utca útburkolatfelújításdhoz

250/20|6. (III.21.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźtru|ását adja _ a
Futureal Development Holding Ingatlanforga|maző Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 903159; székhely:
1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.) megbízása a|apján - a MOBILTERV 2000 Kft.
(cégsegyzékszám: 0| 09 672374; székhely: l l 12 Budapest, Ző|yomi tlit 44la. fsz. f .) á|ta| készitett,
Budapest VIII. keľület, Leonardo da Vinci utca (hrsz.: 36271l2) útburkolat felújítás kiviteli tervéhez az
a1ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a
vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
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c.

d.

Budapest Főváľos VIII. kerti|et Polgánnesteri Hivata| Hatósági Ugyosztá|y Epítésügyi
Irodájátólelőzetesen meg kellkérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kelltartani,

kote|ezi aberuházot (építtetot) az építés idején a bontással érintett szakaszokon a burkolatok
ideiglenes helyreállítására, melynek a biĺonságos közlekedésre alkalmas áIlapotát a vég|eges
helyreá| lításig fenn kel I tartania,

kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezete|< és felszíni csapadék vízelvezetésel<
út- és térbuľkolatoknak meefele|o kivitelezésére. melvre aberuháző és kivitelező k<jzosen 5 év
garanciát vállal,

az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéról a közteľület tulajdonosát írásban
értesíteni.

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo
maradéktalan betaftásával, a döntés napjától számított I

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. mttrcius 21 .

A Gazdá|kodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: A
hozzájáru|átst 2 0 1 6. m á rcius 2 5-én megküldték.

Szervek, szakhatóságok előírásainak
évig éľvényes.

kéľelmező részére a tulajdonosi

Tulajdonosi ltozzójárulás Budapest VIII. keriilet, Festetics György utcdban vízvezeték rekonstrukcíó
elvégzéséhez

251'12016. (III.21.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatärozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory tulajdonosihozztýárulását adja a Fővárosi
Vízművek ZrÍ.. részére' a Budapest VIII. kerület, Festetics Gyĺirgy utcában (hľsz.: 34580 és 34588)
saját beľuházásként tervezett vinezeÍék rekonstrukciós munkákhoz, az alábbi feltételekkel és
kikötésekkel:

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

a tulajdonosihozzájáru|ás a munkálatokkal érintett alábbi közteri.iletre terjed ki:
o Budapest VIII. kerület, Mosonyi utca úttest és jáľda (hľsz.: 3458f),
o Budapest VIII. kerüIet, Festetics György utca járdaszakasza (hrsz.: 34580 és 34588),

a Mosonyi utca esetében az úttest és járda, a Festetics György utca tekintetében a járda
vonatkozásában a beľuházónak (kivitelezőnek) a közűtkeze|ói és munkakezdési
(burkolatbontási) hozzájáru|ást a vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet)
szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal
Hatósági lJgyosztál|y Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani,

a járdák megbontott helyein _ a rétegrendek helyreállítását kovetően -a járda teljes
szélességében lij aszfaltburkolat megfelelő minőségben, valamint a Mosonyi utca érintett
foľgalmi sávjának (a kereszteződésben, a Festetics György utca 5. szálmig terjedően) teljes
szélességben rij aszfaltburkolat keľüIjon kiépítésre. Aze|végzelt helyreállításokért beruházó és
kivitelező kĺjzösen 5 év garanciźLtvá||al,

b.

c.

d.
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e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéľő| a köaerü|et tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. je|en tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szánított l évig érvényes.

Fe|ęlős: poIgármester
Határidő: 2016. március 2l.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása a|apián: A kéľelmező részére a tulajdonosi
hozzájáru|íst 20 1 6. m áľcius 25-én m egküld ték.

Tulajdonosi ltoudjárulás Budapest WII. keriilet, Kisfaludy utcĺÍban iltépítési munkdkhoz

f52/f016. (III.21.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság hztározata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja Budapesti
Kozlekedési Központ Zrt. (cégsegyzékszám:01 10 046840 l075; székhely: 1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén utca I9-f|.) megbízásźhól a FOMľERV Mérnöki Teľvező Zrt. (cégsegyzékszám:01 10

045561; székhely: 1024 Budapest, Lovőház utca 37 .) részére' a Budapest VIII. kerĹilet, Kisfaludy utca
(hľsz.: 3638.7) - M3 metľóvonal rekonstrukciója kapcsán készített - útépítési tervéhez az a|ábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tu|ajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetot) nem mentesítl az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a kcĺzútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄárulást a
vonatkozó rendelet (|9l|994' (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. kertilet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági lJgyosztźtly Építéstigyi
Irodájától e|őzetesen meg kell kémi, és azabban foglaltakat maradéktalanu| be kell taľtani,

c. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| aköztertilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

d. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napj ától számított 2 év ig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. március 2 1.

A GazdáIkodásĺ iigvosztálv táiékoztatása alapián: A kéľe|mező ľészére a tulajdonosi
hozzájára|álst 2 0 1 6. m áľcius 25-én m egktildték.

Jav as lat kłjzter ület-Itas zndlati kérelme k elbír dlús ór a

253/20|6. (III.21.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem,Ĺtartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. koaerület-baszná|atihozzájáru|ást ad _ teljes dijmentességgel _ az a|źtbbiak szeľint:

t
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Köaerü|et-|nszná|ő.kére|mező: HUFER-BAU Kft.
(székhely: 1 l93 Budapest, Konyvkotó u.2f .)

A kozterü|et-használat ideje: f0|6.mźrcius 21. -2016. május 30.
Kozterii|et-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Közteriilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerü|ęt, Futó u. f7. sz,. a|afÍi társasház

e|őtti közterii|et
Köaerület-haszná|atnagysága: 45 m2

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. március 21.

2. tudomásul veszi - díjmentességbinosítźlsával - a HUFER-BAU Kft. Budapest VIII. kerĺilet, Futó u.
27. szám előtti járda területéľe vonatkozóan építési munkaterĺilet (homlokzat felújítás) céljából
igénybe vett k<jzterĺi|et-haszná|atát 20|6. március 16. napjátő| - f016. március 20. napjáig szőló
idotartamra.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20l'6. március 21.

A GazdáIkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfét részéľe ahatározatot2016. ápľÍlis
14 napján postázták

254/f016. (III.21.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcizterĺilet-hasznáIatihozzájárulást ad _
teljes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kére|mező: Ko|tai Trading & Financial Advising Kft.
(székhely: 1l12 Budapest, oltvány u. 9.)

A közterület-hasznáIat ideje: f0|6.március 2l. -f0|9. március 2l.
Közterület-hasznźiat cé|ja: reklámtábla (cégér)
Közterület-hasznźilathelye: Budapest VIII. keľület, Mária u, f9. szám előtti

kĺjzterületen
KözterüIet-h asznźůat nagysttga: 1 m2
Díjfizetés ütemezése: egyösszegben

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. március 21.

A Gazdá|kodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfél részére ahatározatotf016. ápľitis
20 napján postázták

25512016. (III.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

AYátosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-használatihozzájáru|źtst ad - teljes díjmentességgel _ az a|átbbiak szerint:
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Közterü|ęt-lnszná|o, kére|mezó: Semmelweis Egyetem
(székhely: 1085 Budapest, Üllői űt26.)

A kérelemben fog|alt közterii|et haszná|aÍ"
ideje: 2016. márciusf2.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterüIet (fák metszése)
Közterĺilet-hasznźńat helye: Budapest VIII. ker[ilet, Mária utcai o|dalon a

buszmegáI|ó terĹiletén (Pá| u. és ÜlIői út kozötti
szakas-z)

Közteriilet-hasznźńatnagysága.. |70 m,

A kérelemben foglalt közterület hasznáIaÍ"
ideje: f016. március 22.
KözterĹilet-hasznźilat célja: építési munkaterület (fák metszése)
Kozterület-hasznźilat helye: Budapest VIII. kerület, Mária utcai oldalon

(Csepreghy u. és Pál u. közötti^szakaszon)
Koaerület-haszná|atnagysága: 7 m'+ 6 db parkolóhely (10 m'parkolóhelyenként)

FeleIos: polgármester
Határidő: f0|6. március 21'

2. a kieső parkolási díj áfatarta|mźú a Budapest VIII. kerÍilet,Mária u. (Csepreghy u. - PáI u. kozötti)
szakaszon ta|á|hatő 6 db paľkolóhely vonatkozásában (2016. március 2f., azaz 1 munkanap)
6.735,- Ft-ot köteles megfizetni a köaerület-használatről szóló határozatban megjelolt
bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. mźlrcius 2|.

A Gazdálkodási tiqvosztálv táiékoztatása alapián: Az tigyfél részéľe ahatározatot2016. ápľilis
21 napján postázták.

256/2016. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy köztertilet-hasznáIatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|átbbiak szerint:

Kozteľület-haszná|ő, kérelmező: Spiľitusz Egyesület
(székhely: 1l01 Budapest, Pongľác köz 5.)

A kérelemben foglalt kĺjzteľület haszná|at
ideje: f0|6. március f|.
Kozterĺilet-hasznźůat cé|ja: kulturális rendezvény (bábszinház)
Közterü|et-hasznźĺ|at helye: Buda^pest VIII. kerület' Gutenberg tér
Közterület-haszntiatnagysága: 20 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. mźrcius 2|.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfé| ľészére ahatározatot2016. ápľitis
2t. napján postázták.
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f57lf0|6. (III.21.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzź|árulást ad -
teljes díjmerrtességgel - az a|ábbiak szerint:

KözteľĹilęt-haszná|ő, kérelmező: Közkincs Míĺvészeti és Kultuľális Közhasznú
Egyesület
(székhely: 7700 Mohźrcs, Szentháromság u. |flA.)

A kérelemben foglalt kozterĺilet haszná|at f016.március2l. -f0|8. március2l.
ideje: közhasznú könyvterjesztés (országos olvasási
Kozteľtilet-használat cé|ja: pľogľam)

Budapest VIII. kerüIet, Baross u. 10. sZ. előtti
Kozteri.ilet-h asználat helve: közterületen

9m2
Kö zterü l et- h aszná|at nagy s ága:

A kérelemben foglalt kĺjzteľi'ilet hasznźúat 20|6. március 21. - 2018. március 21.
ideje: árubemutató pult e|helyezése
Közterület-használat célja: Budapest VIII. kerület, Corvin köz (Erste Bank
KözterĹilet-haszná|at helye: mellett)^és a Baross u. l0. sz.

3+3m'
Ko zterü l et-h aszn ti at n agy s ága:

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: 20|6. március 2 1 .

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfél részére a határozatot 2016. ápľilis
14 napján postázták.

258/f0|6. (III.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel . az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kérelmezo: óbudai Egyetem
(székhely: 1034 Budapest, Bécsi i't96lb.)

A közterület-használat ideje: f076. március22. _20|6. március 23.
Közteľület-h aszná|at cé|ja: obuaai Egyetem Á|lásb<irze - egyéb elkerített teľüIet

Budapest VIII. keľĺilet' Szuz u. 1. szám előtti
Közterület-haszná|at helye: közterület

231m"
Közterĺi let-h asznźiat nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidó: 20 | 6. március 2 1.

A Gazdá|kodásĺ ÜgYosztálv táiékoztatása a|apián: Az ügyfélnekahatározatotf01.6. máľcius 23.
napján megküldték.
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Javaslat a Budapest VIII., Prúter utca 63. szĺim alatti' 36122/0/A/2 hrsz.-íl üres helyiség póIyázaton
tö rtłź nő elidegenítés ére

259lf01,6. (III.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság hltározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vagyongazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIII' kerüIet, Pľáter utca 63. szám alalti,36122l0lAlf he|yrajzi szám,ű,7| m2
alapterületű irodahelyiség elidegenítése érdekében nyilvános pá|yázatot hirdet meg.

Fele|ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdá|kodźtsi igazgatőja
Határidő: f01 6. március f1.

f .) elfogadja a Budapest VIII. kerület, Práter utca 63. szám a|alti, 361f2ĺ0lAlf he|yrajzi számű, 7 |

m. alapterületű irodahelyiség elidegenítésére vonatkozó pá|yázati felhívást, a kovetkező
feltételekkel:

a) a minimális vételáľ: 21.400.000,- Ft
b) Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő avéte|árat
- egyösszegben, készpénzben, vagy
- banki hitel felhaszná'|ásával
fi ze s s e me g az a| ább r ész\ętezett f e|tétel ek s zeri n t.

A nyertes páIyźnő köteles a pá|yázat e|bírá|ásáről sző|ő értesítés kézhenéte|ét követő 15 munkanapon
belĹil adásvéte|i szerződéSt kötni és

- a vételár egyösszegben történő megfizetése esetén _ az aján|ati biztosíték összegével
csökkentett - véte|árat az adásvéte|i szerzodés megkötéséig eladónak megfizetni,

- a vételár banki hitelből töfténő kiegyenlítése esetén a nyeľtes ajánlattevő köteles a pźúyázat
elbírálásáľól szó|ó értesítés kézhezvéte|ét követő l5 napon belĺi| fiiggőben tartással adásvételi
szerződést ktitni és a beťĺzeteÍt aján|ati biĺosítékot, az á|ta|a megajánlott vételár 50%-áig
kiegyenlíteni. A fennmaradó 50 % kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely
teljesítésére a Magyar Állam és a Budapest Fővárosi onkormányzat e|ővásárlási jogának
gyakorlására rende|kezésre álló határidő leteltéľől szóló értesítéskézhezvételétől számított45
munkanap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére. A véte|ár megfizetésére vonatkozó határidő
nem hosszabbítható meg. Banki hitel felhasználása esetén az aján|ati biaosíték foglalónak
minősül.

A véte|ár megfizetésének módjára az aján|attevőnek az aján|ati cjsszesíton kell ajánlatot tenni.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016' március 21.

3.) a pźiyázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján,va|amint a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Önkorm ányzat Polgármesteri Hivatal hirdętőtźLb|áján, a
vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. te|ephelyein), a Józsefuáros címiĺ helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonügyleti
megbízott honlapján, továbbá a Polgáľmesteri Hivatal számára költségmentes hirdetési
felĺileteken toľténő megjelentetés szélesebb körű biztosítása éľdekében az egyéb rendelkezésre
álló internetes hirdetési poľtálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. márcjus 23.
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4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Zrt.-t a pá|yázaÍi eljárás lebonyolítására és javas|attételre a
pá|y ázat eredményének megá| lap íÍására vonatkozóan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási lgazgatőja
Hatáľidő: 2016' június 30.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A felhívásľa pá|yázat nem
érkezett, az eľedménytelenség megállapításáľól, valamint a liciten tiiľténő éľtékesítésľől a
Váľosgazdálkodási Pénzügyi Bizottság 505ĺ20t6. (V.23.) számú határozatában diintiitt.

A Víg utcaABC Kft. bérlő tevékenységi kijr módosítási kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Víg u 28.
szúm alatti önkormdnyzatÍ tulajdonú nem lakds céIjára szolgdló helykég tekintetében

260/2016. (III.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jĺÍrul ltozzd a Budapest VIII. kerĺilet, Víg u. 28. szám a|att ta|tilhatő, 34926/0lN3 hrsz.-tl,
utcai bejáratú, ftildszinti és pinceszinti, ll8 m, alapterületíĺ' nem lakás céljára szo|gá|ó
üzlethelyiséget bérlő Víg utca ABC Kft. bérleti szerződésének módosításźthoz atevékenységi k<iľ
tekintetében vendéglátás cé|jára szeszesital árusításával , |39.Í67,- Ft/hó + ÁFĺ ĺé.l"ti díi +
kozĺizem i és kti lö n szo I gtůtatási d íj ak megál I apítása mel I ett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 2 l.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľüIeto Víg u. 28. szám a|attta|á|hatő,34926/0lĘ13 brsz.-ű, utcai
bejáratű ftildszinti és pinceszinti, 1l8 m' alapterületű, nem lakás céljára szo|gźúő üzlethelyiséget
béľlő Víg utca ABC Kft. bérleti szerződésének módosításźthoz a tevékenységi kcir tekintetében
vendéglátás cé|jára szeszesital árusításával, 167.000,- Fťhó + .ĄFA béľleti díj + kĺjzüzemi és
kÍilönszolgá|tatási díjak megáIlapítása mellett, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek
vá|tozat|anu| hagyásźxal' amennyiben a fennállő díjhátra|ék a szerzodés módosítás aláírása előtt
kiegyenlítésre került'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 | 6. március 2 l .

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ ZÍt.-t a2') pont szeľinti bérleti szerződés módosítás
megkotéséľe, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ó helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet
l9. $ (3) bekezdés d) pontja a|apján azővadék feltöltését, valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja
a|apjánkozjegyző előtt egyoldahi kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásźúvá||a|jaa bér|ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április 30.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
dtintésľől kiértesítésľe keľült, a béľleti szeľződés módosítást megkötiitte. További intézkedést
nem igényel.
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Az INNOBER ĺľAVE Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, II. JĺÍnos Pál pĺtpa tér 22.

szĺÍnt alatti, iires, tinkormĺtnyzati tulajdoltíl nem lakĺis céIjĺźra szolgĺÍIó helyiségre

f6|/2016. (III.21.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest ĽIII. keľiilet, II. János Pál pápa tér ff. szám a|att ta|á|hatő,
346I6/0lN63 hľsz.-ú, f5 m' alapterületű, utcai bejáľatú, földszinti nem lakás céIjára szo|gá|ő
helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idővel az INNOBER wAvE
Kft. részére raktározźls tevékenység cé|jära,25.000,- Ft/hó + łľa' berl"ti díj + közüzemi és

kü lön szo l gáltatási díj ak cisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. március 21.

2.) a bérleti szerződésben rogzíteni kell, hogy a 34616l0lN63-as albetétben az <jnálló mérőóra
kiépítéséig és üzembe helyezéséig (melyet a bérbeadó kivitelez) a 346|610lN68-as albetétben
l évo v i l lany őr a fo gy asztása a bérlő r észér e továbbszám I ázásra keľi.i l.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f016. március f|.

3.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺ'ilet, II. János Pá| pápat& 22. szám a|att található, 346|610lAĺ63
hrsz.-ú, 25 m. alapterületű, utcai bejáratú, ľoldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
felújításához. A társaságnak váIlalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama a|att
bérbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az általa eszközölt beruházások ellenértékét az
onkormányzattó| semmilyen jogcímen nem követelheti a bérletijogviszony alatt és azt kovetően
sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. március f|.

4.) felkéľi a Jőzsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.)-f.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában tl||ő nem lakás
cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeirőI szóló 35/20|3.(vI.20.) önkormányzati
rendelet 14. s (2) bekezdése aIapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a I7 . $ (4) bekezdése alapj án kozjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyi|atkozataláírásátvál|a|jaaleendőbérlő.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
diintésľől kiértesítésľe keľüIto a bérleti szerződést megkötötte. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

AUDIO Computer studio Martikdny Design Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriźIet,
Szentkirdlyi u 22-24. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIjdra szolgdló

IteIyisěgre

262/20t6. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szzvazattz|)
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A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerüIet,36594/0/N48he|yrajzi számon nyilvántartott' Budapest
vul. keľiilet, Szentkirályi u. 2f-f4. szźlm alatt elhelyezkeđő, 49 m2 a|apterületű, ĺ'ires,
önkormányzati tulajdonú, udvaľi bejáratú, flo|dszinti helyiség bérbeadásáh oz, áramszolgáltatás
nélkü|, hattrozat|an időľe, 30 napos felmondási határidő kikotésével az AUDIo Computer
Studio Maľtikány Design Kft. ľészéľe gépjármű tárolás cé|jára,44.000,- Ft/hó + Ára. ber|eti dĺ.;
+ kozüzemi és kĹilon szolgáltatási díjak összegen' amennyiben a társaság által bérelt, a Budapest
VIII. kerijlet, Csobánc u. 8. szám a|aÍtj, 3591410lA/f hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonű, 87 m2
alapterületű, utcai bejáratű, pinceszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség vonatkozásában
fennálló díjhátralék a bérleti szerződés megkötése előtt kiegyenlítésre kertil. Az AUDI9
Computeľ Studio Martikány Design Kft. vállalja az áramszo|gá|tatás helyreállítását, igy a
helyiség rendeltetéss zeru használatľa alkalmassá tételét.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201 6. március 2|.

f.) az AUDIO Computeľ Studio Martikány Design Kft. a bérleti jogviszony idotartama a|att
bérbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az általa eszközolt beruházások ellenértékét az
onkoľmányzattól semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony időtartama alatt és
azt kovetően sem.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20116. március 2l.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1 .) pontjában lévő bérleti szerződés
megkötésére' amelynek fe|tétele, hog7l az onkormányzat tulajdon ában źl||ő nem lakás cé|jára
szo|gá\ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f013' (VI.20.) önkormányzati ľendelet
14. $ (2) bekezdése a|apjźtn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a
17. s (4) bekezdése a|apján kozjegyzó előtt egyolda|ú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źtírásźń
vá||a|ja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 20l6. április 30.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktiznont Zrt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a bizottsági
diintésről kiéľtesítésre keľüIt. Az eneľgetikai tanúsítvány elkészítése fo|yamatban van, a,.oaĹ
elkészüIte után a béľleti szerződés aláíľásra keľiilhet.
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megszüntetésére, mds ik lakds bérbeaddsa mellett

26312016. (III.21.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 1 tartózkod ás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hory

l.) a Budapest VIII. kerület' Korányi Sándoľ u. .... szźtm a|atti, f szobás, komfortos
komfortfokozatű,40,00 m2 alapterüIetű lakás tekintetében, ...... és ...... bérlőkkel
fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszĺintetésével egyidejűIeg bérbe adja
a Budapest VIII. kerüleÍ', Orczy |it .... .... szám alatti 1 szobás, komfortos, 42,60 m2
alapterületrĺ lakást - hasznóIatra alkalmas állapotban - nevezettek részére, határozat|an időre
szólóan.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f01 6. mźĺrcius f|.

2.) a Budapest VIII. keľĹilet, Orcry út .... szám a|atÍi 1 szobás, komfoľtos, 4f,60 m2

alapterĹiletű lakás lakhatóvá tételének költsége a 2016. évi költségvetésben a 1160f címen
nyilvántartott, önként vállalt feladat dologi kiadások terhéľe történjen. A lakás várható felújítási
koltsége a bérlői igények figyelembe vételével: f .990.000,- Ft + AFA, azazbrutÍő 3.797 .300,- FÍ'
A költöztetés költsége: 55.000,- Ft + AFA, azaz bruĹtő 69.850,- Ft. A tarta|ékkeret összege:
149.500,- Ft + ÁFA, azaz osszęsen bruttó 189.865,- Ft. A csereként fe|ajánlott és elfogadott |akás

haszná|atra alkalmassá tétele várhatóan mindosszesen bruttó 4.057.0|5,- Ft lesz, mely összeg
taľta|mazza a tartalékkeret összegét is.

Fe|elős:Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f016. március 2 l.

3.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt megállapodás
és bérleti szęrződés meskötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201ó. június l5.

4.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy a csereként felajánlott és elfogadott,
Budapest VIII. kertilet, orcry út ... . szám a\atti lakás felújítását követően intézkedjen a
b ér I ők źltko|to ztetés érő l a fel ú i ított c sere l akásb a.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június l5.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átköltözés megtörténte

utźn a felĹljítás tételes elszámolását teľjessze a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július l5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A bizottsági döntésľől abér|ő
kiértesítése megtiirtént. A béľIeti szeľződés közös megegyezéssel töľténő megszüntetéséľől szóló
megá|lapodás a|áírásľa keriilt 2016. június 7. napján. A béľleti szeľződés megkötéséľe viszont
nem keľült sor, mert a cseľelakás felújítása még nem töľtént meg' a lakás felújításáľa beszerzési
eljáľás keľült kiíľásľa.

Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Kordnyi Sdndor u ............. szdm alatti lakósra vonatkozóan
.. béľIő bérleti jogviszonydnak kłjzös megegyezéssel történő megsziintetésére, mdsik

lakds bérbeaddsa mellett

f 6 4 l 20|6. (III.2 1.) sz. Vá ros gazdálkod ás i és Pénzü gyi Bizottsá g határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

t.) a Budapest VIII. kerĺilet, Korányi Sándor u. .... szám a|aÍtí, 1 szobás, komfoľt néIküIi

komfortfokozatű, f3,7I m2 alapterületű lakás tekintetében .... bérlővel fennálló bérleti
jogviszony közös megegyezéssel töľténő megsztintetésével egyidejűleg bérbe adja a Budapest
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VIII. keri'i|et, Delej u. ...... .. száln a|atti 1szobás, komfortos' 35,90 m'alapterületű |akást

- hasznáIatra alkgĺmas állapotban - nevezett személy részére,határozat|an időre szó|óan.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2016' máľcius 2l.

f.) a Budapest VIII. keriilet, Delej u'.... szám a|aÍti 1 szobás, komfoftos' 35,90 m,
alapteľi'iletű lakás lakhatóvá tételének költsége a 20|6. évi költségvetésben a |1602 címen
nyilvántartott, önként vállalt feladat dologi kiadások terhére történjen. A lakás várható felújítási
költsége a bérlői igények figyelembe vétgléve| 3.180.000,- Ft + AFA, azazbruĺtő 4.038.600,- Ft.
A költöztetés kö|tsége 60.000,- Ft + AFA, azaz bruttő 76.f00,- Ft. A tartalékkeret összege
l59.000,- Ft + ÁFA, azazosszesen bľuttó 201.g30,- Ft. A csereként felajánlott és elfogadott lakás
haszná|atra alkalmassá tétele Várhatóan mindösszesen bruttó 4.316.730,- Ft lesz, mely <isszeg
tarta|mazza a taftalékkeret összegét is.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: f01 6. március 21.

3.) felkéľi a Józsefuárosi GazđáIkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontjában foglalt megállapodás
és bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefiĺárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. jrinius 15.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a csereként felajánlott és elfogadott,
Budapest VIII. kerület, Delej u. ..... ...... szám alatti lakás felújítását követően intézkedjen
a bérlő átkö|tłcztetésérő] a felújított cserelakásba.

FeIeIős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. jlinius 15.

5.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, hogy a 4.) pont szeľinti átköltözés megtörténte
után a felújítás téte|es elszámolását terjessze aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016' július 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A megállapodás aláíľása
megtörtént. A béľleti szenődés a|áírásra keľült 2016. június 13. napján.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kordnyi Sándor u . szdm alatti lakdsra vonatkozóan
....... bérlő bérleti jogviszonydnak kiiziis megegyezéssel történő megszüntetésére, mlźsik

lakds bérbeadása mellett

265/2016. (III.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattz|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) a Budapest VIII. kerĺilet, Korányi Sándor u. .... ..'.. szám a|atti, I szobás, komfoľtos
komfortfokozatű, 48,15 m2 alapterületű lakás tekintetében, ...... bérlovel fennálló bérleti
jogviszony közĺis megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg bérbe adja a Budapest
VIII. kerüIet, Nagy Templom u. ...... .. szám alatti 1 szobás, összkomfortos,45,6| m2
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alapterületű lakást - használaĺľa alkalnlas áĺĺapotban
sző|őan.

nevezett részére, határozatlan idoľe

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyollgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 21.

f.) a Budapest VIII. kerĺilet, Nagy Templom u. .... ... szám alatti 1 szobás, összkomfortos,
45,61 m2 alapterü|ettĺ lakás költsége a f0|6. évi költségvetésben a 11602 címen nyilvántartott,
onként vállalt feladat dologi kiadások terhére történjen. A lakás várható felújítási költsége a bérlői
igények figyelembe vételével: 1.800.000'- Ft + AFA, azazbruttő f.f86.000,- Ft. A költ<jztetés

költsége: 55.000'- Ft + ÁFA, azazbruÍtő 69.850,- Ft. A tartalékkeret ĺisszege: 90.000,- Ft + ÁFA,
azaz osszesen bruttó 1 14.300,- Ft. A csereként felajánlott és elfogadott lakás használatra
alkalmassá tétele várhatóan mindösszesen bruttó f '410'|50,- Ft lesz, mely összeg tartalmazza a

tartalékkeret összesét is.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0|6. március 2 1.

3.) fe|kéri a Jozsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt megállapodás
és bér|eti szerződés megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 15.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.-t, hogy a csereként felajánlott és elfogadott,
Budapest VIII. kertilet, Nagy Temp|om u. ....'. ..... szám alatti lakás felújítását kovetően
intézkedjen a bérlo źúko|tońetéséről a felújított cserelakásba.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. június 15.

5.) felkéri aJőzsefvárosi GazdálkodásiKözpontZrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átköltözés megtcirténte
után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. július l5.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A bizottsági diintésről abér|őt
kiértesítették. A béľIeti szeľződés köztis megegyezéssel ttiľténő megszüntetésérőI szóló
megál|apodás aláíľásľa keľiilt 2016. május 4. napján. A béľleti szeľződés megkiitéséľe viszont
nem keriilt soľ' mert a cseľelakás felújítása még nem töľtént meg' a lakás felrńjítására beszeľzési
eljáľás keľĺi|t kiírásľa.

ravaslat a Budapest WII. keriitet, tjltői l,it 34. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem lakás
céljóra szolgdló helyiség nyilvónos plźlyázat íltjdn tiirténő bérbeaddsóra

f66/20|6. (III.2|.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőtzkodźs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . ) visszavonj a az 1207 l 20 I 4. (XI.24.) számon hozott határozatát.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagĺongazdá|kodási igazgatőja

/
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Hatáľidő: 201 6. mźrcius 21,

2.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. keriilet, ÜIlői űt34. szám
alatt elhelyezkedő, 3679810lAl51 he|yrajzi számon nyilvántartoÍt, |9O m2 a|apterĺiletű, ĺ.ires

önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, fĺjldszinti (107 m2) galériás (35 m2) és kizárő|ag a
folclszintről megközelíthető pinceszinten (48 m') elhelyezkedó, nem lakás cé|jźra szo|gá\ő
helyiség bérbeadására nyilvános pźiyázat kiírására 270.667,- Ft/hó + ÁFa' néľleti díj összegen.
Á Kiíľó l<i|coti, hogy a hclyisógrc ncm odható bc olyan ajánlat' amc|y a Kópvisclő.tcstü|ct
248/f013. (VI.19.) száműhatározatának 8. pontja szerinti f5 %o-os bérleti díj kategóriábatartoző,
i|lefue nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.

Felelős: József,lárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016' mźrcius 21.

3.) a pá|yázati felhívásban ki kell kotni, hogy a bérlo bérbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az
általa eszkozo|tberuházások ellenéľtékét a bérleti jogviszony időtartama alatt és aztkövetően az
onkormányzattól semmi lyen j ogcímen nem kovetelheti.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6' március 2 l.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tapźiyázatnak a Veľsenyeztetési szabá|yzatrő|
sző|ő 47lf}l5. (u.09.) szźlmís képviselő-testĺileti határozatban foglaltak szerinti lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 2 1 .

5.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat ll. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábltýán, a Lebonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Józsefuárosi Gazdźtlkodási Központ Zrt. te|ephelyein), a
Józsefuáros címii helyi lapban, az Önkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az
onkormányzat és a Lebonyolitő számára eléľhető kĺiltségmentes hirdetési feliileteken, egyéb
rendelkezésre álIó internetes hirdetési portálokon kel| k<jzzétenni.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A' pá|yázati felhívás 2016.
ápľilis 15-től kifüggesztésľe keľĺilt, a páiyázat beadásának hatáľideje 20ĺ'6. május 4. volt.
Pá|yázat nem éľkezett, a Bizottság dönt a helyiség további hasznosításáľól.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Iózsef u 41. szdm alatti iires,
önkormónyzati tulajdonťł nem lakás céljdra szolgáló helyiségre

267/2016. (III.21.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(1 igen' 11 nem, 1 taľtózkodásszavazatta|)

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

1.) hozzájórul a Budapest VIII. kerület, József u. 4]. szám alatt taláĺható, 35178/0/A/] hrsz.-ú, 53 nl2

alapteľüIetű, udvari bejáratú, alagsoľi, nem lakds céljára szolgáIó helyiség bérbeadásához
határozatĺan időre, 30 napos felmondassal .....' '.. magánszemély részére ralĺtóľozás

? .z'
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tevékenység céljára, a mindenkoľi kozos koltség (a haĺá,rozathozaĺa,l időponĺjában) ]0.395'- Fĺ/hó
+ AFA bérleĺi díj + kazĺłzemi és kĺjlönszolgáltatási díjak osszegen.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Közpollt Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
nzegkötésére.

3.) az onkoľm'ányzat tulajdonában álló neru lakás céljáľa szolgáIó helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I.20.) onkorruányzati ren,delet ]4, s @ bekezdése alapján az óvadék
osszegét ] havi bruttó bérleti díjban állapítja meg.

4.) az onkoľnlányzat tulajdonában álló nem lakás céljóra szoĺgáló helyiségek bérbeadásának

feĺtételeiről szóIó 35/20]3. (.t/I.20.) Ónkormányzati rendelet I7. s (5) bekezdés c) ponĺja alapján
eĺtekint a kozjegłző előui egyoldalú kötelezettségváIlaló nyilatkozat megtételétőI.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. márclus 21.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kérelmező a bizottsági
döntésľől kiértesítésre keľült. További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Népszínhdz utca 16. szĺtm alatti, 34676/0/A/7 helyrajzi számťl
iizlet h ely is ég e l idege níté s e

268/2016. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(0 igen' 10 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot nem
fogadja el:

].) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban 34676/0/A/7 helyrajzi számon nyilvóntartott,
teľmészetben a Budapest VIII' kerüIet, Népszínhaz utca ]6. szám alatti, föIdszinti, utcai bejáratú,
73 nl2 alapterületíĺ üzlethelyiségre vonatkozó etadási ajánlat bérĺő részére történő megküldéséhez,
a vételárnak, az elkészült forgalmi éľtékbecslés, valamint a 32/2013, (ĺ/II.]5,) onkormányzati
rendelet alapjón aforgalmi érték ]00 %-dban, azaz ]5.700.000,- Ft osszegben torténő kozlése
nleĺIett.

2.) felkéri a Józsefvárosi GazdáIkodasi Kozpont Zrt.-t a határozaĺ I.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldésére és az adasvéteĺi szerződés megkotésére.

Fe|elős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f0I6. március 21.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A béľIőt éńesítették a
Bizottság döntéséľől. További intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat a 1086 Budapest, Magdolna u 12. fszt. 1L, 1086 Budapest, Nagy Fuvaros u 26. fszt. 3. és
a 1086 ,"o,,^,,,é::#:ł"o,!j;,,ł;,!1,.o,r|,;;ń':,:;:,,;łr;:##ľ;t:;:ľ;,,!;::," Iévő lakások

269/2016. (III.2t.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtságligy dont, hogy
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1.) a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. |2. fsń..11. sz. a|atti 1 szoba, komfort né|küli, f8,64 mz
a|apterü|etű szolgá|ati lakás vonatkozásában mint szomszédsági
házfe|ugye|őve| bér|eti szeľződést kothatározott időre 20|6. január l. napjátó| 2016. decembeľ
31. napjáig. A béľIő költségelvű komfoľt nélkĺ'i|i béľleti díjat koteles fizetni a bérbeadó részére, a
m i n denkori h atályo s ön korm ányzat i ren de I etb en szab tl|y ozottak szeri nt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 16. március 21.

2.) a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaľos u.26. fszt' 3. sz. a|atti l szoba, félkomfonos,f6 m2
alapterületű szo|gźiati lakás vonatkozásában mint szomszédsági
házfe|ugye|ővel bérleti szerzodést kot határozott időľe f0|6. januźlr 1. napjátó| f0|6. december
31. napjáig. A bérlő költségelvű félkomfoľtos bérleti díjat köteles ťlzetni a bérbeadó részére, a
m ind enkori hatá lyo s önkormányzati rende I etb en szabá|y ozottak szerint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá,|kodási igazgatőja
Határidő: 201 6. március 21.

3.) a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Szerdahelyi u. 18. II. em. 23. sz. alatti 1 szoba, komfort nélküli' 25 m2
alapterületű szolgálati lakás vonatkozásában .., mint szomszédságiházfe|ugyelővel
bérleti szerződést köt határozott időre f0|6. januźlr 1. napjától 20|6. december 31. napjáig. A
bérlő koltségelvű komfoľt nélküli bérleti díjat köteles fizetni a bérbeadó részére, a mindenkori
hatályos onkormányzati rende I etben szabályo zoÍtak szerint.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2076. mtrcius f|.

4.) felkéri a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy tegye meg a hattrozat I.),2'),3')
pontjában foglaltak szerinti lakások bérbeadásához, a |akásbér|eti szerződések megkcitéséhez,
illetve a lakások birtokbaadásához szükséges intézkedéseket.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápľilis 30.

Á Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Mindháľom lakás béľbeadása
éľdekében a leendő bérlőket nyilatkoztatták, a bérbeadói nyilatkozatok e|készĺiltek, a béľleti
szeľződések aláíľása megtöľtént:
- Magdolnau.12. fszt. 11. számrú |akásľa vonatkozóan2016. május 20-án,
- Nagy tr'uvaros u.26.fszt.3. számű |akásľa vonatkozóanf016.jr'inius 1-én,
- Szeľdahe|yi u. 18.2. em. 23. számű lalľásľa vonatkozózn2016. május 26-án.

Javaslat a 1083 Budapest, Tömő u . szdm alatti bérlők bérleti jogviszonyának
fe Imo ndós dr a írdny uIó dö ntés v isszavo nás dľa

270/2016. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy az|10412015. (XI.02.) száműhatźrozat
l.) pontját visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtikodási igazgatőja
Határidő: 20|6. március 2 1 .
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: Az ügyet ismételten a
Bizottság elé terjesztik megtáľgyalásra.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Déri Miksa utcű szdmú ingatlanra vonatkozó
elővdsdrlósi jogról való lemondđsrĺl ZART ULES

f7I/f0|6. (III.21.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodáls szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi
tnkormányzat a.... hľsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerüIet, Déri Miksa u.

szźlm a|att ta|tihatő f4 m, a|apterületű lakás tekintetében ..... eladó és ... .

vevő közott 7.600.000,- Ft, azaz hétmillió-hatszázezer forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez
kapcsolódó elővásárlási jogáva| nem kíván élni'

Felelős: polgármesteľ
Határido: f0|6. március 21.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIy táiékoztatása alapián: Az ügyfél részére a nyilatkozatot 2016.
máľcius 2f-én postázták.

Iavaslat a Budapest VIII. keríilet, SzentkiráIyi utca ....,........ s,zdm'glat,ti ingatlanravonatkoai
elővdsdrlósi jogról való lemondÍźsra ZART ULES

272/f016. (III.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságligy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület JózsefVárosi
onkormányzat a . ... hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. ..'..
szźtm a|att ta|á|hatő 30 m, alapterületíi lakás tekintetében . ....... és .. eladók és

...... vevő közott l4.000.000,-Ft, azaz tizennégymillió forint vételáľon létrejött adásvételi
szerzó déshez kapcsolódó elővásárlási j ogával nem kíván é | n i.

FeIęlős: polgármester
Hatźlridő: f0I6. március 2l.

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása a|apián: Az ügyfél ľészéľe a nyilatkozatot f016.
március 22-én postázták.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Magdolna utca ......... szám alatti lakós plźlydzaton kívíili
minőségi lakóscseréjére és aforgalmi érték kiźlönbözet ö.sszegének csökkentésére

ZART ULES

273/20t6. (III.21.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartó'zkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzź!áru| a Budapest VIII. keľület, Magdolna utca .. .''.'. szám alatti l szobás, 33,85 m2

alapterüIetű, komfortos komfortfokozatű lakásra bérlővel fennálló béľleti
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg, a Budapest VIII. kertilet,
Bezerédj utca szám a|atti, 1 szobás, komfortos komfoľtfokozatú, 46,90 m,
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alapterü|etű lakás megtekintett áIlapotában történő bérbeadásához, határozatlan időre azzal a
feltétellel, hogy a leadásra keľiilo bérleményét ľendeltetésszerű állapotban leadja, és a csere|akás
Iakhatóvá tételéVel kapcsolatos műszaki helyreálIítás a kijelölt béľlő fe|adata, melyet
megálIapodásban kĺjteles vá| lalni.

Az Emberi Erőforrás Bizottság f7lfl|6. (III.02.) szám,ű hatáĺozat 2.) pontjában foglalt javaslat
figyelembevételével, a Yárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság .....' rendkívüli
élethelyzetére tekintettel - a két lakás forgalmi énékkülonböZet fizetési kotelezettségét _ a
visszaadandó és a bérbe adandó lakásokforgalmi érték küIönbozetének 5}oÁ-a helyett - 25 %o -ra,
azaz 770.250,- Ft összegľe csokkenti, me|yet a bér|ő |egkésőbb a lakásbérleti szerződés
megkĺitésének napjáig köte|es megfi zetni.

Fe|elős: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. március 2 l .

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározaÍ l.) pontja szerinti megállapodás és

bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 31.

3.) kotelęzi .......t, hogy a 1.) pontban megje|ölt lakás birtokbavételét ktjvető legfeljebb
90 napon beltil az áItala jelenleg használt, Budapest VIII. kerület, Magdolna utca ..

szám a|atti lakást ingósźryaitő| kiürítve, senki által nem lakottan adja |e.

Felelos: Józsefoárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: A Budapest VIII. kertilet, Bezerédj utca .. ... szám alatti lakás biľtokbavételét
követő 90. nap.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A béľlő éľtesítését követően a
megállapodás aláíľása megttirtént. A Bérleti szeľződést 2016. május 18-án íľták aIá. További
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerüleĄ Szigony u ............ szdm alatti lakósra vonatkoajan
. . ... és .. .. bérlők bérleti jogviszonyának közös megegy,ezéssel tiirténő

megsziintetésére, mdsik lakds bérbeaddsa mellett ZART ULES

274l20t6. (III.21.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) az 1103lf0|5. (XI.02.) száműhatározat l.) pontját visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határidő: f0I6. március 2 1.

f.) a Budapest VIII.
szobás' komfortos

keľtilet, Szigony u. ...... szttm a|aÍti,38 m, alapterü|etű, l,5
komfortfokozatú önkoľmányzati tulajdonú lakás tekintetében ..... és

bérlőkkel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő
megsztintetésével egyidejűleg bérbe adja a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u.

szám a|atti, 67 m, alapterületíĺ, f szobás, komfortos komfortfokozatú önkormźnyzati tulajdonú
lakást - használatra alkalmas állapotban, a bérlők áĺtal vdllalt felújítási munkák elvégzése néIkĺ;l

- nevezettek r észér e. határ ozat| an i dőre s zó l óan.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 20 ló. március 21.

3.) a Budapest VIII. kerü|et, Somogyi Béla u. szám a|atti, 6.J m2 alapterĺi|etú, f
szobás, komfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakás lakhatóvá tételének költsége a

f016. évi köItségvetésben a l1603 címen nyilvántartott, Corvin Sétány Progľam önként vállalt
feladat dologi kiadások terhére történjen. A lakás várhatő fehijítási köItsége a bérloi igények
figyelembe vételével: 3..7,7f .849,- Ft + AFA, azaz bruttő .4.191 .5|8,- Ft. A költoztetés költsége:
59.055,- Ft + ÁFA, míg a bonyolítáSi dĺ: 188.643,- Ft + ÁFA, azaz osszesen bruttó 314.576,- Ft.
A csereként felajánlott és elfogadott lakás haszná|atra alkalmassá tétele várhatóan mindösszesen
bruttó 5.106.094,- Ft lesz, mely osszeg tarta|mazza a költöztetés és aJózsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.bonyo|ítási díját is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0l6. március fl.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahattrozatf .) pontjában foglalt megállapodás
és bérleti szerzódés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. május 3 1.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerület, Somogyi Béla u. .., sztlm alatti lakás _ a bérlők óltal váIIaIt felújítási
munkák kivételével _ használatra alkalmassá tételére, amelynek koltsége várhatóan bruttó
5.106.094,- Ft, és intézkedjen a bérlők źúkö|Íöztetéséről a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határido: 2016. május 3 1.

6.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt.-t, hogy az 5.) pont szerinti átköltözés
megtörténte után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l6. június 30'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A megáIlapodás és a béľleti
szerződés a|áírására még nem keľült soľ. A béľIeti szerződés megkiitéséľe a lakás felújításának
elkésziilte után kerülhet soľ, ami még nem tiiľtént meg, a lakás felújítása fo|yamatban van. A
lakást _ megállapodásban foglaltaknak megfelelően - a béľleti szerződés megktitését ktivető 8

napon belü| birtokba adják.

ravaslat a Budapest WII. kerüIet, Magdolna L .........,...... szám alatti jogcím néIkíili
l ak ós h as zndló r és zletfizeté s i k ér elmé ne k e ng e dé ly e zés é r e

zÁnr Üĺrs

275/20t6. (III.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

it,, ,U .iĺ,
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l.) |.lozzájáru| a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások béľbeadásának
fe|tételeirő|, valamint a lakbér mértékérol szóló l6120|0. (III.08.) önkormányzati rendelet 4l $'
(3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. .....
szám a|aÍti,70,58 m. alapterĹiletű, kettő szobás, komfortos onkormányzati tu|ajdonú lakás volt
bér|ójélrek, jelenleg jogcím nélkĺili használójának az onkorm ányzattal szemben f016. február f9.
napjáig fennálló 831 .341,- Ft toke összegű |akbéľ/használati- és kapcsolócló kĺ'ilönszolgá|tatási díj,
valamint 79.13f,- Ft késedelmi kamat, mindösszesen: 910.473,- Ft osszegű hátra|ék 48 havi _ 10
%o onrész megfizetése nélkĺili - egyenlő töľlesztő osszegű rész|etťlzetési kéľelméhez. Amennyiben
jogcím né|küli lakáshasználó a részletfizetési megállapodásban fog|alt feltételeknek megfelelően
hiánýalanul teljesíti afizetési kotelezettségeit, arész|eÍťlzetést további kamat nem terheli.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: f076. március 2 1 .

f.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában fogla|tak szerinti
r ész|etťlzeÍés i megál l apodás megkötésére.

Fe|elos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A bizottsági döntésről a bér|őt
éľtesítették. A rész|etfizetési megállapodás megkiitése megtöľtént. További intézkedést nem
igényel.

ravaslat ,,Vagyon- és felelősségbiztosítós Józsefvltrosi onkormltnyzat és intézményei,' tórgyíl
k ijzb eszerzés i elj dr ds e r edmé ny é ne k meg dllapítds áľ a

277 /20|6. (III.29.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. a) a ,,Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefuárosi onkormányzat és intézményei,, tárgy,ű
közbeszerzési eljárásban a Groupama Biztosító Zrt. (|146 Budapest, Erzsébet kirźiyné tÍja |/C.)
aján|attevo á|ta| a benyújtott ajánlat a Kbt. 73. $ (6) bekezdés c) pontja a|apján éľvénýelen
(Ajánlatkérő a Kbt. 73. s (6) bekezdés c) pontja a|apján az e|járást megindító felhívásban előre
meghatátozta, hogy az |. értékę|ési rész-szempont (teljes biztosítás éves nettó díja) esetében a nettó
30 000 000 FIUF-ot meghaladó összeget tarta|maző aján|atot a bírá|at során érvénýelenné fog
nyilvánítani).

b) a közbeszerzési eljárás eľedménýelen a Kbt. 75. $ (l) bekezdés b) pontja a|apján (kizärőlag
érvénýelen ajźtn|atot nyújtottak be).

FeleIős: polgármester
Határidő: f0|6. mfucius 29.

2. a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-ve| fennálló biaosítási szerződést módosítja 20l6. június 30.
napjáig és felkéri a polgármesteľt annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő. 2016. április l.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alanián: Az Ész-Keľ Kft. intézkedett a TED és a Közbeszeľzési
Eľtesítőben az eljáľás eľedménytelenségéről szóló tájékoztatő megielentetéséľől. Az
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onkoľmányzat a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-ve| fennálló biztosítási szeľződést
módosította.

J av as l at k ii zt e r iil et- Il as zn ĺźI ati k ér e l me k e l b ír á I ás áľ a

278/2016. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . nem ad közterü let-h aszná|ati hozzáj áru|ást az a|ábbiak szeri nt :

2. tudomásul veszi Faragó Viľág egyéni vállalkozó Budapest VIII. keri'ilet, Horváth Mihály tér |4.
szám előtti területľe vonatkozó közteľiilet-haszná|atát 2076. január Ol-től 20|6. mfucius 28-ig
terjedő időszakra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. mźrcius 29.

A Gazdálkodási tigyosztá|v táiékoztatása alapián: Az ügyfét részére ahztározatot2016. ápľilis
14 napján postázták

279lf016. (III.29.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodís szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľtilet-hasznźiatihozzź|éru|ást ad -teljes díjmentességgel - aza|źtbbiak szerint:

Közt erüI et- has znál ó' kér e lnle z ő :

A közt erüI et - has ználaĺ idej e :

Ko z t erijl e t- has mál at c é Ij a :

Ko zt eľüIe t- has máI at he lve :

Kozt erül e t- has znáI at n agłs ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. mźtrcius 29.

Köztertilet-h aszntĺ|ő, kérelmező :

A közteľüIet-használat idej e:

Közterü let-h asznźiat c é|j a:

Kozteri'i let-h aszná|at he lve :

Közterü let-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: f01 6. március 29.

Faragó VÍrág egyéni váIlalkozó
(székhely: I082 Budapest, Horváth Mihály téľ I4.)
20I6. március 29. - 20]8. december 3l.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér ]4. szánl
előtti kozterüIeten
Il nt2

Budapest VIII. keľÍilet, Déľi Miksa u. 10. szám
alatti Táľsasház
(székhely: l084 Budapest' Déri Miksa u. l0.)
20|6. mźrcius29._ 2016. július 15.
építési munkaterület (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. kerüIet, Fecske u. 25-f7. sz. előtti
közterület (a Társasház Fecske utcai homlokzata
e|őtt)
48 m, (2 db parkolóhely + 28 m, járdán)

li
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2. tudomásu| veszi - díjmentességblnositásáva| - a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. ĺ0. szám
alatti Társasház Budapest VIII. kertilet, Fecske u.25-f1. szám előtti terü|etére vonatkozóan építési
munkateľÍilet (homlokzat felújítás) céljából igénybe vett közteľü|et-használatźLt f016. március 23.
napjátó| - 2016. március f8. napjáig szóló időtar1amra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. móľci us 79.

3. a kieső parkolási díj áfa tarta|mát a Budapest VIII. kerület, Fecske u. 25-f7 . szám előtti szakaszon
ta|álhatő 2 db parkolóhely vonatkozásában (81 munkanap) 91.f69,- Ft-ot köteles megfizetni a
kozterü let-h aszná|atről szó ló határo zatban megj e| olt bankszámla számr a.

FeIelős: polgármester
Határidő: f0 | 6' mźrcius 29.

A GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: Az iigyféI ľészére ahatározatotf0Í6. ápri|is
14 napján postázták.

28012016. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkod ás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeľtilet-használatihozzájárulást ad _
teljes díjmentességgel _ az alźtbbjak szerint:

KöĺerüIet-haszná|ő,kére|mező: Budapest VIII. keľĺilet, Népszínház u. 22. szám
alatti Táľsasház
(székhely: l08l Budapest, Népszínhźn u. f2.)

A kérelemben foglalt közterület-haszntiat
ideje: 2016.március 29. -2016. május 31.
Közterület-hasznźůatcé|ja: építési munkaterület- á||vány elhelyezése
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Népszínház u.22. szám előtt a

Budapest VIII. kertilet, Kiss József u. sarkán
7m'

K<jzterü let-h asznál at n agys ága :

A kére|emben fogla|t közterület-haszntúat 20l6. június 0I.-f016. október 31.
ideje: építési munkatertilet - állvány elhelyezése
Közterület-haszná|at cé|ja: Budapest VIII. kerĹilet, Népszínház u.22. szám e|ott a
Közteríilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Kiss József u. sarkán

7 m2+ 8 m2, összesen 15 m2

Kĺjzteľii l et-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. már cius 29.

A GazdáIkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfél ľészéľe ahatározltot 2016. ápľi|is
15. napján postázták.

f81/2016. (III.29.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

a'-i
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. koaerület-haszná|aÍihozzájárulást ad - teljes díjmentességge| - az alábbiak szerint:

Közterület-haszna|ő,kérelmező: KTI Csarnoképítő Kft.
(székhely: l085 Budapest, József krt.69.)

A közterület-használat ideje: f016. március 29. - 2016. május 30.
Közterület-h aszná|at cé|ja: építési munkatertilet (orvosi rendelő felújítása)
KözterĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Gutenbergtér 3. szám előtti

kozterület
Közterĺilet-h asználatnagysága: 3 m2 járdán és l db parkolóhelyen (10 m,

parkolóhelyenként)

FeleIős: polgármester
Határidő: f0|6. március 29.

2. a kieső parkolási dij áfatarta|mát a Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 3. szám előtti szakaszon
található 1 db parkolóhely vonatkozásában (44 munkanap) 49.391,- Ft-ot koteles megťlzetni a
kozterü l et-h aszná|atr ő| sző| ő h atár o zatb an m e gj e l ö lt b anks zám l a számr a.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. március 29.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfél ľészére a hatźrozĺtot f0|6. ápľilis
14 napján postázták.

Tulajdonosi ltozzdjĺtrulds a Budapest WII. keriilet, Kőfaragó utca 8. szdmil ingatlan kapubeltajtó
létesítéséhez

28fĺ20I6. (III.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáłľozata
(10 igen, 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosihozzájźlrulását adja az NNY2
Ingatlanfejlesztő Kft. (cégegyzékszám: 0l 09 1f67I4; székhely: |f23 Budapest, Sudáľ utca 5.)

kéľelmére ahhoz, hogy a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Kőfaragó utca (hľsz.: 36473) 8' szám alatti ingatlanon
(hrsz': 3647|) tervezeÍt lakóépĺilet építési engedé|yezése a jelen eljáľásban benyújtott teľv szerinti két

útcsatlakozás kialakításával valósuljon meg. A Bizottság hozzájáru|ását az a|ábbi feltételekkel éS

kikötésekkel adja meg:

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

b. az ificsat|akozások kivitelezésére vonatkozó konkľét tervek aIapján, a közteri.ileti munkák
megkezdése e|ótt, az onkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájźtrulásánakbeszerzése
szükséges,

c. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított f évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f016. márcills f9.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIy táiékoztatása alapián: A kéľelmező részére a tu|ajdonosi
hozzájáru|ást 2016. ápľĺIis 4-én megküldték.

!-! it,/
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Javaslat a káptahnfiiľedi gyeľmektdbor eszktjzeinek értékesítésére

283/f0Í6. (III.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozztt
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. énékesíti a káptalanfiiľedi gyeľmektábor területén található 3 darab iker faházat, valamint a
határozat mellékletében szerep|ő egyéb beľendezési tárgyakat a Budapest Főváros XIX. kerület
Kispest tnkormányzat Gazdasági ElIátó Szervezet részére bruttó 1.132.000,- Ft, azaz bruttó
egymillió-százharminckétezer forint vételáron azza|, hogy az adásvétel tárgyát képező ingóságok
elszźi|íÍása és az ahhoz kapcsolódó költségek a Budapest Fováros XIX. kerület Kispest
o n korm án y zat G azdaság i E l l átó S zerv ezetet terh e l i k.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. március 29.

2. felkéri a polgármestert a hattrozat i. pontjában megfogalmazott főbb taltalmi elemekkel az
adásvétel i szęrzo dés a|áir źsár a.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20l6. április l5.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: Az adásvéte|i szerződés aláíľása megtiiľtént,
a vevő avéte|árat megfizette.

Javaslat a gyorsszolglźlati és karbantartdsifeladatokra köttittvdllalkozdsi keretszerződés
módosítdsára

284/f016. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 ĺgen' 1 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYärosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságúgy dönt, hogy

1. a,,Budapest VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzattu|ajdonźńképezó lakó- és tizemi épĺiletet
lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgá|ati (24 őrź.s),

közvetlen balesetveszély és hibaelhárítása, kaľbantartása, valamint hĺáziorvosi rendelők
gyorsszolgá|ati (f4 óľás), közvetlen életveszély és hibaelhárítási feladatainak és felrijítási
feladatainak ellátása'' tárgyában a PRIMoGEN FM Kft. (székhely: l095 Budapest, Hídépítő u. 1-
|2', cégegyzékszám:01-09-867116) és a LATEREX Epítő Zrt. (széV'hely: 1095 Budapest,
Hídépítő u. |-|2., cégjegyzékszám: 0|-|0-04829|) konzorciumi tagokkal f0|5. jtl|ius f7-én
kötott Vállalkozási Keretszerződést akként módosítja, hogy a PNMOGEN FM Kft. helyébe
jogutódként szerződó partneľként a LATEREX Üzemeltető Kft. (székhely: 1095 Budapest,
Hídépítő u. 1-|2., cégegyzékszźm: 07-09-27f894) |ép, a szeruődés egyéb részeinek vá|tozat|anu|
hagyása mellett.

Felelős: polgármester
Határido: 20|6. március 29.

f . felkéri a polgármesÍert az 1. pont szeľinti szerződésmódosítás aláirásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. mźrcius 29'
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A GazdáIkodási ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: A megállapodás a|áírásra és megküldésľe
keriilt a felek részére.

...... bérlőtĺźľsak bérleti díi és óvadék összegĺlnek
csökkentésére irányuló kérelme a Budapest VIII. keriilet, Vas u 7. szóm alatti iźľes, önkormĺinyzati

ÍulĺljĺIonú nem lĺlkĺí.s eé,Iű helyliságre

f85ĺ20I6. (III.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szlvazĺttal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory

1 .) visszavonj a a 7 0 lf}| 6. (I. f5 .) számű határozatát.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. március f9.

f .) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület,36503ĺ0lNZf be|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. keľület, Yas u.7. szźlm alatti, utcai bejáratű, pinceszinti, 99 m2 alaptertiletű, önkormányzati
tulajdonú helyiség béľbeadásához .....................'
béľlőtáľsak részére határozott időre, f0f0. december 31. napjáig közösségi miĺvészeti
alkotóműhely, műterem és galéria tevékenység cé|jára,f017. mfucius 3l-ig a mindenkoľi közĺjs
költség (mely a határozathozata| időpontjában 27.62|,- Ft/hó) + AFA + közüzemi és ktilon
szo|gá|tatási díjon, f0|7 . źľlri|is 01. napjátó| 2019. március 31. napjáig 4l.0o0,- Ft + ÁFA bérleti
d4 +kozuzemi és ktilön szolgáltatási díjon, valamint20|9. április 01. napjától 2020. december
3 1.-ig 55.500,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozíjzemi és külön szo|gźĺ|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. mźtrcius 29.

3.) az onkoľmányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljara szo|gtůő helyiségek bérbeadásának
feltéte|eirőI sző|ő 35l20i3. (u. 20.) önkormányzati rendelet 14' $ (4) bekezdése alapján
hozzájáru| az ővadék összegének l havi összegre történő mérsékléséhez, így a bérlotársaknak
óvadék feltöltési köte|ezettségük nem keletkezik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 | 6. március 29.

4.) felkéri a Józsefvárosi GazdáIkodási KözpontZrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé\jára
szolgáló he|yiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. ryr. 20.) önkormányzati rende|et
14. $ (4) bekezdése a|apján l havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján kózjegyző előtt egyoldahi k<jte|ezettségvállalási nyilatkozat a|áirását
vállalják a leendő bérlőtársak.

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

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmezők éľtesítése a
bizottsági döntésről megtörtént, a szerződést megktittitték. További intézkedést nem igényel.
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A Futuristic Mĺtltcgement Kft. bérbevételi kłlrelme a Budapest VIII. keriilet, Népszínhóz u. 38. szdm
alatti, 34764/0/Á/2 ltsz.-ú, üres, öllkorntdnyzati tulajdoníl nem lakós céIíł helyiségre

f86ĺ20Í6. (III.29.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jáľul hozzáa BudapestVIII. kerület,Népszínhtzu.38.száma|attta|á|hatő,3476410lAlf
hľsz.-ú, 58 m, alapterüIetrĺ, utcai bejáratű, ftj|dszinti, ga|ériázoÍt nem lakás cé|jára szolgá|ő
helyiség bérbeadásához a Futuristic Management Kft. részére24.000,- Ft/hó + ÁF,ą. bérleti díj +
kozíjzemi és küIön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. március 29.

2.) hozzájáru| aBudapestVIII. keľĺilet,Népszínházu.38. szám a|attta|źúhatő,3476410/N2hrsz.-
ú, 58 m, alapterü|etű, utcai bejáratű, füIdszinti, ga|ériźzott nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség
bérbeadásához határozat|an időľe, 30 napos felmondási idő kikotésével a Futuľistic
Management Kft. részére büfé' étkezde (szeszáľusítás nélkiil) tevékenység cé|jára 43.000,-
Ft/hó + AFA béľleti díj + közuzemi és ktilön szolgáltatási díjak <ĺsszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: f0 1 6. mźrcius 29 .

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti béľleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek béľbeadásának fe|tételeirol szóló 35lf0|3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását
vá|lalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3 1.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alanián: A kéľelmezíÍ a bizottsági
döntésľől éľtesítést kapott. A' szerzódés nem keľüIt aláíľásľa. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kordnyi Sdndor u .. szdm alatti lakdsra vonatkouian
. bérlő bérleti jogviszonydnak ktjztis megegyeaźssel tiirténő megsziintetésére, mdsik

lakds bérbeaddsa mellett

287/20t6. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság liry dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, Korányi Sándor u. ..... ... szám a|atti,I szobás, komfort nélktili
komfortfokozatil, f4,48 m2 alapteľületű lakás tekintetében .... bérlővel fennálló
béľleti jogviszony közos megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejiĺleg bérbe adja a
Budapest VIII. keri.ilet, Tolnai Lajos u. szźtm a|aÍti 1 szobás, komfortos, 33,05 m'
alapterületű lakást - használatľa alkalmas állapotban _ nevezetí személy részére, határozat|an
időre szólóan.
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Fele|ős: József\'árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: f016. március 29.

2.) a Budapest VIII. kerti|et, Tolnai Lajos u. . szám alatti 1 szobás, komfoftos, 33,05
m2 alapteľületű lakás lakhatóvá tételének költsége a 2016. évi koltségvetésben a 1160f címen
nyilvántańott, önként vállalt feladat dologi kiadások terhére történjen. A lakás várhato felújítási
költsége a bérloi igények figyelembe vételével 2.210.000,- Ft + AFA, azazbruttő 2.806.700,- Ft.
A ko|tozÍetés kö|tsége 55'000,- Ft + AFA, az,az' hruÍtćl 69.850,- Ft' A taľta|ékkęľęt tsszege:
l l0.500,- Ft + Ąp4, azaz osszesen bruttó 140.335,- Ft. A csereként fe|ajánlott és elfogadott lakás
haszná|atra alkalmassá tétele várhatóan mindösszesen bruttó 3.016'885,- Ft |esz, mely összeg
Íarlalmazza a tartalékkeret összegét is.

Felelős: Józsefi,árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. mźrcius 29.

3.) felkéľi a Józsefuárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt megállapodás
és bérleti szerzódés meskötésére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 15.

4.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy a csereként felajánlott és elfogadott,
Budapest VIII. kertilet, Tolnai Lajos u. szám a|atti lakás felújítását kĺjvetően
intézkedjen a bérlő átköltöztetéséről a felújított cserelakásba'

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június i5.

5.) felkéri alőzsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átköltözés megtörténte
után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Városgazdá|kodási és Pénzĺ'igyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. július l5.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A bĺzottsági döntésľől a béľlőt
kiértesítették. A bérleti szeľződés kiiziis megegyezéssel ttirténő megszüntetéséľől szóló
megállapodás aláíľásľa került 2016. május 18. napján. A béľleti szeľződés megkiitéséľe viszont
nem keľült soľ, meľt a cserelakás felújítása még nem történt meg, annak felrújításáľa beszerzésĺ
eljáľás keriilt kiírásľa.

Rijon KfĹ bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sdmuel u 13. szĺźm alatti iłľes,
nem lakás céljdra szolgdló helykég vonatkozĺźsdban

288120|6. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozlta
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. 13. szám a|attta|á|hatő,3606810lAl2
hrsz.-il, 55 m2 alapterülettĺ, utcai bejáratú, füldszinti, üres, önkorm ányzati tulajdonú nem lakás
cé|jéra szolgáló helyiség bérbeadásáhozhatarozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikĺĺtésével,
a Rijon KÍt. részére szeľencsejáték és fogadás (totózó-lottózó) tevékenység folýatása cé|jétra,

53.533,- Ft/hó + AFA béľleti díj + kozuzemi és ki'ilön szol'gźitatási díjak összegen.
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Fe|elos: Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2016. nárcius f9.

f.) felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási KözpontZrt.-t ahattrozat 1.) pontjában foglaltak szeľint a
béľleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában álló nem
Iakás cé|jźra szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 35/2013. (u. 20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havibruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megťlzetését, va|amint a 1]. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző elott egyoldalú
köte I ezettségvál l al ási ny i|atkozat a|áír ástń vá l l alj a a l eendo bérl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Köznont Zľt. táiékoztatása a|apián: A kéľelmezőt a bizottsági
diintésről éľtesítették, a szerzőđ,ést megköttitték. További intézkedést nem igényel.

Highlight optic Kft. bérbevételi és bérbeszdmítdsra vonatkoaj kérelme a Budapest VIII. keriilet,
Prdter u 30-32. szĺÍm alatti iiľes, iinkormdnyzati tulajdonú neru lakĺźs céljára szolgáIó helyiség

vonatkoaźsdban

2891201.6. (III.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárul. a Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 30-32. szám alatti, 3569610/N53 hrsz.-ú, 64 m2
alapteľĺiletű, tiľes, udvari bejáratú, ťoldszinti nem lakás cé|jára szolgáIó he|yiség bérbeadásához
határozat|an időre, 30 napos felmondási ido kikötésével a Highlight optic Kft. ľészére, uz|et
(optikai szemüvegkeľetek nagykereskedelme) tevékenysé g cé|jtra,89.333,- Ft + ÁFA béľleti díj
+ kozüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: f0|6. március 29.

2.) hozzájárul a Highlight optic Kft.-vel történő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez az |.)
pont szerinti helyiség tekintetében, a bérbeadóra tartoző (onterüIő a|jzatkiegyenlítés,
hidegburkolat készítés, villanyszerelési munkák, szere|vényezés, festés, glettelés, csempe
buľkolat készítés, fűtéscsövek mázo|ása, ajtő beá||ítźLs, világítástechnika kialakítás, mosogatópult
elhelyezés mosogatóval' csapteleppel) költségeknek béľleti díjba 41 hónap a|att torténő
bérbeszámításhoz l.933.500,- Ft + 52f .045,- Ft AFA összegben. Az e|számolás feltétele, hory a
bérlő a felrijítási munkákat e|végezze és a benyújtott szám|źtk alapján az Önkormányzati
Házkeze|ő Ir o da |eigazo lj a a telj es ítést.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidó: 20 | 6. március f9 .

3.) hozzájáru| ahatározatf .) pontja szerinti felújítási munkálatok bérlő általi e|végzéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 29.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérbeszámítási
megállapodás megkötéséľe.

'ł...
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Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. május 3|.

5.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglalt bérleti
szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkoľmányzat tulajdonźban á||ő nem lakás
cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3.(v|.20.) önkormányzati
rendelet l7. s (4) bekezdése a|apjánkozjegyzo elott egyoldalú k<jtelezettségvállalási nyilatkozat
aláírását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdés szerint 3 havi béľleti díjnak megfelelo óvadék
megfi zetését vá|la|ja a Ieendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatója
Hatáľidő: 20l6. május 31.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmezőt a bizottsági
döntésrőI értesítették, a szerződést megktitötték. További intézkedést nem ĺgényel.

Javaslat a Bdrka rózsefvdrosi Színhdzi- és Kulturdlis NonproJit Kft. 2015. december 3l-i
fordulónapÍ mérlegének elfogaddsóra

290/2016. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 Ígen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruháľoÍt hatáskörében eljárva, mint a Józsefuáros
Közösségeiért Nonprofit Zrt' egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

l. elfogadja a batźtrozat I. számű mellékletét képező, a Báľka Józsefuárosi Színhźai- és Kultuľális
Nonprofit Kft. 20l5. évi egyszerrĺsíteff időszaki beszámo|ó mérlegét, mely szerint az eszkcizök és

források egyező főösszege 8l 565 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 89 106 e Ft.

Felelős: po|gáľmester
Határidő: f016. mźrcius 29.

f . elfogadja a hattlrozat 2. számű mellékletét képező, a Bárka Józsefuárosi Színhtnj- és Kultuľális
Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített időszaki beszámoló eredménykimutatását, valamint
kiegészítő mellékletét' a KASNYIK & TÁRSA Szolgáltató Kft. tita| jőváhagyott fliggetlen
könywizsgálói j elentés a|apján'

Felelős: polgármester
Határidő: f016. március 29.

3. elfogadja a határozat 3. számű mellékletét képező, a Bárka Józsefuárosi Színhtz,i- és Kulturális
Nonpľofit Kft. 20l5. évi időszaki közhasznúsági jelentését.

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: fII 6. március 29.

4. a Társaság adőzás utáni nyeresége nem kerĹil kiosztásra (osztalékként kifizetésľe) a
89 106 e Ft eredmény eredménytaľtalékba kerül.

Felelos: poIgármester
Hattridő: f0 I 6. március f9 .

A Gazdálkodási tigYosztály. valamint a Józsefuáľos Ktizösséeeiéľt Nonpľofit Zrt. táiékoztatása
alapián: A beszámoló elfogadása hatáľidőben,akłlzzététe|2016. március 30-ával megtörtént.
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Javaslat a lóuefváros Közösségeiért NonproJit ZrĹ 20l5. december 3I-ifordulónapi mérlegének
elfogaddsára

291lf016. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság átruházoÍt hatáskörében eljárva, mint a Józsefoáros
Közösségeiért Nonprofit Zĺt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dont, hogy

1. elfogadja a határozat 7. számű mellékletét képező, a Józsefváros Közösségeiért Nonproťlt Zrt'
2015. augusztus 0l. - december 3l-ig teľjedo időszak egyszerűsített beszámoló méľlegét, mely
szerint az eszkozök és foľľások egyező főcisszege 1 l88 196 e Ft, a mérleg szeľinti eľedmény
3 882 e Ft, melyből a tárgyévi közhasznű eredmény - 10 695 e Ft, a tárgyévi vállalkozási
eredmény 14 577 eFt.

Felelős: polgármester
Határido: f01 6. március 29.

2. elfogadja a hattttozat 2. szÍmű mellékletét képező, a Józsefuáros Közosségeién Nonproťlt Zrt.
2015. augusztus 01. - december 3l-ig terjedő időszak egyszerűsített beszámolóját, eľedmény
kimutatását' valamint a kiegészito mellékletét, a KASNYIK & TARSA Számviteli Szolgá|tató
Kft . által j óv áhagy oÍt fii ggetlen könyw izs gáló i j el entés al apj án.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|6. március 29.

3. a Társaság adózás utáni nyeresége nem kerü| kiosztásra (osztalékként kifizetésre) a 3 882 e Ft
eredmény eľedménýartalékba kerül.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20 1 6. március 29.

A Gazdá|kodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A beszámoló elfogadása hatáľidőben
megtöľtént.

292/20|6. (III.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ätruhźzoÍt hatáskörében eljárva, mint a Józsefuáros
Közösségeiélt Nonprofit Zrt. eryszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja a határozat
mellékletét képező, a Jőzsefuáros Közosségeiét Nonprorft ZÍt. 201 5. augusztus 01 . - december 3 1-ig
terj edő időszak közhasznúsági j elentését.

FeIelős: po|gáľmesteľ
Határidő: 20|6. március 29.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIy. valamint a Józsefuáros Kiiztisséqeiéľt Nonpľofit Zľt. táiékoztatása
alapián: A beszámoló elfogadása hatáľidőben megtöľtént. A 2016. augusztus l-vel tiirténő
beolvadáshoz szĺi|łséges vagyonméľleg és vagyonleltáľ tervezetek alapját a2015. évi méľleg adta,
ennek kőzzététe|e 2016. ápľilis 14-én megtörtént.
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Javaslĺtt a Józsefvdros Közösségeiért Nonprofit Zrt. végleges vagyonmérlegének és végleges
vagyonleltdrdnak, valamint a BĺÍrka lóaefvĺÍrosi Színhĺźzi- és Kulturĺtlis Nonprofit Kft. végleges

v agy o nmé rI eg éne k és v agy o nleltór ón a k e lfo g adás ára

293120Í6. (III.29.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság tttruhtzott hatásköľében eljárva, mint a Józsefuáros
Közosségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja ahatározat 1. számú
mellék|etét képező, Józsefuáros Közosségeiéft Nonprofit Zrt. (beo|vadással létrejott társaság) végleges
vagyonmér|egét és a vég|eges vagyonleltárt, melynek fordulónapja 20l5. december 3 1 .

Fe|elős: polgármester
Határidő: f0|6. március 29.

A Gazdá|kodásĺ ÜgvosztáIv. valamint a Józsefuáľos Közösséeeiéľt Nonprofit Zrt. táiékoztatása
alanián: A beszámo|ó elfogadása hatáľidőben megtörtént. Cégbírósági eljárás folyamatban van'
beolvadással együtt keľiil benyújtásľa a végleges vagyonméľleg és vagyonle|táľ.

Javaslat a Jóuefvdrosi Gyeľmekek Üdaltetésééľt Közhasznú NonproJit KÍt. 2016. évi tjzleti tervének
elfogaddsára

294/2016. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatásköľében eljárva, mint a Józsefuárosi
Gyermekek Üdtilteteseert Közhasznú Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy elfogadja
a határozat l. mellékletét képező, a Jőzsefvźrosi Gyermekek Üdti|tetéséélt Közhasznú Nonprofit Kft'
20|6' január l-től - f0|6. december 3l-ig szóló üz|eti tervét, melyben a kompenzáció összege
ttf .f57 .486.- Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0| 6. mźrcius f9.

A GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: Az iizlreti terv elfogadása hatáľidőben
megttirtént.

Javaslat a Jóuefvdrosi Gazddlkoddsi Központ Zľt.-vel kötendő megdllapodás megkötésére

298lf016. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodásiés Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory

1. megbizza a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t _ összesen 2l.000,0 e Ft összegben, mely
taĺta|mazza aZrt. foÁ-os műszaki ellenőri, bonyolítási diját- a kĺjvetkező feladatok e||átásáva|:

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóstęga| 2015' december f}-án, a LÉLBr-program
keretében önkoľmányzati bérlakások felújítása, lakhatóvá tétele tárgyźlban az SZGYF-IKT-
|7059-2120|5. számon kötött támogatási szerződés alapján az a|ábbi lakások felújításával
kapcsolatos va|amennyi feladat teljes körű lebonyolításával, összesen bruttó 11'000,0 e Ft
összegben:

!1,,
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- Kis Fuvaľos u.3. fsz. 6. sz. a|atti |akás nyílászárók cseľéje és komfortosítása,
- Nagy Templom u. 5. I. |7. sz. alatti lakás komfoftosítása,
- Tomo u. 5. fsz. 7. sz. a|aÍti lakás komfortosítása,
- Tömő u. 5. fsz. l1. sz. alatti lakás komfoftosítása,

és a LÉLEK-Program keretében kije|ö|t alábbi lakások felrlljításáva| kapcsolatos valamennyi
feladat teljes körű lebonyo| ításával :

- Dugonics u. 14. I. em. 20.
- Tömő u. 56. fsz. 10.
- Tömő u. 56. I. em. 30.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. március f9.

2. a határozaÍ. 1. pontja a|apján elfogadja a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötendő
megbízási szerződést az előterjesztés mellék|etét képező taľtalommal és felkéri a polgármestert
annak aláírásfua.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20 | 6. március f9.

3 ' ahatźrozaÍban foglaltak fedezete az onkormányzat ||60f cím - önként vállalt feladat _ felújítási
e| ő ir ány zatán b i zto s ított.

Felelős: polgármester
Határidő: f01 6. mtrcius 29.

Á Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A javaslatban szeľeplő e|ső
négy lakás felr'ijítására a beszeľzési eljáľás folyamatban van' a szo|gá|tatói Íigyintézések miatt
támogatási szerződés hatáľÍdejének mródosítását kezdeményezték. A második csopoľtban
szereplő 3 lakás köziil a Ttimő utca 56. fszt. 10. szám alattit műszaki szempontok alapján nem
javasolják' amelyet a JSZSZGYK elfogadott, í{Y a határozatot a Bizottság az 578/2016.(v.30.)
sz. hatär ozatáb an m ó d os íto tta.

Javaslat egyezség megkiitésére a Budapest VIII. keriłIet, Diószegi Sdmuel u IL./b Tdrsashdz és a
Budapest Fővdľos VIII. keriilet Jóaefvórosi onkormónyzat köziittfolyamaÍban Iévő peres

eljárúsban ZART ÜLEs

299120|6. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Budapest VIII. keri'ilet, Diószegi Sámuel u' l0./b szám a|attiTźrsashźz 640.l50,-Ft
megfizetéséľe irányuló egyezségi aján|atát a 2012. február 18. napján a ...... szttm a|atÍi
önkoľmányzati tulajdon|i lakásban tĺjrtént káľeseménnyel kapcsolatban. Egyidejíi|eghozzéljáru| a
640.l50,-Ft kifizetéséhez a ||706-02 cím peres ügyek, kártérítési do|ogi e|oirányzatának terhére.
A kifizetés feltétele egyezség megkotése, amelyben a társasház nyilatkozik arról, hogy a
640.l50,-ľ.t megtizetésével egyidejűleg lemond minden további igényéről az OnkormźlnyzatIa|
szemben, továbbá a peľ jogerős megszüntetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt'vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016' április 15.
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f .) fe|hatalmazza a po|gármestert a határozat l. pontja szerinti egyezségi megállapodás a|áírására.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 20l6. április 15.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Az ügyben 2016. szeptembeľ
14-én 9.30 ć,ľźlľa a Pesti Központi Kerületi Bíľóság folytató|agos táľgyalást írt ki. Jelenleg a felek
köztitt az ügyben va|ó megegyezés folyamatban van.

Javaslatfakórral kapcsolatos kórtérítési igény pótlólagos elb.írdldsĺźra ű Stróbl Alűjos utcdban
ZART ULES

300lf016. (III.29.\ sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 3ĺf0|6. (I.11.) szźlmű határozatéi
kiegészíti azzal, hogy a Groupama Garancia Biĺosító á|ta| az utólagosan beküldött számla alapján
javasolt, pótlólagosan megtérítendő 4.653,- Ft önľész összegét kif,rzeti. A kifizetés feltétele egy olyan
egyezség megkotése, amelyben a károsult nyilatkozik arról, hogy a kánérítés megfizetésével
egyidejűleg lemond minden további káľtérítési igényérol az Önkormányzatta| szemben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 29.

A Pénzügyi ÜgYosztáIv. valamint a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása
a|apián: A káľeseménnyel kapcsolatban felmerüIt és az onkoľmányzatot teľhelő pótigény
iisszege _ a 4.653,- Ft - új egyezség megkötése hiányában nem került kifizetésľe, a lcĺľosult a
további egyeztetésľe még haladékot kéľt.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Rúkóczi tit ................. szdryú ingatlanravonatkouj
elővdsdrldsi jogról való lemonddsra ZART ULE9

30tlf016. (III.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefüárosi
onkormányzata.....^........... hľsz. alattfelvett, természetben a t081 Budapest, Rákóczi út......
szttm a|atti, 755 m, alapterületű lakás megnevezésu ingatlan tekintetében eladó és

vevő között 2016' március 7-én 26.000.000,- Ft, azaz huszonhatmil|ió forint vételáron
létrejött adásvételi szeľződéshez kapcsolódó elővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. március f9.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: Az ĺigyfét részéľe a nyilatkozatot 2016.
máľcius 31-én postázták.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bródy Sdndor ,Ł ........... szám alatti b,ĺrleryłn;l
adásvétellel vegyes lakĺźscsere szerződésének jóvdhagłásdra ZART ULES
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30f/f016. (III.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(0 igen' 10 nem, 1 tartózkodásszavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Bľódy Sándor u. ...... szám alatti, 2 szobás, konlfortos
konlfortfokozatú, 53,51 n1, alapterüIetíÍ onkoľmányzati bérlenlény bérleti jogának és a

és ...... %-% arányú tulajdonát képező, Budapest XIII. kerüĺet, Lehel utca
szánl alatti, 2 szoba, konfortos komfortfukozatú, 60 nť alapterii lakás

tulajdonjogának cseréj,źhez, és ennek alapján a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u.

szánl alatti, 2 szobás, konlfurtos konlfurtfokozatú, 53,5] m2 alapterületű lakásra
vonatkozó hatórozatlan idejű bérleti szerződés megkotéséłlez ........vel és .......,.........val -a lakbér alapját képező novelő, és csökkentő tényezőket is figłelembe vett Qelenlegi) -
koltségelvii, 20.978,- Ft/hó + AFA összegĺj béľleti díj fizetése nlellett.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadására, és a
határozat I.) pontja alapján a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. március 29.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A bizottsági határozatrő| a
kiértesítés megtörtént. További intézkedést nem igénye|.

Javaslat a ,,Keretszerx,ődés keretében gépjdrmíí szervizszolgóItatds'' tdrgyił, kiizbeszerzési
értékhatdrt el nem érő beszerzési eljdrás eredményének megdllapításóra

31812016. (Iv.04.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

l. a ,,Keretszerződés keretében gépjármű szervizszo|gáltatás'' tárgý, közbeszerzéSi éľtékhatárt el
nem éro beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelos: jegyzo
Határidő: f0|6. ápri|is 4.

2. a beszerzési eljárásban éľvényes és ĺisszességében a legelőnyösebb ajánlatot a Te|eki f0
Autójavító Kft. (székhely: l086 Budapest, Teleki tér 2|.; adőszám: 12986008-2-42;
cégjegyzékszźm:01-09-713300) tette, ezért a Kft. a nyertes aján|attevő. Elfogadott aján|ati ára:

Gépjáľmű javítás őradíja (nettó Ft/óra+AFA) 3 950 + (27% áfa) | 067 :5 0|7

Karosszéria j avítás őr adíja (nettó Ft/óra+ÁFA) 3 500 + (27% áfa) 945 : 4 445

Felelós: jegyző
Határidő: 20|6. ápri|is 4.

3. ahatározatf. pontja alapján felkéri ajegyzőt a szerzódés a|áírására.

Felelős: jegyző

,/'
r.,Ž.ou':7 ,,",ł,/

251



Határidő: 2016. ápriIis l5.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A nyertes ajánlattevővel a keľetszeľződés a|áírásra
keľü|t.

Javaslat a II. Jdnos Pdl pápa téri játszótérfelújítdsi munkdira kiírt beszerzési eljárĺís eredmĺźnyének
mególlapítdsára

319ĺ2016. Gv.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a II. János Pál pápa téri játszőtér felújítási munkáira kiílt, közbeszęrzési értékhatźrt el nem érő

beszerzési eljárás eľedményes, és annak nyertese - tekintettel a legalacsonyabb összegű érvényes
aján|atra- azopp, Zoldteľtilet-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u.3-5.), a

nyertes ajtnlati ár 3.485.920.- Ft + ÁFA.

Felelős: poIgármester
Hatáľido: 2016. április 4.

2. felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés megk<itésére az 1. pont szerint nyertes ajánlattevővel,
Z]FE Zöl dterti l et-fen ntartó és Fei l esztő K ft -vel.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2016. április l5.

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A ZOFE Kft. vállatkozási szerzĺődése 2016. ápľilis 13-án
aláíľásľa keľii|t, ezt kiivetően megkezdődött a felújítás.

r av gs l at kö zt e r iil et- It as zn dlat i k ér e Ime k el b ír úlds úr a

3f0l2016. Gv.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(10 igen' l nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterület-használatihozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kéľelmező: Bedák PáI egyéni vállalkozó
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 27 . 1 . em 3.)

A közterület-használat ideje: 2016. április 16._2016' május 0l.
Közterület-haszná|at cé|ja: idény jellegtĺ asztali ĺĺľusítás (anyák napja)
Közteľület-hasnlälathelye: Budapest VIII. kerület, Népszínház u. J-9. szám előtti

közterületen
Közterĺilet-haszntiatnagysága: 2 m2

DíjÍizetés ütemezése: egyösszegben

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. április 4.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: L határozatot f0|6. ápľilis 13 napján
szeméIyesen vette át az ügyfél.

.ĺ
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321,lf0|6. (Iv.04.) sZ. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy

l. közterü|et-használati hozzájáru|íst ad _ teljes díjfizetóssol az a|ábbiak szerint:

Közterĺilet-h aszná|ő, kére|mező :

A kéreIemben foglalt köztertilet-haszná|at
ideje:
Köz1 erü let-h asznźů at célia:

Kcjzterii I et-h aszná|at helye :

Kö zterü l et-h asznál at nagy sága:
Mozgó árusítás időtartama:

A kérelemben foglalt közterület-hasznźilat
ideje:
K ozteľü I et- haszná|at cé|t a:

Közterti l et-haszná|at helye :

Digital Vision Bt.
(székhely: 1085 Budapest, Kofaragó u. 3.)

2016. április 04. _20l'6.június 30.
mozgő árusítás _ kézi guruló kocsiľól pékáru és
egyéb ajándék jellegű termék árusítása
Budapest VIII. keľület, Szabó Ervin tér - Reviczky u.

- Mikszáth Kálmán tér
l db (1 m,lkézíguruló kocsi)
minden nap 07:00-f2:00 köz<itt

20l6. április 04. -f0|6.június 30.
mozgő árusítás - kézi guruló kocsiról pékáľu és
egyéb ajándék jellegű termék árusítása
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány és keresztező
utcái (Futó u. - Nagy Templom u. - Leonardo da
Vinci u.) és Budapest VIII. kerĺilet, Corvin köz
(Corvin mozi körül és a Kisfaludy u. Corvin Plaza
előtti szakasza)
l db (1 m,lkézt guruló kocsi)
minden nap 07:00-ff:00 kozott
egyösszegben

Ko zterü l et-haszn á|at n agysága :

Mozgő árusítás időtartama:
Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. ápri|is 4.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetés ellenében - a Digital Vision Bt. Budapest VIII. kerĺ'ilet, Szabó
Ervin tér - Reviczky u. - Mikszáth Kálmán tér, valamint a Budapest VIII. kertilet, Corvin sétány és
keresztező utcái (Futó u. _ Nagy Temp|om u. - Leonardo da Vinci u.) és Budapest VIII. kerület,
Corvin köz (Corvin Mozi kortil és a Kisfaludy u. Corvin P|aza előtti szakasza) vonatkozásäban
mozgő árusítás - kézi guruló kocsiról pékáru és egyéb ajándék jellegű termék árusítása céljából
igénybe vett ktizterüIet-haszná|atát 20|6. április 0l. napjátó| - 2016. április 03. napjáig szóló
időtartamra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201 6. ápri|is 4.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfél ľészéľe a határozatot 2016. április
14. napján elektľonikusan megküldték.

*:f 
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322ĺ2016. (Iv.04.) sZ. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattt|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

4.) hozzáiáru| a .................. magánszemély részére a Budapest VIII. kerü|et, Dankó u. 40.
szám alatti, 3541,1 hrsz.-ú épü|etben kia|akított teremgarázsban a 4. számú gépkocsi-beá|lőra,
határozat|an idejű bérleti szerződés megkotéséhez 30 napos felmondási időve| 8.750'- Fťhó +
AFA bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikođási igazgatőja
Határidő: 2016. áprl|is 4.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-thatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, ame|ynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában á||o nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését vállalja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. május 3 1.

6.) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (5) c) pontja alapján eltekint a
kozjegyzó előttiegyoldalú kötelezettségváIlaló nyi|atkozaÍ. megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. ápr1|is 4.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: A kéľe|mező a bizottsági
döntésről kiértesítésľe keľült, azonban a szerződést nem kłitiitte meg. További intézkedést nem
igényel.

Iavaslat a,,DH-2016. típusťl'' és a,,LNR-E/2016. típusú'' bérlakds pdlydzatok eredményének
megdllapítdsóra

32312016. (tV.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) a ,DW20|6. típusti'' pźiyézaton meghiľdetett, Budapest VIII. keľüIet, Dankó utca 34. 3. emelet
2. szátm alatti lakásľa benyujtott pá|yźnat nyeľtese:

(7 pont)

Nincs sorľendben kĺjvetkező ptiyáző.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. április 4.

2.) a,,DH120|6. típusti'' pźilyźnaton meghirdetett, Budapest VIII. keľület' Magdolna utca 10./b 3.
emelet 18. szám alatti lakásľa benyújtott pá|yázat nyertese:

i/ !';,'\< i!:
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(7 pont)

Nincs sorrendben következo pźůyáző.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. ápri|is 4.

3.) a ,,LNR-JEL|}016. típusú'' pályázaton moghirdetett, Budapcst VIII. kcľüIct, Kaľácsony
Sándoľ utca22.1. emelet 23. szám alatti lakásra benyújtott pályźnat nyeľtese:

(11 pont)

Sorrendben következő pá|yáző soľsolás útján:

(10 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. źryri|is 4.

4.) a ,,LNR-JEL|f0|6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľiileto Tömő utca 56.
ftildszint 3. szám a|atti lakásra benyújtott pá|ytzat nyeľtese soľsolás útján:

(10 pont)

Sorrendben kcjvetkező pźiyźzó soľsolás útján:

(10 pont)

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrtvaglongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. április 4.

5.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a határozat 1.), f.),3.), 4.) pontjában
meghatározott lakásokra vonatkozóan a nyertes pá|yázőkka|' i|letve a nyertes visszalépése vary
kiesése esetén a sorľendben következő pá|yázőkka| a bérleti szerződéseket kosse meg.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016' május 3l.

6.) a határozat |.), f.),3.), 4.) pondában foglalt lakásokľa kötott l év határozott idejű bérleti
szerződésbe bele kell foglalni, hogy a bérlő a lakást a bérleti szerződés megkötésétől számított 10
évig nem veheti meg.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. ápti|is 4,

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Az eredmény e|őíľás szeľinti
kihiľdetése, az e|sÍi és második helyezettek kiéľtesítése megtörtént, a béľleti szerződéseket két
kivételle| megkötiitték, a lalcĺsokat biľtokba adták.
A Budapest, VIII. Tömő u. 56. fsz. 3. sz. a|atti lalęĺsľa béľleti szeľződés megkötéséľe még nem
keľiilt soľ, mert a nyeľtes páilyáző a béľleti szeľződés megkötéséhez szükséges iľatokat késve
csatolta, jelenleg a béľbeadói nyilatkozat aláírás a|att van.
A Budapest' VIII. kerĺi|et Dankó utca 34. 3. emelet 2. szím alatti lakásľa a béľleti szeľződés
megkötése a kőzj egy zői okiľat megéľkezését ktivetően tii ľténhet meg.

ĺl
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Lakĺźs elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajdnlat jóvĺtltagydsa _ Budapest VIII. kerüIet,
Korányi Sdndor u. ............

324/2016. (Iv.04.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(ĺ'1 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

t.) hozzájárul a Budapest VIII. kertilet, Koľányi Sándoľ u. szám a|atti,

n;uitu,.o,o i;n',l.iftď, "?ł^: 'äľffiťľŁ"l"'.*'""''ŕ.i",|ľľľT:ä."1."ĺlío..::l.iäŁ:ljogviszonnyal rendelkező Bérlők részére toľténő eladási aján|at kikiildéséhez aZ elkészüIt
forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-źwal megegyezo összegu, azaz
3.l50.000,- Ft vételár közlése mellett.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: 2016. ápril'is 4.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at

kiküldésére, valami nt az adásv éte|i szerződ é s alźir źsár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Határido: 2016. május 3l.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Az eladási ajánlat kézbesítése
megtörtént. Az adásvételi szeľződést 2016. május 10-én megkötiitték' az iigy további intézkedést
nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvdltagydsa _ Budapest VIII. keriilet'
Diószegi Sámuel lL ............

32s/2016. Gv.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(0 igen, 10 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadia el:

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerüIet, Diószegi Sámueĺ u. ,....' .... szdm alatti, ...

hrsz.-ú, 31 m/ alapterületű, ]/2 szobás, félkomfortos, a kozös tulajdonból hozzátartozó
283/]0.000 eszmei hányaddal rendelkező lakásra határozatlan idejú bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlő részére történő eladási ajánĺat kiküldéséhez az elkészüĺt forgalmi
értékbecslésben megáIlapított forgalmi érték 25 %-nal megeglező osszegii, azaz l.432.500'- Ft
v ételór kżzlése mellett.

2.) feĺkéri a Józsefvórosi Gazdólkodási Kozpont Zrt.-t a hatáľozat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
ki kiil dé s ér e, v al amint az adásv é t e I i s z e rz ő d é s aI áír ós ár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. ápri|is 4'

A Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A Bizottság dtintéséľőI az
ügyfelet értesítették. További intézkedést nem igényel.

;,.., ł,rf i .'
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326/20Í6. (Iv.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy . ....... á|ta|, a ...... .. frsz.-ú
gépjárművel kapcsolatban eloterjesztett kźLrtérítési igéný a Budapest VIII. kerĺilet, József utca 53.
szám előtt 2015. jrilius 08. napján tortént káľeseménnyel kapcso|atban a Groupama Garancia Biztosító
ál|ásfoglalása alapján elismeri, és a biztosítő á|ta| megállapított 50.751,- Ft önrész összegét kifizeti.
A kifizetés feltétele egy olyan egyezség megkötése, amelyben a károsult nyilatkozik arról, hogy a
káľtérítés megfizetéséve| egyidejűIeg lemond minden további kártérítési igényéről az onkormányzatta|
szemben.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20|6. áprl|is 4.

A Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. és a Pénzüwi tieYosztálv táiékoztatása alapián: A
fenti döntést kłivetően szükséges egyezség a|áírására nem került soľ, mivel a káľosult nem
eléľhető és nem jelentkezik. A káreseménnyel kapcsolatban felmeľĺilt és az Önkormányzatot
teľhelő 107o tinľész összege _ az 50.75I,- Ft -a káľosult ľészéľe az egyezség hiányában nem
került kifizetésľe.

ravaslat kdty úkdrral kapcsolatos kdrtérítési igény elbírdlásdra
zÁnr ĺjĺÉs

327/2016. Gv.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Taxi Kft. á|ta|, azECv-646
frsz.-ú gépjármÍĺvel kapcsolatban e|őterjesztett kártérítési igéný a Budapest VIII. kerĺilet, Paze||er
Jakab utcábanf0|5. szeptember 07. napján történt káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia
Biztosító áIlásfoglalása alapján elismeri, és a biztosítő á|ta| megállapított önľész 10.388,- Ft összegét
kifizeti.
A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése, amelyben a károsult nyilatkozik arról, hogy a
kártérítés megfizetésével egyidejűleg |emond minden további káltérítési igényérőlaz onkormányzatta|
szemben.

FeIelős: polgármesteľ
Határido: f0|6. ápri|is 4.

.Ą Pénziigvi Ügvosztálv. valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Ktiznont Zrt. táiékoztatása
alapián: A káľeset tekintetében a Józsefuáľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt. a kiÍizetésre
v.onatkozó egyezséget megktittitte a károsulttal. A lcĺreseménnyel kapcso|atban felmeľĺilt és az
onkoľmányzatot teľhelő l0oÁ önrész łisszege - a 10.388o- Ft _ a káľosult részére2016. májas27-
én átutalásra keľĺilt.

Javaslat a Corvin Sétdny Progľam keretén beliit elővĺźsdrlási jogrót vallí lemonddsra ZÁRT ÜĺÉs

328/2016. Gv.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Fováľos VIII. keľület Józsefvárosi
onkormányzat a . hrsz.-ú, természetben a 1083 Budapest, Tömő u. ..... ...'' szám
alatÍi, 34 m2 alapteľĺi|etű, 1 szobás lakás tekintetében, a 7.300.000.- Ft-os véte|ár ismeľetében az

előterjesaés mel|ékletét képező ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó elovásárlási jogáva| nem
kíván éIni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. ápri|is 4.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alarlián: A
személyesen átvette.

nyilatkozat 2016. április 4-én az iigyfé|

ravaslat ,,Corvin Sétóny közmíí és ktizteriilet program megvalósítósa vdllalkozási szerződés
keretében r. iitent,, tárgyú ktizbeszerzési eljdrás megindításdra

330lf01'6. (Iv.l1.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatáľozata
(12 igen' 0 nem, 3 taľtózkodís szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,'Corvin Sétány közmű és kozterĺilet program

megvalósítása vállalkozási szerződés keretében I. ütem'' tárgyÍl közbeszerzési eljárásban úgy dönt,

hogy

l. a közbeszerzésekről szó|ő20|5. évi CXLII. törvényben foglalt nemzeti eljárásrend szerinti nyílt
kozbeszerzési eljárást folytat le (Kbt. l 13. $ (l) bekezdés szerint).

Felelős: polgármester
Határido: 20l6. április 1 l.

f . e|fogadja az e|őterjesztés f . számű mellékletét képezo összefoglaló tájékoztatőt, a kozbeszerzési
eljárást indító felhívást és kĺjzbeszerzési dokumentumokat a Birálő Bizottság javaslata alapján'

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. ápľilis l1.

3. elfogadja a Kbt. l 13. $ (2) - (3) bekezdés szeľint kiválasztott három gazdasági szereplőt azalábbiak
szerint:

a) Stone Dekor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táľsaság (Cégsegyzékszám:

13 09 154777; Székhely: f6|5 Csővár' Madách utca 1.)

b) KOZ-MŰ-Úľ Épĺto és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségiĺ Társaság (CégJegyzékszám: 0l 09

168854; Székhely: 7|72Budapest, Három dobos utca4f.)
c) GÉP-LIGET Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cég1egyzékszám: |3 09 l098l5;

Székhely : 2 3 3 0 Dunah ar asńi, S omo gyvári utca 27 .)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április l1.

A Jewzői Kabinet. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alanián: A hirdetmény 2016. április 12-én

megielent, az ezt kiivető 5. munkanapon a kiválasztott és bejelentkezett cégeknek megkiildésľe
keľtilt az aján|atźételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció, azaz az Esz-Keľ Kft. a felhívást és a

dokumentációt továbbította az ajánlattételľe felkéľt gazdasági szereplők felé.

i..

irt t:i tl
I

Jav as lat ktj zter iilet-It as znólati kérelme k elb írólás ár a
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33Ll20|6. (Iv.11.) sz. városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . közteľület-haszná|ati hozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-lraszná|ő, kérelmezo: Mlinaľ H Péksiiteményt éľtékesítő Kft.
(székhely: 2045 Torökbálint, Tópark u. 9.)

A koaerü|et-haszná|at ideje: 2016. április 11'-f0|6. októbeľ 3l.
KozterüIet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Köaerület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány 1lA-B. szám

eIőtti koztertiIeten
Kozteriilet-h aszná|at nagysága: 51 m2

Dijťlzetés ĺitemezése: egy cisszegben
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 1 1.

2. tudomásul veszi - díjfizetési kotelezettséggel - a Mlinar H Péksüteményt énékesítő Kft. Budapest
VIII. kerület, Corvin sétány 1/A-B. szám elotti kozterületľe vonatkozóan vendéglátó terasz céljábóI
igénybe vett közterĺi|et-használatźLt 2016. március 01. napjától - 20|6. ápri|is 10. napjáig szóló
időtartamra.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. április 1 1.

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása alapián: A hatźľozatot az iigyfé| 2016. május 26.
napján postai kézbesítés során átvette.

332/2016. Gv.11.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznáIati hozzájáru|ást ad _ díjfizetési kötelezettség nélküI - az alábbiak szeľint:

Közteľiilet-h aszná|ő, kéľelmezo :

A közteľiilet használat ideje:
Közteľti l et-h asznźi at c é|j a:

Köztertilet-h aszná|at helye :

Közterü l et-h asznźi at n agy sága:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. ápľilis l1.

2016. źtpri|is I|. _ f0|7 . március 30.
utcazenélés (szájharmonika és tangóhaľmonika)
Budapest VIII. keriilet, Teleki Lász|ő tér (kuýás
szob o r- l ámp ao s zl o p ko Zötti j źLr das zakas zo n )
lm'

2. tudomásul veszi ....... Budapest VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér e|őtti kĺizterületre
(kuýás szobor-lámpaoszlop kozöttijárdaszakaszon) vonatkozőan utcazenélés céljából igénybe vett
közterület-haszná|attúf016. március 3l. napjátő| -f0|6. április 10. napjáig szóló idotartamra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. április 1 1'
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A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: Az iigyféI részére a határozatot 2016. május
4. napján postázták.

333120|6. (rv.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. közteľület-haszná|atihozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetésse| _ az a|źtbbiak szerint:

Kozteľület-haszná|ő, kérelmező: PadlókiráIy Kft.
(székhely: 1038 Budapest, Mező u. 1 1.)

A közterüIet-használat ideje: 2016. április 11._f0|7' február 17.

Közteľtilet-haszná|at célja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-haszntńathelye: Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér - Márkus

Emília u. sarka (36406 hrsz.) elotti közterületen
Köztertilet-hasznźl|atnagysźlga.. 3 m2

Díjfizetés ütemezése: neryedéves díjfizetés

A köĺerület-használat ideje: 20l6. április ||. - 2017 . február 1,7 .

KözterĹilet-haszná|at cé|ja: pavilon
Közteri'ilet-haszntúathelye: Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér - Márkus

Emília u. sarka (36406 hrsz.) előtti közterti|eten
Kozteľület-h aszná|at nagysága.' 9 m2

Díjfizetés ütemezése: negyedéves díjfizetés

A közterület-használat ideje: 20l6. április 1|._2017. február 17.

Köztertilet-haszntiat cé|ja: cola automata
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerülęt, Blaha Lujza tér - Márkus

Emília u. sarka (36406 hrsz.) elotti közteľületen
Közterület-h aszntl|atnagysága: i m2

A köztertilet-használat ideje: 2016. április |1. _20|7. februáľ 17.

Közteľtilet-haszná|at cé|ja: megá||ítő tábla
Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Blaha Lujza tér - Márkus

Emília u. sarka (36406 hrsz.) előtti közterĺ'ileten
KözterĹilet-hasznĺilatnagysága: I m2

Díjfizetés ütemezése: negyedéves díjfizetés

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. április 1l.

2. tudomásul veszi - díjfizetési kötelezettséggel - a Padlókirály Kft. Budapest VIII. kerület, Blaha
Lujza tér - Márkus Emília u. sarka (36406 hľsz.) előtti közterületre vonatkozóan vendéglátó terasz,
pavilon, cola automata és megállitő táb|a elhelyezése céljából igénybe vett közterü|et-használatát
20|6. február 17 . napjátő| - 2016. április 10. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 1l.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: Az iigyfé| részére a határozatot 2016. május
4. napján postázták.

t|.
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334120|6. (Iv.11.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozzta
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterii|et-használati hozzájźrulást ad -
teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-használő, kérelmező: Habeľkorn Kft.
(székhe|y: 1087 Budapest, Asztalos Sándoľ u. |2.)

A közterületłasználat ideje: 20l6' ápri|is 16. _2018. április 15.
Közterü|et-haszná|at cé|ja: 2 db ľeklámtábla
Kozteri'i|et-haszntiat helye: Budapest VIII. keľület, Asztalos Sándor u. 7f. szám

e|őÍt az út jobb oldalán, a vasúti kerítés mel|etti
útpadkán, valamint az Aszta|os Sándor u. és a Stróbl
Alajos u. keľeszteződésénél, az úttest jobb oldalán, a
vasúti kerítés me||etti útpadkán

KözterüIet-haszntt|atnagysága: 2xI m2

Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Fe|elős: polgármester
Hatźrido: 20l6. ápľilis 1 1.

,Ą Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 20|6. május 21. napján
postázásľa keľült.

335/2016. (Iv.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
te|jes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kére|mező: VĺlIám 13 Kft.
(székhely: l l9l Budapest, Ady Endre u. 4f-44.2. em
1.)

A kozteľtilet használat ideje: 201'6. źryri|is 1 l. - f0|6. ápri|is 25.
KözterüIet-haszná|atcé|ja: építési konténer elhelyezése
KĺjzterüIet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Villám u. 13. sám elotti

üttesten
Közterület-haszná|atnagysága: l db
Díjfizetés titemezése: egy ĺlsszegben

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. április l l.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. június 21. napján
postázásľa került.

336/2016. Gv.l1.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

l ' közterület-haszná|atihozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:
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Kozterĺi|et-haszná|ő, kérelmezo: Globalbau Team Kft.
(székhely: |20f Budapest, Nagysándoľ József u.
221.)

Aközteriilethasználatideje: 2016. április 11.-f016. május 11.

Kozterület-liaszná|atcé|ja: építési munkaterüIet (építési konténeľ elhe|yezése
parkolóhelyen)

Közteľület-hasznźĺ|at helye: Budapest VIII. kerület, Futó u. 21. szźtm e|őtti
úttesten

Közterü|et-h aszná|at nagysága: 5 db parko|óhely (parkolóhelyenként 10 m2)

FeIelős: poIgármester
Határidő: 2016. ápri|is l l.

2. a kieső parkolási dij áfa tarta|mát a Budapest VIII. kertilet, Futó u. f7. szám elotti szakaszon
található 5 db paľkolóhely vonatkozásában (2f munkanap) 64 789,- Ft-ot köteles megfizetni a
közteri'ilet-haszná|atrő| szóló határozatban megjelölt bankszámlaszámra.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2016. április l1.

Á. Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása a|apián: Az ügyfél ľészéľe ahatźrozatot2016. május
4. napján postázták.

337ĺ2016. Gv.l1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a ||/20|6. (I.l1.) számú határozatát
módosítja és ahatározatban foglalt közterü|et-hasznźiati díj 2016. március 01. _2016. április 30. napja
kozötti időszaka vonatkozó 1 92l 500, - Ft + AFA kozterĺilet-használati díjtt elengedi az a|ábbiak
szerint:

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

Közterület-haszná|ő,kére|mező: Coruin Udvar Kft.
(székhely: 1065 Budapest, Révay u. 16')

A közteľtilet használat ideje: 2016. március 01. _f016. április 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: homlokzati á||vźtny elhelyezése
Közterĺi1et-hasznźĺ|athelye: Budapest VIII. kerület, Práter u. 6-8. és Nap u. 7.

szám előtti járdán
Közterület-h asznä|at nagysága: 7 5 mf (50 m2 a Práter utcai szakas zon + 25 m2 a Nap

utcai szakaszon)
Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. április 1 1.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat 201'6. május 23. napján
postázásľa keľült.

Tulajdonosi ltoudjárulds Budapest VIII. kerüIet, Salgótarjáni utca I2-I4. szdm alatt épiilő MTK
Stadion villamos energia elldtds óhoz
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