
338120|6. (IV.11.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yár,osgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úry dont, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ az
ELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám.. 01 09 81414f; székhe|y: 1132 Budapest, Váci ift 7f-74')
megbízása a|apján - a GTF Elektromos Tervezo Fovállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 69f800;
székhely: l131 Budapest, Rokolya u l-13.) á|ta|készitett, Budapest VIII. kerüIet, Salgótarjáni utca
|2-14. alatt átépĺilő MTK Stadion villamoseneľgia ellátási tervéhez, valamint az építési és vezetékjogi
engedélyezé shez, az alább i feltételekke | és kikotésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a1ő|,

b. aberuhźnőnak (építtetőnek) a közritkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájźlru|ást a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerüIet Po|gármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztály Építésügyi
Iľodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kel| tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett út- és jáľdaszakasz bontási helyek _ a Stadion építéssel
összefüggoen - megfelelő minőségben történo helyreállÍtasáľa, melyre a beľuházó és
kivitelezo közösen 5 év garanciát válla|,

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

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20l6. április 1 1.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alanián: A kéľelmező ľészéľe a tu|ajdonosi
hozzájáru|ást 20 1 6. áp ľilis 1 2-én megkĺi ldték.

Tulajdonosi lloulźjdrulds Budapest VIII. keriilet, Horvdth Miltdly tér 17-19. sz. ingatlan előtt
v illamo s fi) Id kdb el bo ntds ttlt oz

339/2016. Gv.11.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l4 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - a
Zenobia Hungary Kft. (cégjegyzékszám:,,|3 09 |74034; szé|<he|y: 2730 Albeľtirsa, Dánosi tft 34.)
megbizása, továbbá az iizeme|tető ELMU Htiőzati Kft. (cégjegyzékszźtm: 01 09 874142; széI<he|y:
1l32 Budapest, Váci tft72_:74.) adatszolgáltatásaa|apján- a Develop-Invest Kft. (cégiegf zékszám:01
09 667644; székhely: 1l33 Budapest Vág u. 5.) által készített, Budapest VIII. keľiilet, Horváth Mihály
tér 17-19. száma|aÍti ingatlan felőI bevezetett l0 kV-os ťoldkábel bontási tervéhez, illetve a bontasi
munkák közterületen va|ő e|végzéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosi hozzájźtrulás a beruházőt nem mentesiti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ól,

b. a tulajdonosi hozzájźtru|ás az önkoľmányzati tulajdonú Horváth Mihály tér (hrsz: 35f38l3)
j árdaszakas zár a terj ed ki,
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c' a beruházónak (építtetőllek) a lĺozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontás1) hozzájárulást a

vonatkozó rende|et (19l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kertilet Po|gármesteľi Hivata| Hatósági Ügyosaály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kénri, és az abban fog|altakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezot az érintett járdaszakaszon - az alsó ľétegrend helyreállítását kovętóen _ a
kiemelt járdaszegé|yig terjedően teljes szélességben új aszfaltburkolat megfelelő minőségben
történő kiépítésére, melyre aberuháző és kivite|ező közcisen 5 év garanciátvźL||a|,

e. az engedéIyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a koztertĺlet tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzttjáru\ás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalanbetartásával, a dontés napjától szźĺmított 1 évig éľvényes.

FeleIős: polgármester
Határidő: 2016. április 1 1.

A GazdáIkodási tjgYosztály táiékoztatása alapián: A kéľelmező ľészére a tulajdonosi
hozzájáru|átst 20 1 6. á p ľi|is 1 2-én m egkiildték.

Tulajdonosi hozzdjdrulás a Budapest VIII. keriilet, SzentkiľáIyi utca 36. számú ingatlan
k ap ub eh aj tó létesíté s éItez

340120|6. (Iv.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úry dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását aďja _ az
ARCHIMANIA Epítész Kft' (cégjegyzékszám:01 09 5688880; székhely: |025 Budapest, Zöldkert út
7.) részére, a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca (hrsz.: 36593) 36. szźtm alatti ingatlanon
tervezett hostel építési engedé|yezéséhęz készített közlekedési munkarészhez, az iftcsat|akozás
kiépítésének közterületi munkáihoz az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruhźzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szĺikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b' aberuházőnak (építtetónek) a közútkezelói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárúást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) K}IVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
EpítésĹigyi IrodájtltőI előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Szentkirályi utcai jźtrda- és útszakasz bontási helyek teľv szerinti
rétegrendben, a csapadékviz e|vezetését biztosító kialakításban, megfelelő minőségben történő
helyľeállítására' melyre aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|,

d. az engedélyes kĺjteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéró| akozterĺ'ilet tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
m aradékÍal a n b etartásával, a dönté s napj átő| számitott 2 év ig érv ény e s.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április l l.
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l A Gazdálkodási ÜeYosztáIy táiékoztatása alapián: A kéľelmező részéľe a tulajdonosi
i hozzájáru|íst20l6. április l2-én megküldték.

I

Javaslat a Józsefvórosi Glzdlilkodósi Kiizpoltt Zrt.-vel kiitiiÍ:t Ílínlogatd"si szerzőĺIések móĺIosíĺtístűra

ł 341lf0Ĺ6. (Iv.lt.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozzta
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsá,gúgy dönt' hogy

1. elfogadja a Budapest VIII. kerület, Golgota utca és De|ej utca útfelújítás kivitelezésének
lebonyolításatärgyában 2015. október f6. napján a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve|
kötott támogatási szerződés módosítását az a|ábbiak szerint.

a. atźtmogatás felhasználásának határideje: 20l5. decembeľ 31.
b. atámogatás elszámo|ás határideje:20l6. április l5.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. ápľilis l l.

2. elfogadja a Budapest VIII. keľiilet,Osztá|y u. - Hős u. - Tisztes u. közötti szakaszban parkoló
építés kivitelezésének lebonyolítása tárgytlban 2015. október f6. napján a Józsefuáľosi
Gazdá|kodási Központ Zrt.-ve| kötött támogattsi szerződés módosítźsát az alábbiak szerint:

a. atámogatás felhasználásának végső határideje: f0|6. januáľ 3l.
b. atźtmogatás elszámolás határideje: 20l6. április 15.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. április 11.

3. felkéri a polgármestert az |., f. hatźtrozati pont szerinti támogatási szerződés módosítások
aláírására.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2016. április l1.

A Gazdátkodási tieYosztálv táiékoztatása alapián: A szerződések módosítása megttĺrtént.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII keriilet, Víg utca 12-16. szdmú ingatlan kapubehajtó
dtépítéséhez

342/20|6. GV.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Tip-Top
HázKft.. (cégsegyzékszám: 0l 09 684389; székhely 1085 Budapest, Rigó utca |2.) kérelmére ahhoz,
hogy a Budapest VIII. kerület, Víg utca (hľsz.:34819) 1f-16. szám a|aÍti telken tervezett|akőház
építési engedé|yezése ajelen eljárásban benyújtott terv szerinti útcsatlakozás kialakításával valósuljon
meg. A Bizottsźęhozzt!árulttsttt 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,
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b. aberlházől^lak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó ľendelet (19l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásáva| a
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺá|y Építésüryi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kelltartani,

kötelezi a beruházőt (építtetőt) a Yíg utcai részen a meglévo útcsatlakozás megszüntetése
kapcsán a jŕrĺ1asz'egély és járda he|yreá||ítására, az új útcsatlakozás - csapadékvíz ęlvęzętését
biztosító - megfelelo minoségű kialakítására' melyre a beruháző (építtető) 5 év garanciát
vá||a|,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreáIlítás) elkészültérőI a köaerület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozztĄáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatőságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított2 évíg érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. április 11.

Á. Gazdálkodási tigyosztály táiékoztatása alapián: A kéľelmező részére a tulajdonosÍ
hozzáłjáru|álst 20 1 6. áp ľi|is 1 2-én megkü|dték.

Javaslat a Jóaefvdros Közbiztonságóért és Köztisztasógdért Nonprofit KÍt. 20I5. december 3l-i
fordulónapi mérlegének elfogadds ára

343/20t6. (Iv.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, f tartćnkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházoÍt hatáskörében eljárva, mint a Józsefuáľos
Kozbiztonságáért és Köztisztaságáéft Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja a hattlrozat 1. számű mellékletét képezó, a Józsefuáros Közbiĺonságáért és

Köztisztaságáért Nonpľofit Kft. f015. évi egyszeriĺsített időszaki beszámoló mérlegét, mely
szerint az eszközök és források egyező főösszege i 908 e Ft, a mérleg szerinti eredmény -3 89f e

Ft (veszteség).

Felelós: polgármester
Határidő: 2016. április l l.

z. elfogadja a határozat f. számű mellékletét képező, a Józsefuáros Kĺjzbiztonságáért és

Közüsnaságáért Nonprofit Kft. 2015' évi egyszerűsített időszaki beszámoló
eredménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, a Balla Audit Kft. által jóváhagyott
fiiggetlen könyvvizsgálói jelentés alapján.

Felelős: polgármesteľ
Hatźtridő: 20 1 6. április 1 l'

3. a Társaság adőzás utáni eredménye az eredmény tarta|ék terhére keriil elszámolásra,
osńa|ékťĺzetés nincs.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. április 1 l.
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A GazdáIkodási Ugyosztá|y táiékoztatása alarlián: A beszámoló elfogadása határidőben

.] 
megtiirtént.

'

... ,ovaslat a Jóuefvórosi Gyermekek Üdtiketéséért Ktjzhasznú Nonpro/it Kft. 2015. decentber 3t-i

' 
Í,rdulónapi mérlegének elfogadásdra

- 3 44lf016. (Iv.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
:] (If igen,O nem, 3 taľtózkodás szavazatta|)
l

i A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruhźnott hatáskĺjrében e|járva' mint a Józsefr'árosi
i Gyermekek ÜdtiltetéséértKozhasznLi Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

r 1. e|fogadja a határozat |. számu mellékletét képező, a Józsefvárosi Gyermekek Üdĺiltetéséén
. Közhasznű Nonprofit Kft. 20|5. január 01. _ december 31-ig terjedő időszak egyszeľűsített. beszámoló mérlegét, mely szerint az eszközök és források egyező füösszege 56 011 e Ft, a mérleg
i szerinti eredmény 5 175 e Ft, melyból a tárgyévi közhasznú eredmény 4 938 e Ft, a tárgyévi
. Vállalkozási eredménv f37 eFt.

j Felelős: polgármester
] Határidő: 2016. április 11.
l

'Ij 2. elfogadj a a határozat f . szźlmű mellékletét képezo, a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdĺ'iltetéséért
.. Közhasznű Nonprofit Kft. 2015. januáľ 01. _ december 3l-ig terjedő időszak egyszerűsített

beszámo|őját, eredmény kimutatását, va|amint a kiegészítő mellékletét, a Kolbe Könyvvizsgáló
Kft.. á|ta| jővźLhagyott fiiggetlen kĺĺnywizsgáIói jelentés alapján.

FeleIos: polgármester
Határido: 2016. április l l.

:

. 3. e|fogadja a határozat 3. számű mellékletét képezo, a Jőzsefvárosi Gyermekek Üdtiltetéséért
: Közhasznú Nonprofit Kft.2015. augusztus 01. - december 3l-ig terjedő időszak közhasznrisági

] jelentését.

'] Felelős: polgármester
l Határido: 2đ16. április l1.

| 4. a Táľsaság adőzás utáni nyeresége nem kerĺil kiosztásra (osztalékként kifizetésre) az
5 l75 e Ft eredmény eredménvtartalékba kerül.

FeIelos: polgármester
Határido: 20 1 6. ápľilis 1 1.

. A GazdáIkodási Uevosztály táiékoztatása alapián: Á beszámoló elfogadása hatáľidőben
i lllegtiirtént.
,i

:l

1 Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladdsi ajónlat jóvlźhagyósa_ hatdrozatlan idejíí
j bérletijogviszony

l 345/2016.(Iv.11.)sz.VáľosgazdálkodásiésPénzügyiBizottsághatározata
j (10 igen, 3 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)
.

A YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottstryúgy dönt, hogy

^.ą '/.
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1.) hozzájárul aZ ingat|an-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaftott,
teľmészetben a Budapest VIII. kerület, Sa|gótaľjáni utca .....(Tbiliszi tér...) ............szám
a|atti, 54 m2 alapterü|etu, f szobás, komfortos lakásra haÍározatlan idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező bér|o részére történo eladási aján|at kiktildéséhez, a 33/f013.(VII. l5.) önkormányzati
rendelet 27. $-ában, a Képviselő-testület 217l2014.(xl.05.) számú döntésében meghatározoŁÍak
szerint, a vízmu-, csatornamű kozműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a |akásra az
eredeti kiutaló határozatban és az a|apján kötott lakásbérleti szeľzodésben meghatározott
alapterüIet arányában eső 3.088.863,- Ft összegiĺ érték |00%o-áva| megegyező összegű,

3.088.863,- Ft vételár kozlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 1l.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási ajánlat
kikĺi l désére, va| am i nt az adásv éte|i szerzodés a|áír ásár a.

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

A Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződést 2016.
ápľilis 12-én megkötötték' az iigy további intézkedést nem igényel.

Javaslat a Corvin Sétdny Progľam keretén beliil (Práter utca...;.....:....;. ....) elővdsárlási jogróI
való lemonddsra ZART ULES

34612016. (IV.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozztz
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat a '.. .... hrsz.-ú, természetben a 1083 Budapest, Pľáter u. ...... ...'. szám
a\atti, 37 mf alapterületű lakás tekintetében, a 8.300.000.- Ft-os véte|ár ismeretében az e|őterjesztés
mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. ápľilis 1l'

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A dtintést 2016. ápľilis 18-án az iigyfé|
szemé|yesen átvette.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil (Prdter utca .........,.......:...) elővdsdrldsi jogróI
való lemondásra ZART ULES

347l20t6. Gv.l1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l5 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
onkormányvat a ... ... hrsz.-ú' természetbęn a 1083 Budapest, Pľáter u. .... ..'...... szám
a|atti, 64 m, alapteľületrĺ lakás tekintetében, a 14.700.000.- Ft-os vételár ismeretében az e|őterjesnés
mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván éIni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. április 1 1.
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A Gazdálkodási UgYosztály táiékoztatása alapián: A döntést 2016. április
személyesen átvette.

Javas lat fak árral kap csolatos kdrtérítési igénye k (2 db) eI bíráIds dra

348ĺ2016. Gv.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

fI-én az iigyfél

ZART ULES

1.) a ... .. . .... á|ta|, aZ ... .. .... frsz.-ú gépjárművel kapcsolatban előterjesztett kártérítési
igéný a Budapest VIII. kerület, Szigony utcában 2015. július 08' napján töńént káreseménnyel
kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító állásfoglalása alapján elismeri, és a biztosítő á|ta|
megáIlapított 10.000,- Ft ĺjnrész osszegét kiťlzeti néhai . örökosei részére.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 20l6. ápľilis 11.

f') a.... źL|ta|, a '... frsz.-ú gépjármtĺvel kapcsolatban előterjesztett
kártérítési igéný a Budapest VIII. kerĺilet, Szigony utcában 2015. július 08. napján töľtént
káreseménnyel kapcsolatban a Gľoupama Gaľancia Biztosító állásfoglalása a|apján elismeľi, és a
biztosító által megállapított l0.000-Ft önľész összegét kifizeti.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. ápri|is l1.

3.) a kiťlzetés feltétele a határozat 1-2.) pontjában foglalt esętekben o|yan egyezség megkötése,
amelyben a káľosultak /A.) esetben néhai . .... örökösei/ nyi|atkoznak arról, hogy a
káľtérítés megfizetéséve| egyidejiĺIeg lemondanak minden további kártérítési igénynkľo| az
tnkormányzatta| szemben. Néhai esetében a jogerős hagyatékéúadó végzés a|apján
kell a kifizetést teliesíteni.

FeleIős: polgármester
Hatáľidő: 2016. ápri|is 1 1.

A PénzüeYi ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián:
Az 1'.) pont szeľinti káľeseménnyel kapcsolatban felmeľüIt és az Onkormányzatot teľhelő 107o
iinrész iisszege - a 10.000'- Ft _ a káľosult tiľökłisei részére a hagyatéki végzés hiányában nem
keľült kiÍizetésľe.
A 2.) pont szerinti káľeseménnyel kapcsolatban felmeľiilt és az Onkormányzatot terhe|ő |0oÁ
iinľész összegeo azaz 10.000'- Ft 2016. május 10. napján átutalásra keľült'I&ĺľosu|t ľészére.

Javaslat a Budapest WII, keriilet, Kordnyi Sdndor ,L ............ szdm alaai bérlemény
addsvétellel veyyes lakdscsere szerződés jóvóhagyásdra

zÁnr tjĺÉs

349l20t6. (Iv.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(0 igen' 14 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

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



].) hozzájórul a Budapest VIII. kerület,.Kor:ányi Sándoľ uÍca ... szóm alatti, ] szobás,
konfortos konlfurtfokozatú, 45,]0 m, al'apterületiÍ önkornlányzati béľlemény bérleti jogának ĺźs a

l/l arányú tulajdonát képező, Körosújfalu belterület helyrajzi számú, a
valóságban 5536 Körosújfalu, ... ....... .... szám alatt található, 2078 m2 területiÍ, 2 szobából,
konfortos komfortfokozatĺi, 60 nll alapteľiÍ lakóépületbcíl, valamint a hozzó tartozó udvarbóI, és
gazdasági épületből álló ingatĺan tulajdonjogónak cseréj,lhez, és ennek alapján a Budapest VIII.

keriilet, Ęorányi Sándor u. ...... ..,,.. szaru alatti' ] szobás, komfurtos konfortfokozatú,
45,]0 nť alapterületíi lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti szerződés megkotéséhez

..........vel _ a lakbér aĺapját képez1i novelő és csökkentő tényezőket is figyelembe vett
(ielerlleg) - köĺtségelvĺ;, 9.823,- Ft/hó + AFA osszegti bérĺeti díj, valamint a kapcsolódó külon
s z ol gált atás i díj ak fiz eté s e me I I e tt.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadására és a
határozat I.) pontja alapján a bérĺeti szerződés megkotésére'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április l1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A bizottságĺ dtintésľől az
iigyfelek kiértesítése megttirtént. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, orczy lit ............ szdm alatti bérlő bérleti jogviszonydnak
megsziintetésére, pénzbeli térítésJizetése nélkiil ZART ULEŠ

350/201,6. (tv.11.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(11 igen' 2 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénz{igyi Bizottság úgy dĺint' hogy nem járu|hozzá a Budapest VIII. kerület,
Orczy út szám a|aĹti, egyszobás, osszkomfortos komfortfokozatú, 28'00 m,
alaptertiletiĺ lakás tekintetében .. bérlővel fennálló bérleti jogviszony kozĺjs
megegyezéssel, pénzbeli térítéS ellenében, megállapodásban tĺjrténő megsztintetéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. április 1 1 .

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alanián: A bizottsági diintésľől az
ügyfelek kĺértesítése megtöľtént. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szigetvdri utca ......... szlźm alatti béľIemény
adtźsvétellel vegyes lakdscsere szerződésének jóvdhagytźstźra zÁnr tiĺÉs

35ĺ/20t6. Gv.l1.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen, 11 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javasIatot nem
fogadja el:

].) hozzájarul a Budapest VIII. kerület, Szigetvóri utca szóm alatti, 2 szobas,

komfortos komfortfokozatú, 62,89 nz, alapterüIetĺÍ onkormányzati b,źrlemény bérleti jogának és a
,/, arányú tulajdonát képező, Budapest ĺ/II. kerület, PéterÍy Sándor

szám alatti, 2 szobás, komfortos komfortfukozatú, 51 m" alapterĹi
tulajdonjogaľlak cseréjéhez, és ennek alapján a Budapest VIII. kerület, Szigetvaľi utca

szám alatti, 2 szobás, konzfurtos komfoľtfukozatú,
ő2,89 nl2 alapterüĺetti lakósra vonatkozó határozatlan idejű béľleti szerződés béľlőtórsi
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jogviszonyban történtő megkotéséhez ..............val és ...... ...val - a lakbéľ alapját képező
nÓvelő és csökkentő tényezőket isfigyelembevett (jelenlegi) _koltségelvíĺ, ]3.697,- Fĺ/hó + AFA
osszegii bérleti díj fizetése nzeĺlett.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdáĺkodási Központ Zrt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadására és a
határozat 1.) pontja alapján a bérleti szerződés megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 1 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A bizottsági döntésľől az
iigyfelek kiértesítése megtöľtént. További intézkedést nem igényel.

Iavaslat a ,,SaIgó polcrendszerek beszerzése, tĺtrglú, közbeszerzési értékhatúrt eI nem érő beszerzési
eljdrás eredmény ének megáIlapítdsdra

353/20ĺ6. (Iv.18.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Salgó polcrendszerek beszerzése'' tárgyú, kozbeszerzési éltékhatárt el nem érő beszerzési
elj árást eľedményesnek nyi lván ítj a.

Felelos: jegyző
Hatáľidő: 201ó. április 18.

2. abęszerzési eljárásban éľvényes és legalacsonyabb összegű aján|atot a VASSZER-Raktáľtechnika
Kft. (székhely: 3100 Salgótaľján, Erdész űt34.; adószám: 10438695-2-|2; cégsegyzékszám: lf
09 000724) tett, ezért a Kft. a nyeľtes ajánlattevő.

Elfogadott aján|ati ár a:

Ajánlati ár: nettó Ft összesen *
bruttó Ft összesen

FA:
I.922.780,-Ft

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2016. ápľilis l8.

3. ahatározatf . pontja a|ap1źtn felkéri a jegsĺzőt az adásvéte|i szerződés a|áírására.

Felelős: jegyzo
Határido: 20 1 6. április 30.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A nyeľtes ajánlattevőve| az adásvételi szeľződés
aláíľásľa keľiilt.

Jav as lat közter iilet- h as zndlati kéľelmek elb írólás ára

354/2016. (Iv.18.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszrálati hozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel _ az a|ábbjak szerint:
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Közterü|eĹhaszná|ó, kérelmezo: Top Twins Kft.
(székhely: l 095 Budapest, Mester u. 53-55.)

Aköĺerület-használatideje: 2016.ápri|is 18.-2016. szeptember30.
Kozterület-h asználat cé|ja: pavilon (fagylaltozó)
KözterüIet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 2lb. szám e|ótÍi

kĺjzteľületen a magas ágyás mellett
Közterület-h asznźiat nagysága: 4 m2

Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2016. április 18.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfél részére ahatározztot2016. május
4. napján postázták.

355ĺ201,6. Gv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság hatźłrozata
(l4 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzź|árulást ad -
teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szeľint, azza1 a kikötéssel, hogy könnyen mozdítható, nem rogzitett
tár gyak kerülnek kihelyezésre:

Köĺerület-hasznáiő. kérelmező: Concorde Events l(ft.
(székhely: 12l3 Budapest, Pálma u. 4.)

A közterület-használat ideje: 20l6. április |8. -f017. máľcius 01.

Kozterület-hasznáiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-használathelye: Budapest VIII. kertilet, Corvin sétány flb. szám ę|őtti

kĺjzterü leten az uz|et me l l ett

Közterület-h aszná|atnagysága: |2 m2

KöaerĹilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Köĺerület-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Corvin sétány Zlb. szám e|otti

k<jzterĹileten kert és a Top Twins Kft. pavilonja
mellett

Köĺerĺilet-h aszntl|atnagysága: 50 m2

Díjfizetés ĺitemezése: egy összegben

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. április i8.

A Gazdálkodási Ügyosztá|v táiékoztatása alapián: Az ĺigyféI részére a hatírozatot 20t6. május
tf. napján elektľonikusan küldték meg.

356/20ĺ6. Gv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterüIet-használatihozzź!árulást ad _
teljes díjfizetéssel - aza|źtbbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmezo: Rosta Maľianna egyéni vállalkozó
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)

A közteri'ilet-használat ideje: 20l6. április 24._2016. május l5.
ĺ
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,Ą GazdáIkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Az ůigyfél részére a határozatot 2016. május
4. napján elektľonikusan küIdték meg.

35712016. (Iv.18.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy nem ad közterĹilet-h asznáĺlati hozzájáru|ást
az a|ábbiak szerint:

Közterĺj I et-h aszná|at cé|j a:
Köztęrü l et-h asználat h elye :

Kĺj zter i'i l et- h aszná| at nagy s ága:
Díjfizetés ütemezése:

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 2016. április 18.

Közterü let-h aszntiő, kérelmező :

A köztertilet-haszná| at idej e :

K<jzterü l et-használ at c é|j a:
Közterü let-h aszná|at helve :

Közterü let-h asznti at nagy sága:

A köĺeľĺi let-használat idej e :

Közterü | et-h aszná|at cé|j a:

Közterület-h asználat helye :

K ö zterü l et-h aszná| at n agy s źtga:

Felelős: polgármester
Határidó: 20 l 6. április 1 8.

Pünkösdi vásár
Buda.r'est VIII. keľĹilet, Corvin köz
84 m'
egy összegben

Nagy Maľianna egyéni vállalkozó
(székhely: 1221Budapest, Leányka u. 30.)
2016. április 18._f016. októbeľ 3l.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerüIet, Kofaragó u. 10. szám előtti
kozteľületen
Jm-

201 6. november 0l . _ f011 . március 3 1 .

vendéglátó terasz
Budapest VIII' kerület, Kofaragó u. l0. szám előtti
kĺjzterületen
lm2

A Gazdá|kodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A határozatot f0Í6. május 4. napján az
ügyfél átvelúe.

358/2016. Gv.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterĺilet-hasznáIatihozzájárulást ad _
teljes díjmentességgel _ az a|tbbjak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: BS Konstľukt Kft.
(székhely: 302| Lőrinci, Rákóczi u. 65.)

A közterĺilet-használat ideje: 2016. április i8. _ 2016. május 30.
Közterület-hasznáIat cé|ja: építési munkaterület (á||vány elhelyezése)
Köztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII' keriilet, Dobozi u. 3. szám előtti

közterületen
Köztertilet-haszná|at nagysága: 2 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. április l8.
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A Gazdálkodási Ugvosztály táiékoztatása a|apián: Az ügyfé| részére ahatározatot 20t6. május
4. napján postázták.

359ĺ20t6. (Iv.18.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság úgy dönt, hogy az 1f91lf0|4. (XII.08.) számű hatźtrozatźĺÍ.

módosítja _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő, kéľelmező: Főváľosi Kłizterĺi|et-fenntaľtó Nonpľofit Zľt.
(székhely: 1081 Budapest, A|foldi u. 7.)

A közterĺilet használat ideje: 2016. április |8.-20|7. december 31.
KĺjzterĹilet-h aszná|at cé|ja: szelektív hulladékgyűjtő szigetek áthe|yezése
KözterĹilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámue| u. 52-54.

szám előtti kozteriilet
Közterület-haszná|atnagystĺga: 10 m2

A közterĺilet használat ideje: 20 l 6. április |8. _ 20|7 . decembeľ 3 1 .

KözterĹilet-haszná|at cé|ja: szelektív hulladékgyűjto szigetek áthelyezése
KözterüIet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Hős u. 9-11. szám előtti

közterület a Penny Market oldalfala melletti
parkolóval szemben (38873 hrsz.)

Közterület-haszntiatnagysága: l0 m.

Felelős: polgármester
Határido: 20l6. április l8.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Az ügyfét részére a határozatot f0t6. május
4. napján postázták.

360/2016. Gv.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteriilet-haszntůatihozzájáru|ást ad _ teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kére|mezó: VITABAU Kft.
(székhely: 4030 Debrecen, Rigó u.76.)

A kĺjzterület hasznáIat ideje: 2016. április 18, _f016, május 30'
Közterület-hasznźiatcé|ja: építési munkaterület (építési konténer elhelyezése

parkolóhelyen)
Kozteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĹilet, Hoľváth Mihály tér 7. szálm

előtti úttesten (Szent József Római Katolikus
Plébánia előtt)

Közterület-haszná|atnagysága: 1 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 18.

;1
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2. a kiesó parko|ási díj áfa tarta|mát a Budapest VIII. kerĹi|et, Horvátlr MiháIy tér ,|. szám e|őtti
szakaszol'l található 1 db parko|óhely vonatkozásáball (41 munkanap) 23 Ogg,- Ft-ot kote|es
megfizetni a kozterület-haszná|atről szóIó hattrozatban megje|ölt bankszámlaszámra.

FeIelős: polgármester
Határido: 2016. ápriIis 18.

3. tudomásul veszi a VITABAU Kft. Budapest VIII. kerü|et, Horváth Mihá|y tér 7. e|őtti úttesten
építési munkaterii|et cé|jábóI igénybe vett közterü|et-haszná|atát 20|6. április 0l . napjátó| - 2016.
április 11. napjáig szó|ó időtaItamra.

Felelős: poIgáľmester
Határidő: 20l6. április 18.

A Gazdá|kodási Ügvosztály táiékoztatása alapián :

4. napján postázták.
Az iigyfél részére a határozatot 2016. május

Tulajdonosi ltozzdjdrulds Budapest VIII. keriilet, Kiss Jóuef utca 6-14b. számú ingatlanok közijtt t
kV fi) Id kdb eI r e ko ns tľ ukcioj dlto z

36tlf016. Gv.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, l taľtózkod ás szavazatta|)

A Yár,osgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzáj áru|ását adja - az
ELMU Há|ózati Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 874|4f; székhely: ll32 Budapest, Váci t)t 72_74')
megbizása a|apján - a GTF Elektľomos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám: 01 09 692800;
székhely: 1 13 1 Budapest, Rokolya u l - 13.) źita| készíteľt, Budapest VIII. kerület, Kiss József utca 6_
|4b. számű ingatlanok kĺjzötti 1 kV-os floldkábel rekonstrukciós tervhez és közterÍileti munkákhoz. az
a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel :

jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruhźzőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a tulajdonosi hozzájźru|ás az önkormányzati tulajdonú Kiss József utca (hrsz.: 3463812 és
34680lf), a Bezerédj utca (hrsz.: 3470312) és a Szilágyi utca (hrsz.: 34690) lit- és
járdaszakas zaira terjed ki,

a beruházőnak a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzáĘáru|ást a vonatkozó
rendelet (|911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági ,iigyosztály Építésĺigyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradékta|anul be kell taľtani,

d. kötelezi a beruhźnőtlkivite|ezót a bontással éľintett út- és jáľdaszakaszokon _ az a|ső
rétegrendek helyreállítását követően -. a járdák teljes felületén,
. a Bezeľédj utca vonatkozásában a Kiss József utcai kieme|t járdaszegély vonala és a

Bezerédj utcai nagykockakő buľko|at közötti tertileten
új aszfaltburkolat kiépítésére, amely munkákĺa aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciźfi
vállal.

Fe|elős: polgármester
Határido: 20 l 6. április 1 8.

a.

b.

c.
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A Gazdálkodási Ügyosztá|y táiékoztatása alapián: A kérelmező részére a tulajdonosi
hozzájáru|ást 20 1 6. ápľilis 2 l-én megkü|dték.

Tulajdonosi houájárulás Budapest VIII. keriilet, Víg _ Bérkocsis _ Bĺlcsó Béla utcdkban I kV-os
fö ld k ĺíb e Ie k r e k o nstr u k ciój á Il o z

362/2016. (Iv.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - az
ELMÚ Há,|őzati Kft. (cégjegyzékszám:01 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci űt 72-74)
megbízása a|apján _ a GTF Elektromos Tervező Fovállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 69f800;
székhely: ll3l Budapest, Rokolya u 1-13.) által készített, Budapest VIII. kerület Víg utcát' a

Bérkocsis utcát és a Bacsó Béla utcát érintő 1 kV-os ťoldkábel rekonstľukciós tervhez és közterĺileti
munkákhoz, az a|ábbi feltételekkel és kik<jtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb

szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő1,

b. a tulajdonosi hozzttjáru|ás az önkormányzati tulajdonú Víg utca (hrsz.: 34819), a Bérkocsis
utca (hľsz.: 3486414) és a Bacsó Béla utca (hrsz.: 3484f/f) út- és járdaszakaszairaterjed ki,

c. a beľuházónak a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź!áru|ást a vonatkozó
rendelet (|9l|994' (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváľos VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésíigyi lrodájátóI
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradékta|anul be kell tartani,

d. kötelezi a beruházőtlkivite|ezőt a bontással érintett jáľdaszakaszokon _ az a|ső rétegrendek
helyreállítását kovetően _ a jźrdák teljes felületén űj aszfaltbuľkolat kiépítéséľe, amely
munkákľa aberuhźno és kivitelező közösen 5 év garanciátvál|a|'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. április 18.

Á Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A kére|mező ľészéľe a tu|ajdonosi
hozzájár u|ást 2 0 1 6. áp rilis 2 1 -én megkůi|dték.

Tulajdonosi hoadjórulds a Budapest VIII. kertilet, Horváth Mihdly tér 7. szdmíl ingatlan ledgazó
g dzv ezeté k k iv dltds dh o z

36312016. (Iv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását aďja a

kivitelező Multi-Gent Kft. (cégjegyzékszám:0| 09 976598; székhely: l037 Budapest, Laborc utca2.
A ép.) megbízása a|apján Kovács. Lźsz|ő tervező (CAESAR KER BT., cégjegyzékszźtm: 07 06

017f38; székhely: 1 194 Budapest, Ujvidék utca l.) részére, a Budapest VIII. kerĹilet, Horváth Mihály
tér 7. szám alatti ingatlan leágaző gánĺezeték kivá|tásźthoz, a gázvezeték átépítésének közteri'ileti

munkáihoz, az a|źlbbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a bęruhźľ;őt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szĹikséges

egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,
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b. a beľuházónak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó ľendelet (19l1994. (V.31.) KHVM rende|et) szerinti mellékletek csato|ásával a
Budapest Főváľos VIII. keľti|et Po|gáľmesteľi Hivatal Hatósági lJgyoszttt|y Építésügyi
Irodájátó| előzetesen meg kell kémi, és az abban fog|altakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőtlberuházőt ajárdaburkolatok eredeti állapotának (a téren térkőburko|at, a
járdán aszfaltbuľkolat) megfelelő helyreállítására, amelyľe a beruházőnak és kivitelezőnek
közosen 5 év garanciát kell vźi|a|nia,

d. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok e|őírásainak
maradéktalan betaltásával, a dcĺntés napjától számitoÍt l évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 20l6. ápriIis 18.

A Gazdá|kodási ÜgYosztálv táiékoztatása atapián: A kéľelmező részére a tulajdonosi
hozzájáru|álst 2 0 1 6. á p ľilis 21'-én m egkĺitdték.

Tulajdonosi ltoadjdrulds Budapest VIII. kerüIet, Tömő utca kiizvildgítdsi hdlózat dtalakítósdhoz

364/20Ĺ6. (Iv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Coľvin 4
Irodaház Kft. (cégjegyzékszźtm: 01 09 |93412; széŁ'he|y: |08f Budapest, Futó utca 41-53. VII. em.)
megbízása a|apján a GTF Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 69f8O0;
székhely: ll3l Budapest, Rokolya u l.l3.) részére, a Budapest VIII. keľü|et, Tomő utca (hrsz':
3616212) - Nagy Templom utca és Szigony utca kĺjzötti szakaszon _ a kozvi|źlgítźsi há|őzatának
átal akítás ához, az al áb b i fe |téte l ekke l é s k i kĺjté s ekke l :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás aberlhźnőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szi'ikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

a tulajdonosi hozzájttu|ás kiterjed a ľoldkábel kiépítési munkáIatokkal éľintett Szigony utca -
Tĺjmő utca sarokrészre (hľsz.:36|39lf), valamint az Apźthy István utca (hrsz.: 36|82\
terĺiIetére,

a beruházónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (19/|994. (V.3l.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ugyosztál|y
Epítésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,

felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hulladékot el
kell szállítani,

a Tömő utca tervezett litépítése e|óÍt e|végzendő kivitelezés során kötelezi a kivitelezőt a
bontással érintett út- és járdaszakaszon az a|építményi munkákat követően a helyreállítások
elvégzésére:
. a Tömo utca 2-|0. számú ingatlanok előtti járdaszakaszon a meglévő térkő burkolat

he lyreál lítás ár a a j ár daszakasz telj es szél es ségében,
. a további út- és járdaszakaszok teljes szélességében az aszfa|t burkolat útügyi műszaki

előírások szeri nti he|yr eá||ítástr a.
A megfelelő minőségÍĺ helyreá|lításéľt a beruházó és kivitelező kozösen 5 év garanci átvá||a|,

b.

c.

d.

e.
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f. aZ engedé|yes koteles a munkák (helyreál|ítás) elkészĺiltéro| akonerület tulajdonosát írásban
éftesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező
maradéktalan betartásáva|, a döntés napjától számított 1

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. ápriIis l8.

A GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A
hozzájára|źlst 20 1 6. ápľilis 2 1 -én me gkiildték.

szervek, szakhatóságok előírásainak
évig éľvényes.

kéľe|mező ľészéľe a tulajdonosi

ravaslat a Sandler Kft. gépjármíĺ-elhelyezési kijtelezettségének pénzbeli megvdltással ttirténő
teljesí.tésére

365/2016. (IV.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodźs szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. hozzájáru| - a Józsefuáľos terĺiletén az épittetok gépjármiĺ-elhelyezési kötelezettségéről sző|ő
|5lf0|l. (III.18.) önkormányzati rendelet 7.s (1) bekezdés a) pontja alapján -, hogy a Sandler
Kft. (székhely: |||7 Budapest, Budafoki út 56., cégjegyzékszám: 01 09 88f204) a Budapest VIII.
kerület, Práter u. 35. szám (hrsz.: 363ff) alatti ingatlanon tervezett lakóépĺilet megépítéséhez
kapcsolódó |4 db gépjármű-elhe|yezési kĺitelezettségét pénzbeli megváltással teljesítse,
2.5 00.000,- Ft/parkoló díjért.

Felelős: polgámesteľ
Határido: 2016. április 18.

2. felkéri a polgármesteľt a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó
megál lapod ás a|áír źsár a'

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 3 1.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: Ahatározatot módosította a 442l20t6. (v.09.)
VPB hatáľozat,majd ezt ktivetően a megállapodás aláíľása megtöľtént f0t6.06.07-én.

Javaslat a Cordia Ingatlanbefektetési Alap gépjdrmíÍ-elhelyezési kiitelezettségének pénzbeli
megv ólttts s al tiirténő telj es í.tés ére

366/2016. Gv.18.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzźtjáru| - a Józsefuáros területén az építtetők gépjármrĺ-elhelyezési kötelezettségéről szóIó
I5l20I1. (III.I8.) önkormányzati rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontja a|apján -, hogy a Coľdia
Ingatlanbefektetési Alap (képviseli: FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt., szé|<he|y: |08f
Budapest, Futó u. 43-45', cégjegyzékszám: 0| 10 044934) a Budapest VIII. keľĺilet, Corvin
sétány 6. szźtm (hrsz.: 36f46, telekkönyvileg: Budapest VIII. kerület, Práter u. 47.) a|atti
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Ingatlanon tervezett Iakóépü|et megépítéséhez kapcsolódó 130 db gépjármiĺ-elhelyezési
kotelezettségét pénzbeli megvá|tással teljesítse 300.000,- Ft/parkoló díjért.

FeleIos: polgáľmester
. Határidő:2016. április 18.
;

] 2. felkéri a po|gármestert a gépjármű-elhe|yezési kötelezettség megváltására vonatkozó
..1 ľTlegáIlapodás a|áírására.

. pelelos: polgármester

. Határidő:2016. május 31.

1 Á. Gazdálkodási tjevosztálv táiékoztatása a|apián: A megál|apodás aláíľása megtörtént.

Tulajdonosi ltozzájdrulás Budapest VIII. keriilet, Népszínhdz utca 2l-25. szúmťl ingatlanok ktizött 1
kV fii Id káb e I r e ko nstr uk ciój áIt o z

367lf0l6. (Iv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatátozata
(15 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

i A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ az
l ELMÜ Hálózati Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 874142; székhely: ll32 Budapest, Váci íft 7214.)

megbizása a|apján - a GTF E|ektromos Tervezo Fővál|alkozó Kft. (cégegyzékszám: 01 09 692800;
székhely: l l31 Budapest, Rokolya u l-l3.) álta|készitett, Budapest VIII. kerĺilet, Népszínházutcaf|_
25. szźlmű ingatlanok közotti l kV-os ťoldkábel ľekonstľukciós tervhez és közterületi munkákhoz, az.. alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

,' u ,.:iäJ,äľá:i::il".:ffiľää:tŕ"ľiT.11Ľ!,l"#,ľ""tesiti az építéshez sztikséges egyéb

. b. a tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzati tulajdonú Népszínhaz utca (hrsz.: 34775lf) és
Tolnai Lajos utca (hľsz.: 34785) út- és járdaszakaszairaterjed ki,

] c. a beruhźnőnak a járdźtk koztikeze|oi és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzź!áru|ását a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

. Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztály Építésüryi

. 'rodájától 
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruházőt/kivitelęzőt a bontással érintett járdaszakaszokon _ az a|ső rétegrendek
helyreállítasát követően - a járdák teljes feltiletén új aszfaltburkolat kiépítésére, mely
munkákra aberuháző és kivitelező kozösen 5 év saranciátvti|a|,

FeIeIős: polgármester

"1 atźridő:20i6. ápľilis 18.

l. A Gazdálkodási Ugyosztálv táiékoztatása alapián: A kéľelmező ľészéľe a tulajdonosi
] hozzájáru|ást2016. április 21-én megkĺildték.
tt

i
j

önkormdnyzati tulajdonťl nem lakds céIjĺźra szolgóIó helyiségre

368/20t6. (rv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Structura Epker Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriileĄ Szerdahelyi u 16. szám alatti
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) hozzál,járu|a Budapest VIII. keľület, Szeľdahelyi u. 16. szám a|atttalálhatő,35t37ĺ0lN4hrsz.-
ű, |7 m, alapterületű, utcai bejźratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gá|o helyiség bérbeadásához
határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a Structura Épkeľ Kft.
(cégsegyzékszám: 13-09-176316; székhely: 216| Csomád, József Attila u. 81.) részére,
raktározás tevékenység cé|jára 17.333,- Ft/hó + AFA bér|eti díj + közüzemi és kiilön
szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kođási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: 2016. április 18.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzođés
megkotésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás céIjára
szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
l4. $ (2) bekezdése a|apjttn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását
vá|lalja a |eendő bérlo.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. ápľilis 20-án íľásban
megtiiľtént azugyÍé| kiéľtesítése,akiszerződést nem kötiitt. További intézkedést nem igényel.

DoCToR TELLHMI KÍt. bérlő bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u. 25. szdm
al atti iir e s, ö n k o r múny zat i t uI aj do n ĺl i n g at I a n v o n at ko zĺźs d b a n

369/2016. Gv.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsĺs u. 25. szám a|at1i, 3493|l0lN3 hrsz.-ú, 35 m2

alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejźratű, ťoldszinti ingatlan tekintetében
előbérleti szerzódés megkötéséhez a DoCToR TELLHMI Kft.-vel űgy, hogy a bérleti
szerzodés megkötéséľe és a birtokátnlházásra az ingat|an funkcióváltásának ťoldhivatali bejegyzo
határozatźtnakkézhezvételétkovetőenkeriilsor.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április l8.

2.) a Budapest VIII' kerület, Bérkocsis u. f5. szttm a|alt ta|á|hatő, 3493|/0/N3 he|yrajzi számon
nyilvántartotÍ,35 m, alapterületű, utcai bejáratű, ťoldszinti ingatlant a lakásállományból kivonja,
és a továbbiakban - a ftjldhivatali funkcióváltás bejeryzését követően - nem lakás céljára szolgáló
helyiségként hasznosída.

Fe|elős: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. ápľilis 18.

3.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, hogy a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u.

25. szám a|att ta|á|hatő,3493Il0lAl3 he|yrajzi számon nyilvántartott, 35 m'alapteľületű, utcai
bejáratű, ftjldszinti ingatlan funkcióváltásának ingatlan-nyilvántartáson toľténő źlŃezetése
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érdekében sziikséges intézkedéseket a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi Önkormányzat
nevében és megbízásából elvégezze) a hatóságok és a földhivatal elott teljes körűen e|járjon, a
szĺi kséges ny i| atkozatokat rn e gtegye.

Fele|os: JózsefuárosiGazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. ápriIis l 8.

4.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában fog|alt e|őbérleti
szer zi5 dés megkötésére.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonsazdálkodási lgazgatőja
Határido: 2016. május 31.

5.) a he|yiség funkcióváItásának ťoldhivatali bejegyzését követőęn hozzájáru| a Budapest VIII.
kerület, Béľkocsis u. f5. szám a|atti, 3493|l0lN3 hrsz.-ú, 35 m2 alapterülettĺ, üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti ingatlan tekintetében bérleti szerződés
megkotéséhez a DOCTOR TELLHMI Kft.-ve|, határozatlan idore 30 napos felmondási idő
kikotésével, raktározás cé|jára,11.600,- Ft + ÁFA bérleti díj + köztizemi és kĺ'ilön szolgá|tatási
díjak összegen, azzal, hogy amennyiben a közös költség összege meghaladja az aktuáIis bérleti díj
összegét, a bér|eti díj a közös köItség cisszegére emelkedik.

FeIeIős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. ápľilis 18.

6.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ..-t a hattrozat 5.) pontjában fog|alt bérleti
szerződés megkötésére, ame|ynek feltéte|e, hogy az onkoľmányzat tulajdonában á|1ő nem |akás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló
35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźtn 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 l6. decembeľ 3 1 .

7.) az onkormźtnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltéte|eiről szőlő3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet l7. $ (5) c) pontja alapjtn eltekint a
kozjegyzó előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétol.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április l8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A bizottsági dtintésľől az
ügyfél kiéľtesítése megtöľtént'20|6. ápľilis 20-án a szeľződést megkiĺttitték. További intézkedést
nem igényel.

A Premium Leather Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Molnár Ferenc tér 3. (Lósy
rmre u 3.) szdm alatti' 36128/2/A/4 hrsz-ít, iłres, önkormdnyzati tulajdonú nem lakds céIjdra

szolgdló helyiségre

370/2016. Gv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Molnáľ Feľenc tér 3. (Lósy Imľe u. 3.) száln alatt
talá|hato, 36128/flN4 hrsz.-ú, |23 m. alapterületű, utcai bejáratű, ťoldszinti, nem |akás cé|jára
szo|gá|ó helyiség bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási ido kikötéSéve| a
Pľemium Leatheľ Kft. (cégiegyzékszám:0l-09-940868; székhely: l047 Budapest' József Attila
u.4-6.) részére bőľ nagykeľeskedelem tevékenység cé|jára 83.333'- Ft/hó + AFA bér|eti díj +
közijzemi és kü|ön szolgáItatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdtikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
u megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás cé|jára

szo|gä|ő helyiségek bérbeadásának fe|téte|eiről szóló 3512013. (VI.20.) onkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását
vá||a|ja a leendo bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A bizottsági dtintésľő| az
iigyfél kiéľtesítése megtöľtént 2016. ápľilis 20-án. További intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII. keriilet, Losonci tér 6. szám alatti üres, önkormónyzati tulajdoníl nem
lakás céljára szolgdló ltelyiség nyilvdnos egyfordulós páIyázat ťltjdn történő bérbeadásdra

37112016. Gv.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,2 tartőzkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. keľiilet, Losonci tér 6.
szám a|att'elhelyezkedo, 35728l37/Al3 hľsz.-ú, 155 m' alaptertiletű, üľes onkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, füldszinti nem lakás céljára szo|gźiő helyiség bérbeadására nyilvános
egyfordulós pźiyázatkiírásáraf07.333'- Ft/hó + AFA bér|eti díj összegen. A Kiíró kikoti, hogy
a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testület 248lf013. (VI.l9.) számli
hattrozatának 8. a) pontja szerinti 25 %o-os bérleti díj kategóriába taĺtoző' illetve nyilvános
internet szo|gá|tatás (internet ktxéző, call center, stb.) tevékenység végzéséľe vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. április l8.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pá|yázatnak a Versenyeztetési szabźiyzatrő|
sző|ő 47120|5. (II.09.) számű képviselő-testületi határozatban foglaltak szerinti lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodźtsi Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. április l8.

3.) a pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfe|elően a
Budapest Főváros VIII. keri'ilet Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtábláján, a Lebonyolító
ĺ'igyfélfogadásľa szolgáló he|yiségeiben (Józsefuárosi Gazdźllkodási Központ Zrt. te|ephelyein), a
Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyolító honlapján, továbbá az
onkormányzat és a Lebonyolitő számára elérhető költségmentes hirdetési felĺileteken' egyéb
ľendelkezésre álló internetes hirdetési poftálokon kell közzétenni.
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Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 30.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A' páiyázat beadási hatáľideje
2016. május 19. volt. Á nyertes páiyázőva| a szerződés megktitésľe keľüIt. További intézkedést
nem igényel.

Javaslat az önkornĺĺÍnyzatifeladatokltoz és célokltoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek
kedvezményes bérleti díjdnak 2016. évre történő engedéIyezésére (2 db szervezet)

37fI2016. Gv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

l.) a Budapest VIII. kerület,35456/0lAl3| és 3545610/A/36 he|yrajzi számon nyilvántartott, a
Budapest VIII. keľtilet, Kálvária tér i9. szám a|att találhatő, 41 + 141m, alapterületű,
onkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára szolgálő helyiségek tekintetében a Moľavcsik
A|apítvány részére a Képviselő-testület 248120|3. (VI.19.) számÚ hatátozatának 29. pontja,
valamint azEmberj Eroforrás Bizottság 203lf0|5. (XII.02.) számúhatározataa|apján engedélyezi
a kedvezményes bérleti díjat f0I6. január l-tőI 2016. december 31-ig a mindenkoľi ktiziis
költség (ahatározathozata| időpontjában 26.600,- Ft/hó és 3.080,- Ft/hó) összegű béľleti díj +
AFA + közijzemi és ki'ilon szolgáltatási díjak összegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. április 18.

2.) a Budapest VIII. kerület,3549|/0lA/38 he^|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII. kert.ilet,
Baross u. |1f. szám a|atttalá|hatő, |93 m, alapterületű, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céIú
helyiség tekintetében a Szigony-Útitáľs 

^ 
Komplex Pszicho-szociális Rehabititációért

Ktĺzhasznrĺ NonpľoÍit Kft. ľészére a Képviselő-testĺilet 248120|3. (VI.t9.) szźtműhatározatának
29. pontja, valamint azEmberi Erőforľás Bizottság f03/f015. (X[.02.) száműhatározata a|apjźn
engedélyezi a kedvezményes bérleti dijat20|6.január 1-tő|2016. december 3l-iga mindenkoľi
ktizös ktiltség (a hatźrozathozata| időpontjában 36.897,- Ft/hó) iisszegű béľleti díj + ÁFA +
közljzemi és külön szolgáltatási dfiak összegen.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A béľlő a Bizottság diintéséről
20|6. ápn|is 20-án íľásban éľtesítést kapott. További intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvĺźhagydsa_ hatdrozatlan idejúĺ
bérleti jogviszony

373/2016. (Iv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban
természetben a Budapest VIII. keľület,

he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
... szám a|atti. 60 m.
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alapterü|etű, 2 szobás, komfortos lakásra határozat|an idejű bér|eti jogviszonnyal rendelkező
bérlő részére történo eladási aján|at kiktildéséhez, az elkészu|t forgalmi értékbecslésben
megá|lapított forgalmi éfték 50 %o-áva| megegyező összegű, azaz9.f40.000,- Ft véte|ár köz|ése
mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. ápriIis 1 8.

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározaÍ 1.) pontja szeľinti eladási ajánlat
k i kü I d é s ére, va l am i n t az adásv éte|i szer ző dés a1 áír ásár a.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3l.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktiznont Zľt. táiékoztatása a|apián: A bérlő részéľe 20t6. ápľilis
20-án az e|adási ajánlatot kiküldték' a szerzodést 2016. június 9-én megköti'tték. További
intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvdltagydsa (Budapest VIII. keriilet'
Leonardo da Vinci u^ ......................)

3741201'6. (Iv.18.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Leonaľdo da Vinci u. szám a|atti,
hľsz.-ú, 3f m, a|apterületíi, 1 szobás, komfortos, a közös tulajdonból hozzftartoző

365/10.000 eszmei hányaddal rendelkezo lakásľa határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező Bérlő részére töľténo eladási aján|at kikĺildéséhez az elkészült forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50%o-źrya| megegyező osszegű, azaz3.440.000,- Ft
vételár közlése mellett.

Felelos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016' április 18.

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

kikü l dé séľe' val am int az adásv éte|i szerző dés a|źńr ás źtr a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 16. június 2 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A béľIő ľészére 2016. ápľilis
22-én eladási aján|atot kiitdtek. Az eladási ajánlat hatáľideje lejáľt' szerződéskötés nem tiiľtént.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladási ajdnlatjóvdltagydsa (bérlőkijelölésijog)

375/2016. Gv.18.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járu| hozzil az ingat|an-
nyi|vántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII.
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kerü|et, Rákóczi tit ........... szám a|atti,50 m2 alapterületíĺ, l szobás, összkomfoĺtos lakásľa
határozat|alr idejű bérletijogviszollllyal rendelkezo bér|ő részére töľténő e|adási aján|at kiki'ildéséhez.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zft.vagyongazdáIkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. ápriIis l8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2016. ápri|is 20-án a dtintésľől
a kéľelmező kiértesítése megtöľtént, további intézkedést nen igénye|.

Szijjdrtó-Bíró Bettina egyéni vĺźIlalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Üllői út t8.
szdm alatti üres, önkormdnyzati tulajdonú nem lakás céljára szolgdló helyiségre

376/20t6. (Iv.18.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(3 igeno 11 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javas|atot nem
fogadja el:

].) visszavonja a 200/20I ő. (II.29.) számú határozatát.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerüIet, Ultői út ]8. szám alatti, 36764/0/A/4 hrsz.-ú, 63 m2
alapteľüIetíí, utcai bejáratúföldszinti, neru ląkás célú helyiség bérbeadásához határozatlan időre,
30 napos felnlondási határidővel Szijjártó-Bíró Bettina egłéni vállalkozó ľészére fizikai
közérzetet javító szolgóltatás,fodrászat és szépségópolás céljára 75.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj
* kozüzemi és küĺön szolgáltatási díjak osszegen, azzal a feltételĺel, hogy a bérĺeti szerződés
nlegkÓtését megelőzően egłéni vállalkozói igazolványát a tevékenység végzéséhez kapcsolódó
TEAOR korökkel kibővíÍi, továbbá a vdllalkozdsát úira indítia' és azt a szerződéskotés előtt hitelt
érdemlően igazolja.

3.) hozzájárul a Budapest VIII. keľiilet, UIői uit 18. szám alatti, 36764/0/A/4 hrsz.-ti, 63 m2
alapterületű, utcai bejáratú földszinti, neru ĺakas célú helyiség felújításához. A kérelmezőnek
váĺIalnia keII, hogl a b,érleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámítási igénnyel nem éIhet,
továbbá az áItala eszkozolt beruháząsok ellenértékét az onkormdnyzattól semmilyen jogcímen
neru kovetelheti a bérletijogviszony alatt és azt kovetően seru.

4.) felkéri a Józsefváľosi Gazdáĺkodási Kozpont Zrt.-t ą határozat 2.)-3.) pontja szerinti bérleti
szeľződés megkotéséľe, amelynek feltétele, hogl az onkormónyzat tulajdonában áIló nem lakas
céIjára szolgáló helyiségek bérbeadósdnąk feltételeiről szóló
35/20]3. (VI.20.) ĺ)nkormányzati rendelet 14. s O bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék nzegfizetését, valamint a 17. s @ bekezdése alapjdn kazjegyző előtt egyoldalú
kö t e l e z e tt s é gv ól I al ás i ny iI atko z at aĺ áír ás át v ól l alj a a l e end ő b ér l ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. április t8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kéľelmező a Bizottság
döntéséľőI 2016. ápľilis 20-án írásban értesítést kapott. További intézkedést nem igénye|.

ravaslatfakdrralkapcsolatoskdrtérítésiigényetbírlźltźsltra zÁnrÜĺÉs

377/20t6. (Iv.18.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, l'ogy . .. á|Ía|, a ......
frsz.-is gépjármtĺve| kapcsolatball előterjeszÍett kártérítési igéný a Budapest VIII. kerü|et, Koľányi
Sándor u. l0. szám előtt 2015. július 08. napján töftént káreseménnyel kapcsolatban a Groupama
Garancia Biztosító állásfoglalása alapján elismeri, és a biztosítő álta| megá|lapítotÍ.25.376,- Ft önrész
összegét kifizeti.
A kifizetés feltétele egy olyan egyezség megkötése' amelyben a károsu|t nyi|atkozik arról, hogy a
kártérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további káftérítéSi igényéro| az tnkormányzatta|
szemben.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. április 1 8.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alaľlián: A káreset tekintetében a
Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt. a kifizetésre vonatkozó egyezséget megkiittitte a
káľosulttal, mety m.egkůildésre keľült a Gazdálkodási Ügyosztá|y részére.
A Gazdálkodásĺ Ugvosztály táiékoztatása alapián: A kifizetés indítása (teljesítés igazo|ás
kiadása) f016. március 3-án megtiirtént.
A Pénzüeyi Üq'vosztálv táiékoztatása alapián: A keletkezett káľeseménnyel kapcsolatban
fe|meľült és az Onkormányzatot terhelő I0oÁ őnrész összege, azaz 25.376,- Ft f0I6. május 10.
napján átutalásľa keľült károsult ľészéľe.

Javaslat gépkocsi-beólló bérbeaddsdra ZÁRr ÜĺÉs

378ĺ2016. (rv.18.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l5 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźĄáru| a Budapest VIII. kerüIet, Tolnai Lajos u. f6. szám a|atti,34961 hrsz.-ú telken
kialakított gépkocsi-beálló bérbeadźsához ..... részére, határozat|an időre, 30 napos
felmondási időve| 10.000,- Ft + ÁFA/hó bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

f . az |.) pont szerinti bér|ő a bérleti díj megfizetése alól a 60/f011. (xI.07.) <inkormányzati rendelet
rendelkezései alapjźtn a .... mozgássérült parkolási engedély érvényességi
időpontjáig mentesül. Az59lf011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekęzdése a|apján
elengedi az ővađék megfizetését' tekintettel a jelen pontban foglalt mentességre.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 18.

3. az |.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén, az Önkormányzat tulajdonában álló ĺ'ires

telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 59lf01t. (xI.07.) önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldahi kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzói okiratba foglalásától a bérlęti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vaglongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. április 1 8.

4. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az ĺ.)-3.) pont szerinti bérleti szeľződés
megkötésére.
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] Fele|ős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
1 Határido: 2016. májusf}.

I

i A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kérelmező kiértesítése a

] 
Rir'ottságĺ|öntésérőI megtörtént.201,6. ápľilis 27-én a bérteti szerződést megktitötték.

J
. Javaslat ,,Vagyon_ ésfelelősségbiztosítlűs Józsefvárosi onkormĺźnyzat és intézményei,, tárgyú

i kijzbeszerzési eljárds ajánlauételifelltívósának elfogaddsára, valamint ltozzájdrulds az eljdrds

. 
o",deményezéséIlez

s80/f0I6. (Iv.25.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
i (|2 igen,O nem, f tartćlzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy
I

ĺl l. a ',Vagyon- és fele|ősségbiztosítáS Józsefi'árosi onkormányzat és intézményeľ, tárgyu
. l.özbeszerzési eljárásban a kozbeszerzésekrő| szőIó 2015. évi CXLII. Második Rész, uniós

értékhatfut eléľő értékű gyorsított nyílt közbeszerzési eljárást folytat le (Kbt.8l. $ (l) bekezdés

. 
.zerinti eljárás).

' Felelos: polgármester
.. Határidő: 2016. ttpri|is f5.

2. e|fogadja az e|őterjesztés f . számű mellékletét képező aján|atilrésnételi felhívást és 3. számtl
mel lékletét képező közbeszerzési dokumentumokat'

Felelős: polgármester
H atárido: 20 | 6. ápr||is 25 .

A JegYzői Kab-Ínet táiékoztatása alapián: Az Ész-Keľ l(ft. intézkedett a felhívás TED és a
Kőzb eszerzési E rtesítő ben tö ńénő m egi elentetéséľő|.

Jav as I at k ij zt e r ĺiI er lt as zn dI ati kér e Ime k e l b ír dI ds dr a

381/2016. Gv.25.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Y ár o s gazdálkodás i és Pénzügyi Bizottság ú gy dönt, ho gy

1. közteľület-haszná|ati hozzájátu|ást ad _ teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szerint, az'z'a| a kikötéssel,
ho gy könnyen mozd ítható, nem r o gzített tttr gy ak kerülnek kihelyezésre :

Közterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Nagyľét Invest Kft.
_l

i A közteľüIet-haszná|atideje:
(székhely: 6500 Baja, Burg Ete u. l.)
2016. źtpri|is f5. -f0|7 . oktőbet 20.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Coľvin sétány f/a. szám e|óttj
közterü leten az uz|et mel lett
76 mz
egy összegben

Közterület-használat célj a:

Közterület-h aszná|at he|ye :

K ö zteri'i l et-h asznźúat nagy sága:
Dijťlzetés ütemezése:

Felelős: polgármesteľ



Hatáľidő: 201 6. ápri|is 25.

2. tudomásul veszi a Nagyrét Invest Kft. Budapest VIII. kerti|et, Corvin sétány Zla. szám előtti járdán

vendéglátó terasz elhe|yezése céljából igénybe vett közterület-használatát 20|6. március 01.

napj átó| - f0 | 6. ápri lis 24. napjtńg szó |ó időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. źryr||is 25.

,Ą Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása a|apián: Az ügyfél ľészére a határozatot 201'6. május
4. napján postázták.

382/2016. GV.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|atihozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

KöZterület-haszná|ő, kérelmezo: Igazgyiingy Divat Kft.
(székhely: 1 188 Budapest, Tölgy utca l6.)

A koĺeri'ilet-használat ideje: 2016. április f5. -20|6.július 18.

KöĺeľĹilet-h aszná|at cé|ja: l db megállítő tábla
KözterüIet-használat helye: Budapest VIII. kerület, Futó utca 34-36. szám alaÍti

Közteľület-h aszná|atnagysága: 
üzle.helyiség előtti köztertileten

Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 6. ttpri|is f5.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - azIgazgyöngy Divat Kft. Budapest VIII. kerület, Futó utca
34-36. szám vonatkozásában 1 db megál|ítő táb|a kihelyezése céljából igénybe vett közterület-
haszná|atát 2016. április 18. _ 20l6. április f4. napjáigsző|ő időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0| 6. ápri|is 25.

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: Ahatáłrozatot az iigyfél 2016.05.30-án átvette'
a ktizteľĺilet-használat díj át megÍiz ette f0I6.0 4.06. napj án.

383/f016. Gv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájáru|ást ad -
díjmentességgel * az a|ábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ó, kérelmező: Pázmány Péteľ Katolikus Egyetem
(székhely: l088 Budapest, Szentkirályi utca 28.)

A közteriilet-használat ideje: f016. ápr1|is28.
Koĺerület-haszná|at cé|ja: egyéb kulturális rendezvények (egyetemi rendezvény,

Pľo Facultate nap)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keri'ilet, Mikszáth Kálmán tér
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Közterü|et-haszná|at nagysága: 850 m,

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: f016. április f5.

A GazdáIkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A' határozatot az iigyfél 2016. május 19.
napján átvette.

Tulajdonosi ltouájdrulós a Budapest VIII. keriilet, Nap utcĺt 7. számíł ingatlan vízbekötéséhez

38412016. (Iv.25.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory tulajdonosi hozzájárulását adja Corvin
Udvar Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 20l510; székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10.) kérelméľe, a
Budapest VIII. kerület, Nap utca (hrsz.: 35644/2) 7. szám alatti ingat|an (hrsz.: 35654) új vízbekötés
kiépítésének köztertileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a beľuházónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź|áru|ást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Polgármesteri Hivatal Hatósági .ijgyosztźtly Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kéľni' és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kotelezi a beruházót/kivite|ezőt a bontási helyek útügyi műszaki, valamint az a|ábbi
tulajdonosi előírások szerinti he|yreállításának szakszerű, megfelelő minőségben történő
e I végzéséľe, melyre a b eruháző lkivitelező 5 év gaľanc i élt v źila|:

. Nap utcai úttesten új aszfaltburkolat (kopóréteg) _ Iegalább a járda szélességének
megfelelő hosszúságban _ kerÍilj ön kiépítésre,

. a közterület-foglalást követoen aZ ingatlan előtti járdaszakasz fe|űjítása teljes
ľéte gren dj éb en é s telj es fe lü l etű aszfa|to zással történj en,

d. az engedé|yes koteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltéről a közteľület tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjźttő| számitott 1 évig éľvényes.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|6' április 25.

A GazdáIkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A kérelmező részére a tulajdonosi
hozzájárru|álst 2016. május 2-án megkiildték

Tulajdonosi hoaájórulds Budapest VIII. keriłlet, orczy tit 7-25. szlźm alatti ingatlanok kiizötti 1 kV-
o s fi) Id kób el r e ko nstr ukciój dho z

385/2016. Gv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Yár'osgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - az
ELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1l32 Budapest, Váci itt 72_74.)
megbízása a|apján - a GTF E|ektromos Tervezó FováIlalkozó Kft. (cégegyzékszám: 01 09 69f800;
székhely: 113l Budapest, Rokolya u l-13.) á|ta|készített, BudapestVIII. kerĺilet,orczy űt7-f5. szám
a|atti épületek villamos energia e|látás közcélú e|osńohá|őzat, valamint az 1 kV-os földkábel
rekonstľukciós tervhez, a kivitelezés kcjĺerüIeti munkáihoz, az alábbi fe|tételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájáru|ás az önkormányzati tu|ajdonú Rozgonyi utca (hrsz.: 36026), valamint
a Reguly Antal utca (hrsz.: 38159) út- és járdaszakaszairateľjed ki,

c. a beruházőnak a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást a vonatkozó
rendelet (L9ĺI994. (V.31.) KFIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerüIet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztá|y Építésüryi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruházőtlkivitelezőt a bontással érintett úttest- és iárdaszakaszokon, az a|ső
rétegrendek he|yreállítását követően

. aReguly Antal utca źttvágásźná| a munkaároktól a torkolati részen egybefi'iggő,

. az érintett szakaszon a Reguly Antal utcai és Rozgonyi utcai járdák teljes felületén

új aszfaltburkolat kiépítésére, amely munkákra aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciát
válla|.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20| 6. ápri|is 25.

A Gazdá|kodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A kéľelmező részére a tulajdonosi
hozzájáru|ást 2016. május 2-án megküldték.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladĺtsi ajánlatjóvóhagydsa _ ltatdrozott idejíÍ bérleti
jogviszony (1 db)

386/2016. Gv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatírozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szzvazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántaľtásban a ........ he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľüIet, József krt. szám a|atti, 55 m,
alapterületrĺ, 1 szobás, komfortos komfortfokozatű |akás vonatkozásában fennálló elidegenítést
kizárő feltétel -hatźtrozott idejű bérletijogviszony - alól.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodásiigazgatőja
Hatáľidő: 20| 6. ápri|is 25.

2.) hozzájáru| az ingat|an-nyi|vántartásban a he|yrajzi számon nyil^vántartott, természetben
a Budapest VIII. keľület, Jĺizsef kľt. ......... sztlm a|atti,55 m, alapterü|etű, 1 szobás,
komfortos komfoľtfokozatú lakásra vonatkozó eladási ajźn|at bérlő részére történő
megkiildéséhez, a vételárnak a forgalmi érték 100 oÁ-ában, azaz 18.400.000,- Ft <isszegben

,/,í történő közlése mellett.
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Fe|elos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. április 25.

3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szeľinti e|adási aján|at
ki kü l dés ére, val am i nt az adásv éte|i szerző dés megkötésére.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A béľlő ľészére 2016. ápľilis
27-én az eladási ajánlat kÍküIdésľe keľült. A béľlő az e|adási ajánlat éruényességi határidejének
meghosszabbítását kéľteo melyľől a Bizottság a781ĺf016.(wI.22.) sz.határozatában döntött.

Jav as lat g ép kocs i- b edIIó b ér b e adás ára

387/2016. (Iv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(13 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdá|kodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Jőzsef u. 47. szám a|atti,35|59 hrsz.-ú |akőház udvarán
kialakított gépkocsi-beálló bérbeadźsźthoz .. részére, határozat|an időľe, 30 napos
felmondási idővel l0.000,- Ft + ÁFA mértéke/hó bérleti dij mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20| 6. źtpri|is 25 .

f. fe|kéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t az l.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amely hatályba lépésének feltétele az Onkormányzat tu|ajdonában áIló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és do|ogbéľletek bérbeadásának feltételeiľől szóló
59/f0|1. (XI.07.) önkormányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak
me gfelelő összegiĺ óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. május 30.

3. az l ') pont szerinti béľleti szerződés megkötése esetén az onkormányzat tu|ajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok' gépkocsi-beállók és dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 59lf0l1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kötelezettségvźi|a|ő nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékéľe
tekintettel.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagsĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f01 6. ápri|is 25 .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A Bizottság dtintéséľől 2016.
ápľilis 27-én az értesítést megküldték, az iigyÍé| azonban nem ktitött szeľződést.

Budapest VIII. kerťilet' Lujza u 23. as. 8. szdm alatti iires, nem lakds céljóra szolgdló helyiség
elidegenítése
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388/20|6. (Iv.25.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárula Budapest VIII. kerület, Lujza u. f3. alagsor 8. szám alatti, alagsori,3543910lN60
helyrajzi számu, 40 m, alapterületű, udvari bejáratú nem lakás cé|jára szolgá|ó raktárhelyiség
2.100.000,- Ft vételáron, versenyeztetési eljáľás mellőzéséve| töľténő elidegenítéséhez

... reszere.

Felelős: Józsefi'áľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdźikodásiigazgatőja
Határidő: f01 6. źtpri|is 25 .

2') felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ahattrozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at

kikül désére, valam int az adásv éte|i szer ző dés m egkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 5.

3.) amennyiben .... nem é| az e|adźlsi ajánlatban foglalt határidon belül a vétel
lehetőségével, úgy az l.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos rendelkezések szerint
nyí|t árverésen kell meghirdetni.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: 2016. jlinius 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: Az eladási aján|at kiküldése
megtiirtént f01'6. ápri|is f7-én. Az tigyfél nem kötött szerződést, igy a határozat 3.) pontja
alapján az ingatlan nyílt árveľésľe keľiil.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajónlatjóvdhagydsa_ határozatlan idejű
bérleti jogviszony

389/201'6. Gv.25.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájźru| aZ ingatlan-nyilvántartásban .... he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VI[. keľüIet, Mátyás téľ ......... sz,źlm a|atti, 48m.
alapterületű, f szobás, komfoľtos lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező
bér|ó részére ttjrténő eladási ajttn|at kikĺ'ildéséhez, a 33120|3. (VII.IS.) számű önkormányzati
rendelet 19. s (1) bekezdésében, a komfortos lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az
elkészült forgalmi értékbecslésben megáIlapított forgalmi érték 50 Yo-źna| megegyezó összegrÍ,
6.625.000,- Ft vételár kĺizlése melleff.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt.vagyongazdéúkoďási igazgatőja
Határidő: 201 6. ápri|is 25.

2') felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
ki kti l d é s éľe, val am int az adźsv éte|i szer zó dés a|áír ás ár a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdá|kodtsi igazgatőja
Határidő: 2016. június l5.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: A béľ|ő részére 2016. ápľilis
27-én aZ eladási ajánlatot megküldték. Az ajántat érvényességének határideje lejáľt,
szerződéskötés nem tiirtént.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínháx u 22. szúm alatti iires, nem lakds céIjdra szolgdló
h e Iy i s é g b é r b e ad ás ór o v o n at k o zti p ĺÍ Iy dzat e r e d mé ny é n e k me g dl I ap í,t ás d r a

390/2016. (Iv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) a Budapest VIil. keľület, Népszínház u.22. szám a|attĹ,3467g/0/N11 hľsz.-ú, 156 m2
alapterületĺí, utcai bejáľatú, ťoldszinti galériás, üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiség bérbeadására af34lf0|6. (III.07.) számű VPB határozat a|apján kiírt nyilvános
p á|y ázatot. érvényesn ek és eredményesnek ny i l ván ítj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. źtpri|is 25.

2.) megá||apítja, hogy a pá|yźzat nyertese a Padlókirály Kft. (cégegyzékszám: 01-09-172646,
székhely: 1038 Budapest' Mezo u. 11. 1.4.).

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápri|is f5.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keriilet, Népszínház u. f2.
szám a|atti, 34679/0lł11l hrsz.-ú, 756 m. alapterületű, utcai bejáratÚ foldszinti galériás, iires,
nem lakás céljára szo|gźiő helyiség bérbeadására kiíľt nyilvános páIyázat nyeftesével, a
PadlókiráIy Kft.-vel való bérleti szerződés megkotésére,határozatlan időre, 30 napos felmondási
határidő kikotésével, kereskedelmi (szonyeg, parketta, ablak, ajtó foľgalmazás) tevékenység
cé|jára,200.000,- Ft/hó + Áľ.ĺ' bé.l"ti díj + kĺjztizemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 3l.

4.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, 34679ĺ0lNtL he|yrajzi számon nyilvántartott' Budapest
VIII. keľiilet' Népszínház u. 22. szám a|att ta|álhatő, |56 m, alapterĺ.iletrí, önkoľmányzati
tulajdonú, üres, utcai, ťoldszinti galériás, nem lakás céljára szolgáló helyiség felrijításához.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f0| 6. ápri|is f5.

5.) a bérlőnek tudomásul kel| vennie, hogy a felújítások tekintetében bérbeszámítással nem éIhet, és
költségei megtérítését az onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem kérheti a jogviszony
időtartama alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. ápri|is 25.

6.) a jelen hatźrozat 3')-5.) pontja szeľinti béľleti szerzódés megkötésének feltétele, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gtł|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ó 3512013. (VI.20.) cinkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi
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bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo
előtt egyo|dalú köte|ezettségválIalási nyilatkozat a|áírásátvá||a|jaa leendő bér|ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. június 30.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Közrlont Zľt. táiékoztatása alanián: A pá|yáző éľtesítése a
Bizottság döntéséľől 2016. április f6-án megtöľtént, a szerződést megkt'tiitték. További
intézkedést nem igényel.

Siłci és Györgł Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Lujza u 5. szdm alattí iires,
önkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céljdra szolgdló helyiségek vonatkoaÍsóban

39112016. (rv.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet,35357l0lÁJ1he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest vilI. keľület, Lajza u. 5. szám a|atÍ ta|á|hatő, 22 mf alapteľtiletĺĺ, üres,
önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratri ťoldszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadásához hatĺrozott időtaItamra, 20f0. december 31-ig a Sĺici és Gytiľgy Kft. részére
raktározás cé|jára, 25.333,- Ft/hó + ÁF,Ą. bérl"ti díj + kozijzemi és ktĺlon szolgáltatási díjak
összegen. A bérleti szerződés |ejźrtát követően az űj bér|eti jogviszony létesítéséről és a béľleti
díjról a Bizottság dönt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. źlpri|is f5'

2. hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet,35357l0/N2 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben
a Budapest vilI. keľület, Lujza u. 5. szźtm a|att ta|á|hatő, 22 m2 alapteriiletíĺ, üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű ftjldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadásához határozott időtartamra, f020. december 3I-ig a Siici és Gytiľgy Kft. részére
rakttrozás céljára, f6.667,- Ft/hó + ÁFA be'leti díj + közüzemi és kĺilön szolgáltatási díjak
összegen. A bérleti szerződés |ejártát k<jvetően az űj bér|eti jogviszony létesítéséről és a bérleti
díjľól a Bizottság dönt'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľido: 20|6' ápri|is f5.

3. felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.)-2.) pontjában foglaltak szerint a

bérleti szerzodés megkotéséľe, amelynek feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonában ál|ó nem

lakás cé|jára szolgá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20')
önkormányzati rendelet 14' s (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a |7 ' $ (4) bekezdése a|apján közjegyző előtt egyoldalú
kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásźú vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20 16. jlinius 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kérelmező értesítése a
Bizottság döntéséľől 20|6. ápri|is 27-én megttirtént, szeľződéskötésľe nem keľiilt soľ. További
intézkedést nem igényel.

.ĺf
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A Budapest VIII. keriilet, Vásdr utca 4. szám alatti, 34875/0/A/28 helyrajzi számú üzlethelyiség
eIidegenítése

39f/20|6. (Iv.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen, 2 nem,f tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') hozzájáru| aZ ingatlan-nyilvántartásban 34815l0/N28 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerĺilet, Vásár uÍca 4. szám a|aĹti, füldszinti, utcai bejáratu,f3 m,
alapterületíĺ üz|ethelyiségľe vonatkozó e|adási aján|at bérlő részére töľténő megküldéséhez, a
vételárnak, az e|készült forsalmi értékbecslés, valamint a
3flf0|3. (VII.15.) onkormányzati rendelet a|apján a forgalmi érték l00 oÁ-ában, azaz
l 1.370.000,- Ft összegben történő köz|ése mellett.

Felelős: Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. ápri|is 25.

2.) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási aján|at
kiküldésére és az adásvéte|i szerzodés megkötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6' június l5.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiéokztatása alapián: A béľlő ľészéľe 2016. ápľilis
27-én az eladási ajánlatot megkiildték. Az ajánlat érvényességének hatáľideje lejárt,
szerző déskłités nem tö ľtént.

ravaslat a Jóuefvdrosi GazdáIkoddsi Központ Zrt,-vel kötendő megdllapodós megkötésére

39312016. Gv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|.1

AYttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

l. a ,,Teleki tér |7. szám e|é ryalogátke|ő és a Százados úton (Művész telep) forgalomlassító
küszöbök kialakításď' elnevezésű beszerzéssel kapcsolatos valamennyi feladat teljes k<ĺnĺ
lebonyolításáva| megbizza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Ą és elfogadja ahatźrozat |.
sz. mellékletét képezó megállapodást.

Felelős: polgármester
Határidő: f0 | 6. ápri|is 25 .

2. felkéľi a polgármestert a határozat 1 . sz. mellékletét képező megállapod źs a|áírására.

FeleIős: polgármester
Határidő: 20l6. április 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a megállapodás aláÍrásľa
keľĺilt.

ZART ULESJavaslat gépjórmíí-elhelyezési kötelezettség megvdltdsi díjdnak elengedésére



394/20ĺ6. (Iv.25.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. .... kérelméľe a Budapest VIII. keľület, Bacsó Bé|a u. .... szám (hrsz.:

. ) alatti lakás megos ztásához kapcsolódó, 1 db gépj ármrĺ-elhelyezési kotelezettség
1.000.000,- Ft összegű megváltási díjának megfizetésétől eltekint a Józsefváros területén az
építtetők gépjármű-ellrelyezési kötelezettségéről szóIó 1512011. (n.l8.) önkormányzati rendelet
8. $ b) pontja alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. ápri|is 25.

f . felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó
m e gál l apod ás a|źńr ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' május 3 l.

A Gazdálkodási Üeyosztá|y táiékoztatása alapián: A megá||apodás a|áírása megtiirtént
2016.05.04-én.

Iavaslat a Budapest VIII. kerüIet, Déri Miksa utca ... ... . . .. .. . . . 
;. 

.... rydyťł ingatlanra vonatkozó
elővásdrldsi jogról való lemonddsra ZART ULES

395/2016. Gv.25.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Onkormányzat a.... hrsz., természetben a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u.

... szám a|att ta|á|hatő, 99 m2 alapteriiletű lakás tekintetében .. eladó,

valamint és .... vevők kozott 19900 000.-Ft, azaz tizenkilencmillió-
kl|encsztuezer forint vételáron létrejött adásvételi ę|őszerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem

kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. ápri|is 25.

A Gazdálkodási tigyosztály táiékoztatása alapián: Az iigyfél részéľe a nyilatkozatot2016. ápńlis
26-án postázták.

Javaslat a ,,Pitypang ivoda újjáépítése vdllalkozlÍsi szerződés keretében', tdrgłíl közbeszeľzési
elj drdsban közbenső diintés meg hozataldra

zÁnr tjĺns

39612016. Gv.25.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem, 1 taľtózkodásszavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pitypang óvoda újjáépítése vállalkozási szerzódés
keretében'' tár gyil kozbeszer zés i elj árásban úgy dönt, ho gy

.:/)/

/../'

296



l. aközbeszerzésekľő| sző|ő2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglalt nemzeti eljáľásľend szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása során _ a Kbt. 69. s (4) bekezdése alapján _ az ajánlaÍok
közbenső értékelése a következő:

a) Az a|ábbi aján|attevők aján|ata érvénýelen:
o Mozaik Kft. (1182 Budapest, Halomi út 108.): Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt.

73. $ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen (egyéb módon nem felel meg aZ
aján|attéte|i felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek) tekinteÍte| ar'ra,
hogy a kĺjte|ezoen előírt megaján|ások a|attl vti|a|ásokat tett. Aján|atkérő az eljárást
megindító fe|hívás \f . pontjában e|őirta, hogy legkedvezotlenebb szint alatti
megajánlásokat nem fogadja el.
HUFER-Bau Kft. (1193 Budapest, Könyvk<jto utca 22.): Äján|attevő a hiánypótlási
felhívásnak nem tett eleget' ahiánypőtltlsi hatáľidő |ejártáig nem nyújtotta be a Kbt. 114. s
(l1) bekezdésében foglaltakat a|átámasztő dokumentumo(ka)t, így az általa benyújtott
aján|at a Kbt. 73. s (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen (egyéb módon nem felel
megaz ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek).
R+R'' Konzorcium (Roseber Kft. és RTN Plusz Nonprofit Kft. közös ajánlattevő) (1094
Budapest, Viola u. 48.Iv.l.13.): Ajánlattevo a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, a
hiánypótlási határido |ejártáig nem nyújtotta be a Kbt. 1 14. $ (l1) bekezdésében foglaltakat
a|átámasztő dokumentumo(ka)t, továbbá ahiánypőt|ttsi határidő |ejártáig nem nyújtotta be
azuz|eti titokról szóló nyilatkozatot megfelelő indoklással' így az általa benyújtott ajánlat a
Kbt. 73. $ (l) bekezdés e) pontja a|apján éľvénytelen (egyéb módon nem felel meg aZ
aján|attéte|i felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek).
MASZEK Magyaľ Szaképítő Kft. (1147 Budapest, ov utca 16|la.): Ąánlattevő źL|ta|

benyújtott aján|at a Kbt. 73. $ (1) bekezdés e) pontja a|apján éruénytelen (egyéb módon
nem fele| męg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
feltételeknek) tekintette| arľa' hogy a kotelezően előírt megajánlások a|atli vá||a|ásokat tett.
Ajánlatkérő az e|járást megindító felhívás |f . pontjétban e|óirta, hogy tegkedvezőtlenebb
szint a|atti megajánlásokat nem fogadja eI. Továbbá a hiánypőt|ási felhívásnak nem tett
eleget, ahiánypőtlási határidő |ejártáig nem nyújtotta be a Kbt. 114. s (11) bekezdésében
foglaltakat a|átźmasztő d okumentumo(ka)t.
A-MODUL Ipari és Keľeskedelmi Zrt. (1095 Budapest' Soľoksári út 46'): Ajánlattevő a
hiánypótlási felhívásnak ľészben tett eleget, ahiźlnypőt|ási határidő |ejártáig benyújtotta a
ll4. $ (ll) bekezdésében foglaltakat a|átámasztő dokumentumo(ka)t, de nem csatolta
nyl|atkozatát (|2. sz. melléklet) a Kbt. l 1 4. $ (2) bekezdése szerint a kizźlrő okok hiányára
vonatkozőan és az alkalmassági követelmények teljesi'iléséľől, de ez formai hibaként
értékelhető tekintettel aľra, hogy az a|áttlmasztó dokumentumok korábban már csatolásra
kerĺiltek. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. s (l) bekezdés e) pontja a|apjźn
érvényte|en (egyéb módon nem felel meg az ajźm|attéte|i felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételeknek) tekintette| arta, hogy a kotelezően előírt
megajánlások a|atti vállalásokat tett' Ajánlatkérő az eljáľást megindító felhívás 12.
pontjában e|őírta, hogy legkedvezőtlenebb szint alatti megajánlásokat nem fogadja el.
EU-Line Építőipaľi Zrt. (|2|3 Budapest, Hollandi tft 21.): Ajánlattevő a hiánypótlási
felhívásnak eleget tett, a hiánypótlási határidő |ejártáig megfelelő hiánypótlást nyújtott be,
de a becsatolt dokumentumok a|apjttn megállapÍthatő, hogy ajánlattevő nem felel meg a
Kbt. 114. s (l1) bekezdésében foglaltaknak, igy a, általa benyújtott ajánlat a Kbt. 73. s (l)
bekezdés e) pontja a|apjźn éľvénytelen (eryéb módon nem felel meg az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban me ghattr ozott feltéte| ekn ek).
E-Buildeľ Kft. (1094 Budapest, Páva utca 32/B 2ĺ|2.): Ajánlattevő a hiánypótlási
felhívásnak nem tett eleget tett, ahiánypótlási hatäridő lejárt'áig nem nyťljtotta be az íiz|eti
titokľól szóló nyi|atkozatot megfelelő indoklással és a Kbt' 114. $ (1l) bekezdésében
foglaltakat a|átámasztő dokumentumot, igy az á|ta|a benyújtott aján|at a Kbt. 73. $ (1)
bekezdés e) pontja alapján éruényte|en (egyéb módon nem felel meg az aján|attéte|i
felhívásban és a dokumentációban meshattlrozott feltételeknek). Továbbá nem csatolta
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nyi|atkozatáÍ. (12. sz. me||éklet) a Kbt. l 14. $ (2) bekezdése szerint akizárő okok hiányára
vonatkozóan és az a|ka|massági követelmények teljesiilésérol, de ez formai hibaként
énékelhető tekintettęl arra, hogy az alátámasiztó dokumentumok korábban már csatolásľa
kerültek.

b) Az a|ábbi ajánlattevok ajźn|ata megfelelő:
o Belvárosi Építő lfft. (2013 Pomáz, Vincelléľ u. 1/A.): Aján|attevő az ajźnlatźhan

benyújtott nyĺ|atkozatai alapján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak vizsgá|ata alapján
megfelelő.

o PRIMOFOR Kft. és PRIMOGEN FM Kft. Közös Ajánlattevők (1095 Budapest,
Hídépíto utca 1-l2.): Ajánlattevo az aján|atában benyújtott nyilatkozatai alapjálr a Kbt. 69.

$ (2) bekezdésében fog|altak vizsgá|ata alapján megfelelő.
o VivaPalazzo Epület-Kiizmű Tervező és Kivitelező Kft. (7800 Siklós, Szentkút u. 34.):

Ajánlattevő esetében hiánypótlás éslvagy felvilágosítás kérés elrendeléséľe nem volt
szükség. Ajánlatában benyújtott nyi|atkozatai alapján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében
fo gl altak v izsgá|ata alapjźtn megfelelo.

o T-Invest '91 Kft. (67f4 Szeged, osz utca 1 1'): Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak
eleget tett, a hiánypótlási határido |ejtrtáig megfelelő hiánypótlást nyújtott be. Aján|atában
benýjtott nyi|atkozatai alapján a Kbt. 69. s (2) bekezdésében foglaltak vizsgtiata a|apján
megfeleIő.

o Vép-Mesteľ Építőipari Kft. (8200 Veszprém, EöIVöS Károly u. 4.): Ajánlattevő
hiánypótlási felhívásnak eleget tett, a hiánypótlási határidó |ejártźig megfelelo hiánypótlást
nyújtoĺ be. Ąánlatában benyújtott nyilatkozatai alapján a Kbt. 69. s (2) bekezdésében
fo gI altak v izsgá|ata a|apján me gfelelő.

. Polip 2001 Kft. (8100 Várpalota, Szent Imre u. 1l. tetőtér 3.): Ajánlattevő a hiánypótlási
felhívásnak eleget tett, a hiánypótlási határidő |ejártźig megfelelő hiánypótlást nyújtott be.

Aján|atában benyijtott nyilatkozatai a|apján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak
v izs gá1 ata a|apján m e gfe l e l ő.

o Szilasi és Táľsa Kft. (523i Feg;nĺernek,Liszt Ferenc út l3la.): Ajánlattevo a hiánypótlási
felhívásnak eleget tett, a hiánypótlási határidő |ejártÍńg megfelelő hiánypótlást nyújtott be.

Ajánlattban benyújtott nyilatkozatai alapján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak
v i zs gá|ata a|apj án m e gfe l e lő.

. GEPARD Epítő Kft. (i039 Budapest, Kaľácsony Sándor utca |4.): Ajánlattevo a

hiánypótlási felhívásnak eleget tett, a hiánypótlási hataridő |ejártáig megfelelő hiánypótlást
nýjtott be. Ajánlatában benyújtott nyi|atkozatai a|apján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében
fo g l a ltak v izs gá|ata a|apján me gfe l e lő.

o Geneľál Centľá| ÉpÍtőipari és Keľeskedelmi Kft. (6000 Kecskemét' Kiskőrösi űt 12.):

Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, nem csatolta nyilatkozatát (|2. sz.

melléklet) a Kbt. l14. $ (f) bekezdése szerint akizárő okok hiányára vonatkozóan és az
alkalmassági kĺjvetelmények teljesüléséről, de ez formai hibaként étékelhető tekintettel
arra, hogy az a|źĺtámas:ltó dokumentumok korábban már csatolásra kerÍiltek. Ajánlatában
benyújtott nyi|atkozatai alapján a Kbt. 69. s (2) bekezdésében foglaltak vizsgá|ata a|apján
megfelelő.

. Épkomplex Kft. (2100 Gödollő, Rét u. 37.): Ajánlattevő ahiánypőt|ási felhívásnak nem
megfelelően tett eleget, nem csatolta nyilatkozattlt (1f. sz. melléklet) a Kbt. l14. $ (2)

bekezdése szerint a kizárő okok hiányára vonatkozóan és az a|ka|massági követelmények
teljesülésérő|, de ez formai hibaként éltékelhető tekintettel arra, hogy az a|ttámasztő
dokumentumok korábban máľ csatolásra keľÍiltek. Ajánlatában benyújtott nyi|atkozatai
a|apján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak vizsgtiata alapján megfelelő.

o Sasad Epítő Kft. (107f Budapest, Akácfa u. f\.I. em. 9.): Aján|attevő a hiánypótlási
felhívásnak eleget tett, a hiánypótlási határidő |ejártáig megfelelo hiánypótlást nýjtott be.

Aján|atában benyújtott nyi|atkozatai alapján a Kbt. 69. s (2) bekezdésében foglaltak
v izs gá|ata a|apján m e gfe l e l ő.

. Jánosik és táľsai'' Build Kft. (t047 Budapest, Attila u. 34.): Ajánlattevő a hiánypótlási
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fe|hívásnak eleget tett, a hiánypót|ási határidő |ejártáig megfele|ő hiánypót|ást nyújtott be'
Ajálllatában benyújtott nyilatkozatai a|apján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak
v izs gá| ata a l apj án me gfe l e l o.

o Pľímfest Kft. (l083 Budapest, I|lés u. 11. fszt. 1.): Aján|attevő a hiánypótlási felhívásnak
eleget tett, a hiánypótlási határidó |ejártáig megfelelő hiánypótlást nyújtott be. Ąán|atában
benyújtott nyila'tkozatai alapján a Kbt. 69. s (2) bekezdésében foglaltak vizsgźůata a|apján
megfelelő.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|6. źqri|is 25.

2. aKbt.69. $ (4) bekezdése alapján aze|jźrás eredményérő| szóló dtintés meghozata|át megelozően
az értéke|ési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető alábbi ajánlattevőt hívja fel a
kizárő okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az aján|attételi felhívásban e|őírt
i gazo l ások benyúj tásáľ a az a|źtbbiak szerint:

o Vép-Mesteľ Építőipaľi Kft. (8200 Veszprém, Eĺĺtvös Káľoly u. 4.)
o T-Invest '91 Kft. (6124 Szeged, Osz utca I l.)
o Pľímfest Kft. ( 1 083 Budapest, Illés u. 17 . fszt. 1 .)

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0| 6. ápril'is 25.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: az ú)sz-Ker Kft. intézkedett a határozat szeľint
alkalmas aj ánlattevő k fe|é az i gazo láso k benyúj tása éľd ekében.

A beszámol ő |ezárva: 20 1 5. aususztus f4-én.
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Javaslat a Leonardo 41. AIapínány 2015. I. féIévi tevékenységéről saÍIó beszĺűmoló elfogadására

184/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 ieen. 1 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, liogy elfogadja a Leonardo 41 Alapítvány 2015. I. félévi
tevékenységérőI szóló beszámo|óját'

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. november 4.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: az Alapítvány képvĺselője ľészt vett a
Bizottság iilésén, tájékoztatása a beszámoló elfogadásáľót az ülés napján megttiľtént.

Javaslat a Jóaefvárosi Kdbítószeriigyi Egyeztető Fórum dltal szervezett konferencia jóvtźhagydsdra

186/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. november l8-án aKesztyugyár Kozösségi
Házban megľendezésre kerülő drogprevenciós konferenciameglartásával egyetért, melynek várható
költségei kifizetot teľhelő járu|ékokka| (EHO+SZJA) egyi.itt 472,3 eFÍ.. Fedezete az Onkormźnyzat
koltségvetésében 1 1 3 0 l kábítószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. november 4.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tá!ékoztatálsa alapján: a dľogpľevenciós konfeľencia 2015.
novembeľ l8-án megľendezésre keľült.

l87l2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (9 ieen. 1 nem szavazattal. 1 taÉózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy a 2016 januárjában megrendezésre kerülő
drogprevenciós szakmai konferencia megtaľtásáva| egyetért, melynek várható költségei a kifizetót
terhelő járulékokkal (EHO+SZJA) együtt 829,| eFt, Fedezete az Önkormányzat költségvetésében
1 i 3 0 l kábítószer-ellenes pľogramok címen biztosított.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. december 15.

A Humánszo|eá|tatási Ügvosztály tájékoztatátsa alapján: a bizottság 6/2016.(II.03.) számú
határozata szeľint keľĺilt módosításra a konferencia időpontja.

188/20l5.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (l0 igen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Eroforrás Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt a |86-|87/2015. (XI.04.) sz. EMBI
határozatok szerinti konferencia lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéľe.

Felelős: jegyző
Határidő: a|86ĺf0|5,(XI.04.) sz. EMBI határozat esetében 20l5. november l8.,

a |81l20I5.(xI.04.) sz. EMBI hatźtrozat esetében 2015. december 3 1.

A Humánszoleáltatási Ügyosztá|y tájékoztatálsa alapján: a drogpľevenciós konfeľencĺa 2015.
november 18-án megľendezésľe keľült.
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Iavaslat az óvodĺÍk téIi és nydri zárva tartási idejének meghatdrozásdra
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19712015.(X[.02.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eroforrás Bizottság úgy dont, hogy

1) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi onkormányzat Napraforgó Egyesített óvoda
székhely óvodájának és 14 tagóvodájának téli zárva tartási idejét 2015. december 23. _ f0|5.
december 31. kĺjzött határozzameg. A téIi szünet ideje a|att aNapraforgó Egyesített óvoda KoszorĹl
Tagóvodája (1086 Bp. Koszoľú u. 14-16.) ügyeletet tart és fogadja a Napraforgó Egyesített ovoda
székhely és tagóvodáiba beíratott gyermekeket.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 2.

2) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó Egyesíteft óvoda 2016.
évi nyári záwa tartási idejét a szükséges kaľbantartási, felújítáSi és takarítási feladatok érdekében az
alábbiak szerint határozzameg azza|,hogy a nyári szĺinet idején az ügyeletre kijelölt óvodák fogadják
a gyermekeket.

ovoda neve, címe:
2016. évi nyári aźrva

tartás ideie:
tJgyeletre kijelölt óvoda:

I
Naprafoľgó Egyesített óvoda
Gyerek-Virá g T agőv odája
1082 Bp., Baross u. 111/b.

2016.06.f0-07.ff-ig

Napraforgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagóvodája
1083 Bp. Baross u. 9l .

2016.06.f0-07.15-ie
Napraforgó Eryesített ovoda
Csodasziget Tagóvodája
1083 Bp. Tömo u' 38/A.
f016.07.18-22-is

2.
Napľaforgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagóvodája
1083 Bp. Baross u. 91 .

f016.07 .18-08.19-is

Napraforgó Egyesített ovoda
Csodasziget Tagóvodája
l083 Bp. Tomő u. 38/A'
f0|6.07.Í8-22-is
Napraforgó Egyesített ovoda
Gyerek-Virág Tagóvodáj a

1082 Bp., Baross u. 111/b.

f016.07.25-08.19-is

3.
Napraforgó Egyesített ovoda
Szivárvány Tagóvodája
1083 Bp. Szisonv u. 18.

f016.06.20-07.f2-is
Naprafoľgó Egyesített ovoda
Csodasziget Tagóvodája
l083 Bo. Tömő u. 38/A.

4.

Napraforgó Egyesített ovoda
Csodasziget Tagóvodája
1083 Bo. Tömő u.38/A.

f016.07 .fs-08.f6-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
Szivźtwány Tagóvodája
1083 Bo. Szisonv u. 18.

5.

Napraforgó Egyesített ovoda
Hétszínvirág Tagóvodája
1081 Bo. Kun u. 3.

f0I6.06.20-07 .fŻ-íg
Napraforgó Egyesített ovoda
iszékhelyóvodď
1084 Bo. Tolnai Laios u. 7-9.

6.

Napľaforgó Egyesített ovoda
/székÁe|yővoda/
1084 Bp. Tolnai Laios u. 7-9.

1016.07 .25-08.26-ig
Napraforgó Egyesített ovod a

Hétszínvirág Tagóvodája
1081 Bp. Kun u.3.

n
Napraforgó Egyesített ovoda
Várunk Rád Tagóvodája
1086 Bp' Csobánc u. 5'

2016.06.f0-07.ff-ig

Napraforgó Egyesített ovoda
Napsugáľ Tagóvodája
l086 Bp. Dankó u.3l'
f016.06.20-07.15-is
Napraforgó Egyesített ovoda
Csodasziget Tagóvodája
1083 Bp. Tĺjmő u. 38/A'
2016.07.18-07.2f-is.
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8.

Napraforgó Egyesített ovoda
Napsugár Tagóvodája
l 086 Bp. Dankó u. 3 l .

f016.07 .l 8-08.19-is

Napraforgó Egyesített ovoda
lszékhe|yővodal
1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9.
f0l6.07.ĺ8-07.22-is'
Napraforgó Egyesített ovoda
Várunk Rád Tagóvodája
1086 Bp. Csobánc u. 5.

2016.07.f5-08.19-is

9.

Napľaforgó Eryesített óvoda
S zázszor szép Tagóvo d áj a
l086 Bp. Szúzu.f .

f016.06.20-07.Lf-ip

Naprafoľgó Egyesített ovoda
Koszorú Tagóvodája
1086 Bp. Koszorú u.14-16.
20t6.06.20-07.15-is
Napraforgó Egyesített ovoda
lszékhelyővoda/
1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9.
2016.07.18-07.f2-ip

10.

Napraforgó Egyesített ovoda
Koszorú Tagóvodája
1086 Bp. Koszoni u.14-16.

2016.07 .18-08.19-is

Napraforgó Egyesített ovoda
Százszor szép Tagóvod áj a
1086 Bp. Sztzu.2.
f0t6.07.2s-08.19.
Napraforgó Egyesített ovoda
lszéV*he|yővodal
1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9.
2016.07.18-07.2f-ip

ll
Naprafoľgó Egyes ített ovoda
Katica Tagóvodája
l089 Bo. Vaida Péter u.37 .

2016.06.f0-07.22-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
Kincskereső Tagóvodáj a
1089 Bp. Bláthv ottó u. 35.

tf.
Napľaforgó Eryesített ovoda
Pitypang Tagóvodája
1087 Bp. Százados tlt |4.

2016.07 .t 1-08.12-is

Napraforgó Egyesített ovoda
Kincskeľeső Tagóvodáj a
l089 Bp. Bláthy ottó u. 35'
f016.07.11-07.22-ig

Napraforgó Egyesített ovoda
Katica Tagóvodája
1089 Bp. Vajda Péter u. 37.
f016.07.25- 08.12-ig

13.
Naprafoľgó Egyesített ovoda
Kincskereső Tagóvodája
1089 Bp. Bláthv ottó u. 35.

f016.07 .25-08.26-is
Napraforgó Egyes ített ovoda
Katica Tagóvodája
1089 Bp. Vaida Péter u. 37.

14.
Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Tagóvodája
l085 Bp. Somocvi Béla u' 9-15

2016.06.20-07 .22-ig
Napraforgó Egyesített Ovoda
TA-TI-KA Tagóvodája
1088 Bo. Rákóczi út l5.

15.
Napraforgó Egyesített ovoda
TA-TI-KA Tagóvodája
l088 Bo. Rákóczi út 15.

2016.07 .2s-08.26-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Tagóvodája
1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-l5

Felelős: polgármester
Határidó: 20 15. december 2.

A Humánszolgáltatási Ügvosztá|v Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: az ővodák a
2015. évi téIi és a 2016. évi nyáľi záwa taľtási idejének ľendje a szülők táiékoztatátsa céljából
közzététe|re keľült az Onkoľmányzatés a Napľafoľgó Egyesített Ovoda honlapján.

Javaslat a Tudomdnyos rsmeretterjesztő Tĺźrsulat 2014. évi tevékenységéről szóIó beszómoló
elfogaddsdra

-,.,,,(t:r:
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198/2015.(X[.02.) sz. EMBJ hatáľozat (13 ieen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Tudományos Ismeľetteľjesztő Társulat
f0 1 4. év i tevékenységéről szóló beszámo lój át.

FeleIős: polgármester
Határidő: 2015. december 2.

A HumánszolgáItatásĺ tigvosztály tájékoztatálsa alapján: a dtintésről a TIT értesítése megtiirtént
2015. december 3-án.

J av as l at s zerv ezet k e dv e zmé ny e s h e ly i s é g b ér l eti k é r e l mé n e k iigy é b e n

199/2015.(XII.02.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottsźry úgy dont, hogy javasolja a Yärosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a Táľsak a Teleki Térért EgyesüIet (székhely: 1086 Bp., Teleki térf4.I/10.; képviseli:
Feicht Rezsőné) bérleti szerződés megkötését kedvezményes bérleti díjon a Bp. VIII. kerület, Teleki
tér f3 . szám a|atti (hrsz. 347 40ĺAlfs) 29 mz a|apterületű helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 2.

A Humánszoleáltatási Ügvosztá|y tájékoztatálsa alapján: a diintésľől a JGK Zľt. éľtesítése
megttiľtént 2015. december 2-án.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapján: a VPB 1f98/2015. (xtr.14.)
határozata alapján aszerz(jd,és megkötésre keľült. További intézkedést nem igényel

J av a s I at a B ur s a H ung ar ic a F e I s őo kt at d s i o s zt ö n díj p dly ózat elb ír lźI ós ár a
ZÁRT ÜI,Bs

200/20ĺ5.(XII.02.) sz. EMBI határozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonás BizoÍtság úgy dönt, hogy

1. af}|6. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási osztöndíjpá|yázat keretében az,,A,, típusú pá|yázat
esetében az a|ábbi érvényesen pá|yázőkat támogatja 10 hónapon keresztül az a|ábbi
összegekkel:

Pá|váző neve Utca.házszálm
Támogatás
łisszepe

1 5000.-
2. s000.-
3. 5000,-
4. 5000,-
5. s000.-
6. s000.-
7. s000.-
8. 5000,-
9. 5000,-
10. 5000,-
l1 s000.-
12. s000.-
13. 5000.-
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At 5000,-
5. 5000,-
6. 5000,-
1 s000.-
8 s000.-
9 5000.-

f0. 5000,-
ft. 5000,-
ff. 5000.-
z3- 5000.-
24. s000"-
f5. 5000,-
f6. 5000,-
f7. 5000.-
f8. s000.-
f9. 5000.-
30. 5000.-
Ą1
Jl. 5000,-
3f. 5000,-
aa
JJ. 5000.-
5+. 5000.-
35. 5000.-
36. 5000,-
37. 5000,-
38. 5000.-
39. s000.-
40. 5000.-
41. 5000,-
A.) 5000,-
Á.
+.). 5000,-
44. 5000.-
45. s000.-
46. s000.-
41. 5000.-
48. 5000.-
49. 5000,-
50. 5000.-
51. 5000.-
5f. 5000.-
53. 5000.-
54. 5000,-
55. 5000,-
56. 5000,-

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 2.

2. a 2076. évi Buľsa Hungarica Felsőoktatási osaöndíjpá|yázat keretében az a|źhbi pá|yźtzők
p źily ázatait ny i|v ánitj a éľvénýe lennek :

Pálvázó neve atca.házszám Indok
I Nem érkezett be a

nYomtatott pá|yázat.

2. Nem érkezettbe a
nYomtatott pá|vázat.
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Felelos: polgánnester
Határidő: 2015. decembeľ 2.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a pályázatok támogatási összegének átutalásáľól.

Felelős: polgármester
Határido: f0|6. január 31.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: az Embeľi Eľőfoľľás Támogatáskezelő
a dłintési listát 20ĺ.5. december f2-én érvényesként befogadta. A' tźlmogatáls első rész|ete f016.
január 14-én elutalásra keľiilt.

Javaslat a pszichidtriai betegek nappali elldtdsával kapcsolatos éves beszámolók elfogaddsóra

203/2015.(XII.02.) sz. EMBI hatáľozat (l4 ieen' 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt' hogy

1. elfogadja a Moravcsik Alapítványnak a 20|5. évi pszichiátriai betegek nappali e||átásáva|
kapcsolatos szakmai beszámolój át.

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. december 02.

f. elfogadja a Szigony- Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten
K<jzhasznú Nonprofit Kft-nek a f015. évi pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos
szakmai beszámo|óját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 0f .

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatátsa a|apján: a Moľavcsik Alapítvány és a Szigony-
Útitáľs a Komplex Pszicho-szociáIis Rehabilitációéľt Kiemelten Közhasznú NonpľoÍit Kľt.
képviselője ľészt vett a Bizottság ĺilésén, az ülés napján tájékoztatásuk megtörtént a beszámoló
elfogadásáľól.

Jav as lat k dbító s zere llenes pro gr amo k tómo g atós ára

205/2015.(XII.02.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. egyetéľt egy elsősegélynyujtó gyakorlat szervezésével magas kockázatű társas viszonyok között
élők segítésével fogla|koző szakemberek és önkéntesek részéľe, melynek várható költsége
600.000,- Ft. Fedezete az önkormányzat költségvetésében 1l30l kábítószer-ellenes programok
címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. december 2.

f' egyetért komplex bűnmegelőzési, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások megfartásźna|
a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központtal eg1ĺeztetett három középiskolai osztá|yban 4-4
alkalommal, melynek várhatő költsége l50.000'- Ft. Fedezete az önkormányzat költségvetésében
l l30l kábítószer-ellenes pľogramok címen biztosított.

ĺj
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3.

5.

FeIelős: poIgáľmester
Határidő: 2015. decembeľ 2.

egyetért az,,E|etvezetési ismeretek és készségek'' c. isko|ai szintér program akkľeditációjával és a
Sylvax Kereskede|mi és Szolgáltató Bt.-t (székhelye: 4400 Nyíregyhźua, Eszaki krÍ. 36.,
cégjegyzékszáln:15 06 084691) az akkreditáció lefolyatása érdekében 260.000.- Ft összegben
támogatási szerződés keretében tźmogatja. Fedezete az önkormányzat kĺiltségvetésében l130l
káb ítószer-el lenes programok címen biztos ított.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2015. december 2.

egyetért szóró|ap és névjegykártya méretÍi információs kiadvány kiadásával droghasználat és
drogszemét észlelése és jelzése témakörben, me|ynek várható költsége 500.000,- Ft. Fedezete az
önkormányzat költségvetésében l130l kábÍtószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határido: f0|5. december 2.

egyetért a Jőzan Babák Egyesület várandós nők és édesanyák részére megindított dľogprevenciós
programjával és a Józan Babák Egyestiletet (székhelye: 1043 Budapest, Eľzsébet utcaf0. ]l4f.,
nyilvántartási szám: 00 l8 709900) a progľam sikeľessége érdekében 300.000,- Ft összegben
támogatási szerzódés keretében támogatja. Fedezete az önkormányzat költségvetésében 11301
kábítószer-el lenes programok címen b iĺosított.

FeIelős: polgármester
Határido: 2015. decembeľ 2.

egyetért a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segíto Közhasznú Egyesület utcai megkereső
programjával és a Fiata|okat, Egészséget, Csa|ádot Segítő Kĺjzhasznú Egyesület (székhely: 1091
Bp., Ül|ői tlt 107. fszt.lIII, nyilvántaľtási szám: 0l 02 00l |379) 427.000,- Ft cisszegben támogatási
szerzodés keretében támogatja. Fedezete az önkoľmányzat költségvetésében 1 l30l kábítószer-
ellenes progľamok címen biztosított.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. december 2.

egyetért a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége ál.tal 2015. december 12-én szervezésre kerĺilő
konferencia megtartasával és a Magyar Asszonyok Erdekszövetséget (székhely: l010 Bp., Hunyadi
J' u.9., ny1|vántartási szám: 0| 0| 9202) 100.000,- Ft összegben támogatásiszerzódés keretében
tźmogatja. Fedezete az önkormányzat koltségvetésében l130l kábítószer-ellenes pľogramok
címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 2.

8. felkéri a jegyzőt a határozat |-2. és 4. pontja szerinti programok lebonyolíĺásához szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: jegyzó
Határidő: 2015. decembeľ 31.

9. felkéri a polgámestertahatározat 3. és 5-7. pontja szerinti támogatási szerződések a|źtirására.

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 5. december If .

Át.

6.
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A Hu mánszo l gáltatási ÜtyosztáIy tájékoztatálsa alapj án :

1. pont: a szerződés 2015. december 17-én a|áírásra keriilt, a gyakoľIat 2015 febľuárjában keľiilt
lebonyolításra.
2. pont: a határozat 2. pontja módosításra keľĺilt a bizottság 6lf0t6.(ÍI.03.) számú határozata
szerint.
3. pont: a szeľződés nem keľüIt megkötésre, meľt az akkľeditáció saját foľľásból megtörtént,
ön koľm ányzati támogatást nem igényelt.
4. pont: a beszerzési eljáľás sikeľesen megtöľtént, és a szóľólapok 2016. január 28-án
leszáIlításra keľiiltek a Kreatív Spľinteľ Nyomda.hu Kft. által f53.708,- Ft e|lenében.
5. pont: aszerzodés 2015. decembeľ 17-én aláírásľa keľii|t.
6. pont: a szerződés 2015. december 17-én aláíľásľa került.
7. pont: a szerződés 2015. december Í7-én aláírásľa keľült.
8-9. pont: fentiek szerint megtörtént.

Javaslat az dltaldnos iskolaifelvételi ki)rzetekkel kapcsolatos vélemény kialakításdra

206/2015.(XII.02.) sz. EMBI határozat (11 ieen. 0 nem szavazattal' 3 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság űgy dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
koznevelési intézmények névhasználatáról szóIó f0l20|f. (VIII. 3l.) EMMI rendelet 24. $ (1)

bekezdésében biztosított véleményezési jogával élve, tudomásul veszi a Budapest Főváľos
Kormányhivata|a źita| megküldött felvételi körzetlistát az e|őterjesnés melléklete szeľint, a Budapest
VIII. kerĺ'ileti beiskolázási körzettel rendelkező általános iskolák 20]16120|7. tanévi felvételi
körzetének kialakítására vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 5. december f .

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a Bĺzottság dtintése megkĺildésľe keľüIt
Budapest Főváľos Koľmányhivatala részéľe 2016. decembeľ 15-én.

::::::::.:.::.::::::ľ:ĺłIíIx,,i;;;;.;;;;;;.,::",ľ;,ť;,ł:ľär;ľ;:ł;::::!;:::;:;::{:;;ľĺ::,L
k iłIö nb tj zet ö s s zeg ének cs ö k kentés ére

zÁnľ Ül,És

207/2015.(XII.02.) sz. EMBI hatáľozat (14 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mel|ett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1) javasolja a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak .. rendkívüli
el"tl.o.ĺilményeire uáló t"kint"ttel, a Budap".i VIII., szźtm a|aÍti f szobás,37,90 m2

alapterületíĺ, komfoftos komfortfokozatű, va|amint a Budapest VIII. kertilet, ...... szám
alatti 1,5 szoba, 49,85 m2 alapterületű + 3,76 m2 alapterületű erkéllyel rendelkező, összkomfortos
bérlakások cseréje kapcsán' abér|ó ťlzetési kotelezettségét _ a visszaadandó és a bérbe adandó
Iakásokforgalmi érték küĺonbözetének 50%o-a helyett -25 % -rL azaz 1.200.000,- Ft összegre
csökkentse.

Felelős:
Határidő:

Józsefo áro si Gazdálkodás i Központ Zrt. v agy ongazdálkodás i igazgatőj a
2015. december 2.

javasolja a Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak ..'.. rendkívüli élethelyzetére
való tekintettel a Budapest VIII., ...... szám alatti 1 szobás' 33,85 m2 alaptertiletiĺ
komfortos komfortfokozatu, va|amint a Budapest VIII., ........ szám
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alatti, l szobás, komfortos komfoftfokozatű, 46,90 m2 a|apterületű bér|akások cseréje kapcsán a
bér|ő fizeÍési ktjte|ezettségét - a visszaadandó és a bérbe adandó lakások forgaĺmi érték
küIönbozetének 50?ő-a (1.265.000,- Ft) helyett - a forgalmi éfték külonbozetének 25 %o-ra,azaz
632.500,- Ft cisszegľe csökkelrtse.

Felelős:
Hatáľidő:

Józsefvárosi Gazd áI kodás i Központ Zrt. v agy on gazd ál kod ás i i gazgatőj a
2015. december 2.

3) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási KözpontZrt'-t, hogy . .... és
kérelmét a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság következo rendes ülésérę terjessze elő.

FeIelős:
Határidő:

Józsefu áros i G azdál kodás i Kozpont Zrt. v agy ongazdálkod ás i i gazgatőj a
2015. december 2.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. tájékoztltálsa alapján:
1. pont: ... ĺigyében a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság t245/f0t5. (KI.07.)
sz. határozatáva| dtintiitt' kéľelme jóváhagyásľa keľüIt. A bérlővel a megállapodás, bérleti
szeľződés aláíľásra keľiilt és a Bp. ...... sz. alatti lakás biľtokba adása megtöľtént.
A határozat 2. pontját az Embeľi Eľőforľás Bizottság a 2712016.(III.02.) sz. határozat |.
pontjával visszavonta.

ravaslat a Giusto-Kamara Míĺvészeti Közhasznú Nonprofit KÍt. 20l5. évi tevékenységéről szóló
b e s zdmo ló elfog adds dra

2/2016.(II.03.) sz. EMBI hatáľozat ( 13 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság rigy d<int, hogy elfogadja a Giusto - Kamara Művészeti Közhasznú
Nonprofit Kft ' 20 l 5' évi tevékenységéről sző|ó besztmolój át.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 2016. február 03.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tá'jékoztatálsa alapján: a Giusto - Kamaľa Művészeti
Ktizhasznrĺ NonproÍit Kft. képvĺselője részt vett a Bizottság ülésén, az ĺilés napján táĘékoztatáłsa
megttiľtént a beszámoló elfogadásáľól.

Iavaslat hótralékkezelési tdmogatós irdnti kérelmek elbírdldsdra

3/2016.(II.03.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen' 0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy:

. 1. javasolja a polgármesternek, hogy . ..., 1084 Budapest' ...... szźtm a|atti
Iakos részére a 04-7467/2015. számú ügyiratban települési támogatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejiileg hátralékkezelési támogatást áI|apítson meg 2| 1.855,- Ft összegben, az 7. sz.
mellékletben foglalt taľtalommal.

FeleIős: polgármester
Határidő: 2016. február 03.

f. javasolja a polgármesternek, hogy .. ......, 1084 Budapest, ..... szźlm
a|aÍti lakos részére a 04-6456/f0|5. szźtmű ügyiratban települési támogatásľa való
jogosultságot és ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 5f,564,- Ft
összegben, af . sz. mellék|etben foglalt tartalommal.
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3.

Határidő: f016. fębruár 03.

javasoljaapolgáľmesternek, hogy. .......) l088 Budapest, ... ''. száma|alÍi
lakos részéľe a 04-.13f312015. számű Ĺigyiratban telepü|ési támogatásra való jogosultságot és

ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg59.940,- Ft összegben, a 3. sz.
mel|ékletben foglalt tartalommal.

FeIe|ős: polgármester
Határido: 20l6. február 03.

javasolja a polgármesternek, hogy. ......, 1084 Budapest, ..... számalatti
Iakos részére a04-7|4|lf0|5. számű tigyiľatban települési támogatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást áIlapítson meg 250.000,- Ft összegben, a 4. sz.
mellékletben foglalt taľtalomma|.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. február 03.

javasolja a polgármesternek, hogy .. .., 1089 Budapest, szám
alatti lakos részére a 04-7f48lf0|5. számű ügyiratban telepiilési támogatásra való
jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátľalékkezelési támogatást állapítson meg l07.899,- Ft
összegben, az 5. sz' mellékletben foglalt tartalommal.

FeIe|os: polgármester
Határidő: 2016. február 03.

javasolja a polgármesteľnek, hogy . ., 1086 Budapest, .... szám
alatti lakos részére a 04-7931lf0|5. szźtmű ügyiratban települési tźtmogatásra való
jogosultságot és ezze| egyidejűleg a |akbéľtaľtozásra hátralékkezelési támogatást állapítson
meg 80.858,- Ft osszegben, a 6. sz. mellékletben foglalt tartalomma|.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2016. február 03.

javasolja a polgármesteľnek, hogy ... ..'.., 1089 Budapest, .... szám a|atĺi
Iakos részéľe a 04-736fl20|5. számű tigyiratban települési támogatásra való jogosultságot és

ezze| egyidejűleg a lakbértaľtozásra hźtraléV'kezelési támogatást állapítson meg 84.3f7,- Ft
összegben, a7. sz. mellékletben foglalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 03.

javasolja a polgármesternek, hogy ... . ...., 1088 Budapest, .... szźtm a|atti
lakos részéľe a 04-624912015. számú ügyiratban települési támogatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejűleg hátľalékkezelési támogatást állapítson meg 158.900,- Ft összegben, a 8. sz.
mellékletben foglalt tarta|ommal.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. február 03.

javasolja a polgármesternek, hogy. ......., 1084 Budapest, ....... szám
a|atti lakos részére a 04-735912015. számű ügyiratban települési támogatásra való
jogosultságot és ezze| egyidejrĺleg hátra|éV'kezelési támogatást á||apitson meg 1I3.872,- Ft
összegben, a9. sz. mellékletben foglalt taľtalommal.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|6' februźr 03'

4.

5.

6.

.1

8.

9.
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A Humánszo|gáltatási Ugyosztálv Családtámogatási Iľoda tájékoztatátsa alapján: a bizottsági
döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfelek ľészéľe megttiľtént.

Javaslat a böIcsődei tagintézmények nyári nyitvatartĺísi rendjének meghatdrozására

4/2016.(II.03.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dont, hogy

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat fenntaľtásában lévo Józsefuárosi Egyesített Bolcsődék
taginÍézményeinek 2016. évi nyári nyitvatartási ľendjét az a|ábbiak szeľint határozza meg azza|, hogy
a ztrva tartással érintett bö|csődei tagintézménybe járó gyermekeket az adott időszakban nyiwa taltó
bö | csőde i tagintézmény fogadj a.

tagintéxmény neve, címe: tagÍntézménv nydri aÍrva tartdsi ideie:
Mini-Manó Bölcsőde
1083 Bp., Baross u. 103/A.

f016.07 .18-01 .29-is.

2.
Gyermekkert B<jIcsőde
1082 Bp., Naglrtemplom u. 3.

2016.07 .18-07 .f9-is

f
Katica Bölcsőde
1089 Bp., Vaida P. u. 37 .

2016.07 .18-08.05-ig

4.
Tticsok-lak Bö|csőde
l086 Bp., Dankó u. 3l f016.07 .f5-08.05-ig

5.
Babóca Bĺjlcsőde
1083 Bp.. Baross u. I17.

2016.08.01-08.12-ig

6.
Játékvár Bölcsőde
1085 Bp.. Horánszky u. 2l 2016.08.01-08.12-ig

1.
Fecsegő-tipegők Bölcsode
l087 Bp.' Százados út l. egész ny áron nyitva tart

FeIelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. március l .

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati Jľoda tájékoztatálsa alapján: a Józsefuáľosi
Egyesített Břilcsődék vezetője gondoskodott a Bizottság döntésének kihirdetéséről a
tagintézményekb en, i l I ető le g az intézmény h o n Ia pj á n ke ľesztÍil.

Javaslat kdbítószerellenes programokkal kapcsolatos döntések meghozataldra

6/2016.(II.03.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal. 1taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eroforrás Bizottság úgy dönt, hogy

l. az Emberi Erőforrás Bizottság |87/2015.(XI.04.) száműhatározatában szereplő ,,20|6januárjában''
szövegrészt ,,2016 márciusában'' szövegrészľe módosítja, amennyiben Budapest Józsefi'árosi
onkoľmányzat Képviselő-testülete a 20|6. évi költségvetésben a kerületi kábítószeľ-ellenes
pľogramokľa fedezetet biztosít.

Fęlelős: polgármester
Határido: 20 l 6. február 05.

2. az Emberi Erőforľás Bizottság f05/20|5.(XII.02.) szźtmű határozatának 2. pontjában szereplo
,,három kozépiskolai osztályban 4-4 a|ka|ommal'' szövegrészt ,,á|ta|ános iskolai és középiskolai

. ^Ż.{t1.--
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osztályban összesen l2 alkalomlnal, alka|manként 45 peľces elóadás keľetében'' szövegľészre
módosítja.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. február 03.

3. felkéri a jegyzót a határozat szerinti progľamok lebonyolításához szükséges intézkedések
megtételéľe.

Felelős: jegyző
Határido: 2016' februfu 3.

A Hu m ánszol gá|tatási Ügyosztálv tájékoztatálsa alapj án :

1. és 3. pont: a konfeľencia 2016. március 5-én került megľendezésľe.
2. pontz az előadások megvalósultak 2016. febľuáľ 28-ig.

ravaslat a TIT Kossutlt Klub Egyesiilet 2015. II. félévi tevékenységérőI szóló beszdmoló
elfogaddsdra

2312016.(III.02.) sz. EMBI határozat (11 ieen.0 nem szavazattal' 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság ĺrgy dönt, hory elfogadja a TIT Kossuth Klub Egyesület 2015. il.
félévi tevékenységéről szőlő beszámolóját, mely a határozat mellékletét képezi'

Fele|os: polgármesteľ
Határidő: 2016. március 2.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján: a diintésľől az Egyesĺilet éľtesítése
megtörtént 20|6. március 3-án.

Javaslat a Tudomdnyos Ismeretterjesztő Tdrsulat 2015. évi tevékenységérőI szóIó beszámoló
elfogaddsdra

2412016.(III.02.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, mely ahatározat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. mźtrcius 2'

A Humánszoleáltatási Ügvosztá|v tájékoztatálsa alapján: a döntésről a TIT értesítése megtiiľtént
2016.március 3-án.

rav as lat az ó v o dai b eir at k o zds elő k és zíté s ér e

2512016.([I.02.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőforľás Bizottság úgy dönt, hory

l. elfogadja a 20|6lf0|7. nevelési évre szóló óvodai beiľatkozással kapcsolatos hirdetméný
határozat me|léklete szerinti tartalommal.
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Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2016. mźrcius 02.

2. felkéri a polgánnesteft a határozat 1. pontja szerinti hirdetmény aláírására, valamint annak
köZzététe|ére az tnkorm źnyzat honlapján, valamint a Józsefváľos c. újságban.

FeIelős: polgármester
Határido: 2016. április 01.

3. felkéľi a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefoárosi onkoľmányzat Naprafoľgó Egyesíteft óvoda
igazgatőjtú,hogy az óvoda honlapján tegyeközzé ahatározat l. pontja szeľinti hirdetméný.

Fe l el ő s : Napraforgó Egyes ített óvoda i gazgatőj a
Határidő: 20i6. ápľiIis 01.

A Humánszo|gáltatási Ügyosztá|v Humánkapcsolati lľoda tá,jékoztatása alapján: a 2016/f0l7.
nevelési évre szóIó óvodai beiľatkozási hiľdetmény kijzzétételľe került az onkormányzat
honlapján, a Józsefváľos újságban és a Napraforgó Egyesíteft óvoda honlapján.

Javaslat a 20I6. évi ,,Kiemelkedő Biilcsődei Munkdért', szakmaí kitüntetésre

2612016.(III.02.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

20 1 6. évben a ,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkáéľt'' kitĺintetéSt az a|tlbbi személyekn ek adományozza:
1. Csapóné Cseke Ete|ka, Józsefvárosi Egyesített B<jlcsődék Babóca Bölcsőde,
2. Bánkiné Horváth Barbara, Józsefuárosi Egyesített Bölcsodék Gyermekkert Bölcsőde,
3. Dudás Jánosné, Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Jtúékvár Bölcsode.

Fele|ős: Emberi Erofoľrás Bizottság elnöke
Határido: f0|6. mttrcius 02.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolatĺ lroda tájékoztatálsa alapján: a kitüntetéssel
jáľó oklevelek és pénzjutalmak átadása megtörtént a Bölcsődék Napja iinnepségen 2016. ápri|is
2l-én.

ravaslat a Budapest VIII. kerület' ............ szóm alatti lakds pdlydzaton kívüli minőségi
lakdscseréjével, és aforgalmi érték kijlönbözet összegének csökkentésével kapcsolatos hatdrozat

módosítdsóra
ZÁRT tjĺÉs

27l2016.(ul.02.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás me|lett)

Az Emberi Eroforrás Bizottság ligy dönt, hogy

1) a207/20|5. (XII.02.) szźtműhattrozat 2) pontjában foglaltakat visszavonja.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20|6. március 2.

f) javaso|ja a Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottságnak, hogy rendkívüli
éIethelyzetére való tekintettel a Budapest VIII. kerület, ..... ... sztlm alatti 1 szobás,33,85
m2 a|apteriletű komfortos komfortfokozatű, valamint a Budapest VIII', . .:........'.
szám alatti, 1 szobás, komfortos komfortfokozatű, 46,90 m2 a|apteruletű bérlakások cseľéje
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kapcsán a bérlő fizetési kotelezettségét - a visszaadandó és a bérbeadandó lakásokforgalmi érték
külonbozetének 50%-a (].420.500,- Ft) helyeĺĺ - a forgalmi érték kíjlönbözetének 25 oÁ-ra, azaz
.7 |0.f50,- Ft összegre csökkentse.

Felelős: Józsefi,árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0I6' márcjus 2'

3) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy . . kére|mét a tulajdonosi
jogokat gyakorló blzottság következő rendes ülésére terjessze elő.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. márciusf .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatálsa alapján: a VáľosgazdáIkodási és

Pénzügyi Bizottság a f73lf0|6. (Itr.21) számú határozatáva| döntött a minőségi cseľérőI. A
Megállapodás a bérlővel megkötésľe keľü|t.

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos dtjntések megltozataldra

2812016.([I.02.) sz. EMBI határozat (10 Íeen" 0 nem szavazatta|. 2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dont, hogy

1. kezdeményezi a Budapest Főváros VIII. kerii|et Józsefuárosi Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának, valamint intézkedésitervének felülvizsgáIatát.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. március 0f .

2. felkéri a polgármestert, hogy a Helyi EséIyegyenloségi Program felülvizsgálatának eľedményére
vonatkozó javas|atot terjessze be a Képviselő-testiilet 2016. májusi rendes tilésére.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő.testület 20l6. május havi rendes ülése

Á. Humánszo|eáltatásĺ ÜgYosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatálsa alapján: a Bizottság
dtintéséľőI a Türr István Képző és Kutató Intézet táiékoztatása megtöľtént. A Helyi
Esé|yegyenlőségi Pľogľam Intézkedési Teľvének felĺilvizsgálatá.ľći készü|t előteľjesztés a tervek
szerint a Képviselő-testiilet 2016. októbeľ havi rendes ü|ésén keľül megtárgyalásra.

ravaslat pdlydzatifehívós köuétételére civil szervezetek, míívésx,ek és sportolók, egyhdzak, eglledzi
s ze rv ezete k, n e mzet is é g i ö n k o ľ mú ny zato k 2 0 1 6. év i tdmo g atás a é r de ké b e n

4512016.(III.07.) sz. EMBI hatáľozat (9 ieen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

javasolja a polgármesternek a 20|6. évi civi| pá|yázat, egyházi pá'lyázat, nemzetiségi pá|yázat,
sp ort p ály ázat ki íľás át a hatźtr ozat me l l ékl etei s zer i nti taft al ommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. máľcius 7.

A Humánszolgáltatásai ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: a f0|6. évi pá|yánatok 2016. máľcius
7-én kiírásra keľüItek.

I
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Iavaslat a Jóaefvdrosi Szocidlis Szolgdltató és GyermekjóIéti Ktizpont intézményvezetői
p á Iy ĺtzat ĺtn a k v é l e mé ny e zé s é r e

47l2016.(IV.01.) sz. EMBI határozat (9 ieen,0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erofonás Bizottság úgy dont, hogy

1. a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont (JSZSZGYK) intézményvezetői
beosztás e||átására egy érvényes pźiyázat érkezeÍt, a pźiyázatot benyújtó Váľadi Gizella Ilona
p á|y ázata me gfel e I a p á|y źzati ki írásn ak.

Fe|elős: bizottsági elnok
Határidő: 2016. április 01.

2. javasolja a Képviselo-testületnek, hogy nyilvánítsa eredményessé a Józsefuárosi Szociális
Szo|gáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) intézményvezetői beosztásának ellátására kiírt
pá|yázatot és adjon vezetőimegbízást 20l6. május 0|._f019. ápľilis 30. kozötti időszakľaVáradi
Gize||a Ilona részéľe.

Felelős: bizottsági elnök
Határidő: 20l6. ápľilis 01.

A Humánszotgáltatásĺ Ügyosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatátsa alapján: a Bizottság
javaslata szeľint a Képviselő-testület a 20ĺ6. ápľi|is 7-i ülésén döntött az intézményvezetői
megbízásľól.

J av as l at a 2 0 1 6. év i t db o r o zt at ds i tdmo g at ás fe lo s zt ds dr a
ZART ULES

51/2016.(fV.06.) sz. EMBI határozat (12 igen. 0 nem szavazatta|. 0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy az Önkoľmányzat működtetésében lévő köznevelési
intézményekbe járó VIII. kerületi lakóhellyel ľendelkező szociálisan rászoru|ó gyermekek 2016. évi
magyarkúti táboroztatási tamogatása l 15.850,- Ft összegben - a határozat mellékletében foglaltak
szeiint - keľüljön feloszĺĺsra az a\ábbi intézményi bontásban: Németh Lász|ő Áltulános Iskola részére
47 .f00,- Ft, Vajda Péter Ének- Zenei A|ta|źlnos Iskola részére 12.600,- Ft, Lakatos Menyhéľt Általános
Iskola és Gimnázium részére 56.050.- Ft.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2016. április 06.

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIy Családtámogatási lľoda tá'jékoztatálsa alapján: a Bizottság
dtintése megküldésľe keľüIt az iskolák részére 2016. ápľilis 11-én.

A Pénzügyi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: az Embeľi Eľőfoľľás Bizottság 51120|6. (vI.06.)
számú határozatában foglaltak esetében a táboroztatási támogatás átuta|ásáľa a megvalósulást
kłivetően keľül soľ.

' Javaslat hdtralékkezelési tómogatás iľdnti kérelmek elbírdldsdra
ZART ULES

52l20ĺ6.(IV.06.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
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Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dont, hogy:

l. javasolja a polgármestenrek, hogy . ...'....) l08ó Budapest, ... ...... szám alatti
lakos ľészére a 04-5571lf015. számú ügyiratban települési tźĺmogatásta való jogosultságot és ezze|
egyidejiileg hátra|ékkezelési támogatást állapítson meg f17.388,- Ft összegben, aZ 1. sz'
mellékIetben foglalt taľtalommal.

FeleIos: polgármester
Határidő: 2016. április 06.

2. javasolja a polgármesternek, hogy ... . . 1081 Budapest, . .... szám a|atti
lakos részére a 04-34112015. számű ügyiratban te|epülési támogatásra való jogosultságot és ezze|
egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 125.080,- Ft összegben, a f. sZ.

mel lékletben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 06.

3. javasolja a polgármesternek, hogy . .. 1081 Budapest, ...... szám alatti
lakos részére a 04-182812015. számú ügyiratban települési támogatásra való jogosultságot és ezze|
egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg f1f.154,- Ft összegben, a 3. sz.
mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. április 06'

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Csatádtámoeatási lľoda tájékoztatátsa alapján: a bizottsági
döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfelek ľészéľe megtiirtént.

Javaslat a 2016. évi sport, cívil, egyhdzi és nemzetiségi pdlyĺtzatok elbíľóIósóra

53/2016.(fV.06.) sz. EMBI határozat (8 igen. 0 nem szavazattal. 4 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottságúgy dönt, hogy

1' javasolja a polgármesteľnek, hogy a 20|6. évi civi| pá|yázat keretében az a|ábbi szeľvezeteket,
személyeket a következő célok megvalósítása érdekében az alźhbi összegekkel támogassa:

/

",iiĺ'.7'

Pá|yáző neve'
címe

Páilyázat cé|ja
Támogatási

összeg

I

Civilek a
Palotanegyedéľt
Egyesĺilet
1088 Budapest,
Lőrinc pap tér 3.

Működési költségek (könyvelés 75.000 Ft; üg1rvitel
30.000 Ft). Rendezvények dologi kiadásai 830.000 Ft
(gyermeknap, fórumok, kultuľális séták, Kulturá|is
trökségnapok, Bródy Napok, karácsony). Kiadvány
(szerkesztés, nyomdaköltség 220.000 Ft). Maľketing
(prospektus, póló, tagktlrtya stb. 120.000 Ft). Igénybe
vett egyéb szolgáltatás (50.000 Ft). onkéntes
foglalkoztatás kłiltsége (20.000 FĐ.

MíÍktidési
450.000,- Fr

f.

Głiľtingyös Ut
Foglalkoztatási és
Szociális
Egyesület
1102 Budapest,
Onodi u.ll3.

hn|rczpĺfzÁseił (I ,ekątac. Menwhéĺ Altąl
650.000,- Ft
(Miiködési
6I 1.000,-
Felhalnt.
39.000,)

Iskola és Gimnázium tornatermében) látogató 30
fiatal ľészéľe étel-ital, vitamin, magnézium pótlás
biztosítása az 52 edzés keretében míikodés (20.000
Ftledzés, cisszesen 1'040.000 FĐ. Spoľteszktizök
szál|ítása (benzinköltség 52.000 Ft) Sporteszkőzök
biztosítása, beszeľzése (fe lhalmozás: 70.000 Ft).
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Pályáző neve,
címe Pá|yázat cé|ja

Támogatási
összeg

a
J.

Fúvós
HangszeľészCéh
Egyesület
l08l Budapest,
Kiss József u. 10.

Működési költségek (könyvelés 30.000 Ft). oszi
gyeľmekkonceľtek szeľvezése Józsefváľos ba n
(eszközbeszerzés, felhalnloz ás : mobl|-hirdetőtábla
50.000 Ft, míjködésl: szóróIap, plakát 30.000 Ft,
ľendezvényszervezés 45.000 Ft, tiszteletdíj 350.000 Ft,
terembér|et 50.000 Ft' vendéglátás 120.000 Ft) +
önľész

100.000,- Fr
(Míiködési
93.000,-
Felhalnt.
7.000,)

4.

Pázmány Péter
Ifjúsági
Egyesület
1082 Budapest,
Baross u. 78.

Nyáľi cseľkésztáboľ 25-30 fő részére Kosdon (5
nap) és 40 fő részére Homokbtidiigén (10 nap)
(teľembér|et l 5 0.000 Ft, étkezés |200 Ft/főlnap
666.000 Ft, eszközbeszerzés, anyagkoltség 5 15.000 Ft,
stľandbelépő 50.000 Ft). Könyvelés (75.000 Ft).
Utazás, szállítás, szállás, előkészítő napokon étkezés
az öneľőbol (255.000 Ft)

Műktidési
300.000.- Fr

5.

Budapesti
Honismeľeti
Táľsaság
1047 Budapest,
Berda Józsefu.
48.

Váľosunk című kiadvány f016.2-3. száma
kĺemelten foglalkozik Józsefváľossal. Ehhez kéľik
az iinko ľm á ny zat támogatását. Te ľj esztési
időpontja: 2016. jűtius 19.
Működési költségek (kommunikációs kiadások,
Iapterjesztés f2'000 Ft) + 5n'6'" Nyomda ktiltség,
szeľkesztés (138'000 Ft) + önrész

0,- Ft

6.

Nagycsaládosok
Józsefvárosi
Egyesülete
1084 Budapest,
Déľi M. u. l8.I/l.

Családtáboľ Gyomaendľődön 37 fő részéref016
augusztusában (6 nap, 5 éjszaka) (szźilás |.770
Ftlfólnap,1 fo ingyen, 318.600 Ft; étkezés l.950
Ftlfőlnap, 1 fő ingyen 35l.000 Ft)

Műktidési
150.000,- Fr

1

Közös Esély
Egyesület
1196 Budapest,
Batthyány u. |73.

Fogiuk meg egymás kezét óvodaĺ pľogľam
folytatása 4 keľiileti óvodában 4 hónapon keľesztiil
(5 alkalom l óvodában mtĺkodés.' l0.000 Ft
anyagkoltség + 80.000 Ft tiszteletdij, egy a|ka|om az
összes csoportot jelenti, összesen 90.000
Ft/óvoda/hónap l.440.000.-

0,- Ft

8.

festőmiĺvész
62 éves Munkácsy Mihály díjas festőmíĺvész
a|kotómunkájához szĺĺkséges anyagok vásáľIása
(vászon 10fm55'ffl Ft, vakľáma l30x170 8 db
64.f40 Ft, vakĺáma l50X2l0 3 db28.7|0 Ft, festőszer
f |iter 1 l.180 Ft, terpentin f |iter 7 .720 Ft, olajfesték
30 tubus l ló.700 Ft)

0,- Ft

9.

TIT Kossuth
Klub Egyesĺilet
1088 Budapest,
Mrizeum u. 7.

TIT JózseťAttila Szabadegyetem előadásai a
Kossuth Klubban (etőadói tiszteletdíj míjködés:
Egyetemes Művészetttirténet 20.000 Ft/alkalom x l7
alkalom 340.000 Ft, Stílusteremtő Géniuszok 20.000
Ft /alkalom x 11 alkalom 220.oo} Ft, Építészet
Mesterei 20.000 Ft/alkalom x 11 alkalom ff0.000Ft,
ZeneTörténete 63.500 Ft/alkalom x 9 alkalom 57l.500
Ft, Mesélo Palotanegyed 15.000 Ft /alkalom x 5

alkalom 75.000 Ft, Civilizáciőkaz ókorban l5.000 Ft
/alkalom x 6 alka|om 90.000 Ft, Magyarország ľejtett
kincsei 10.000 Ft /alkalom x 5 alkalom 50.000 Ft,
eszközbeszerzés felhalmozós : projektor l db 1 5 0.000
Ft, laptop 2 db 300.000 Ft, nyomdakti|tség míĺkodés:
200.000 Ft + onrész) további 30 előadássoľozat
önrészbőI

0,- Ft
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10

Feľencváľosi
Football Club
Egyesület
1088 Budapest,
Szentkirályi u.49.

Bdző és s p o ľtfelszerelések v ásár|ása fe I h al m o z ás :

(gyerek bokszkeszýű 10 db 40.000 Ft, boksz ring
köté| 64 m 153.600 Ft, boksz ring ponyva l db
100.000 Ft, fedeles labdaf db 60.000 Ft, haspajzs I db
f9,000 Ft. versenvkesz|vű 2 db 20.000 Ft)

Fe|haImozás
400.000,- Ft

ll

A Zenemĺĺvészeti Egyetem Előképzős
T agozata ĺKiilö nleges Tehetségek osztálya által
elváľt művészeti kuľzusok látogatása (Schola
Arvenis Nemzetközi Zenei Táboľ, Szlovákia
f016.01.04.-f016.0,7 .12. 8 nap, étkezés 2l.000 Ft,
szá||ás 36.000 Ft' részvételi díj 78.000 Ft, Bozsoki
Nemzetktizi Zenei Táboľ f0 1 6.07 .1 0.-20 | 6.01'|9 .

részvételi díj, szállás, étkezés 80.000 Ft' Internationa|
Sum meľ Academy, Au sztria f0 | 6.08.| 4.-f0 1 6.08.f8.
jelentkezési díj 45.000 Ft, részvételi díj 148.000 Ft'
étkezés. szá||ás 178.000 Ft)

0,- Fl

Zenemuvészeti
Egyetemen
hallgató

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. ápľilis 1 '

2. javasolja a polgáľmesternek, hogy a f016. évi egyhźni pá|yázat keretében az a|źtbbi szervezeteket
a kovetkező célok megvalósítása éľdekében az a|thbi összegekkel támogassa:

PáWáző neve. címe Páł|yázat cé|ja Támogatási
łisszes

I

Budapest-
Józsefváľosi Szent
József Plébánia
1082 Budapest,
Horváth Mihálv tér 7

Ars Sacra fesztivál költségei.
(Progľamszervezés, előadók dijazása,
reklámköltség. Műkodés: 340.600 Ft
Székvásárlás' Felha|mozás: 659.400 Ft
osszköltsége: 1.000.000 Ft)

450.000,- Ft
(Míĺködés
153.000
Felhalm.
297.000)

2.

Budapest
Józsefuáľosi
Refoľmátus
Egyházkłizség
1085 Budapest,
Salétrom utca 5.

Vizek tábora. Kiizösségépítőo
teľmészettudományos és spoľttáboľ szállás,
étkezési és utazási költségei' illetve
pľogľamkiiltségek.
(Miĺködés összköltség: 1.270.000 FĐ

MíÍködési
500.000,- Ft

Budapesti Zsidő
Hitközség
1075 Budapest,
Síp utca l2.

Kaputelefon kiépítése a Nagy Fuvaros utcaĺ
zsinagógában (műkodés 200.000 Ft)
Multifunkcionális eszköz beszeľzése
(felha|mozás l 00'000 Ft) Gyeľmekjátékok
beszerzése (felhalmozás l50.000 Ft) Udvaľ
ľendbetétele, pađvásáľlás (felhalmozás 450.000
Ft) Kameľaľendszeľ a Scheibeľ utcában
(felhalmozás 3 00.000 Ft) Tiszteletdíj ak' iinnep
ktiltségei (működés 200.000 Ft) osszesen
1.400.000 Ft.

400.000,- Fr
(MűkÓdési

r 12.000
Felhalm.
288.000)

4.

Budapest-
Tisztviselőtelepi
Magyaľok
Nagyasszonya
Plébánia
1089 Budapest,
Bláthv ottőu.f2.

Á. Rezső téľi templom főkapujának felújítása
(906.650 Ft) Zarándokrĺt Egeľbe, utazás, ebéd
és belépők (f73.920 Ft)
összesen 1.180.570 Ft. Felhalmozás 906.650. Ft.
Mrĺködés f73.9f0Ft.
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Pá|yánő neve, címe Pá'|yázat célja Támogatási
összes

5.
Jó Pásztoľ
Lelkészség
1089 Budapest,
Kálvária tér 2f .

Hívek zarándokútja Szombathelyľe.
(Autóbuszbérlés MĺĺködéS öSsZeSen: 210.000 FĐ Működési

150.000,- Ft

6.
Szent Rita Plébánia
1081 Budapest,
Kun utca 5.

Kiľándulás Eszteľgomba (működés 168.900 Ft)
Templom előtér pad r'ásárlása (felhalmozás
3f2.662 Ft) Pľojektor beszerzés (felhalmozás
f23.900 Ft) összesen 715.462Ft.

400.000,- Ft
(i|[íĺködési
r 08.000
Felhaĺru.
292.000)

7.

Budapest Kü|ső-
Józsefvárosi
Refoľmátus
Egyházközség
1089 Budapest,
Kőris l3.

Megemlékezés nemzeti ĺinnepekľől (250.000 FĐ
Adventi istentiszteletek (200.000 Ft) Kirándulás
be|épői és étkezések a Győľ és Pápa emlékútľa.
(260'000 Ft) Idősek névnapi ktĺsziintése
(150.000 Ft) Idősotthoni kaľácsony (l50.000 Ft)
Gyeľmekek kaľácsonyi ajándéka (200.000 FĐ
Hiľdetések, szórólapok ( l 00.000 Ft) Ktizůizemi
ktiltségek (l90.000 Ft) Működésľe összesen
1.500.000 Ft

Műktidési
450.000,- Fr

8.

Szent Rókus
Plébánia
1088 Budapest,
Rź.kóczi űt27.

Zarándo|<|at Andocs ra. (a kirándulás
összkĺiltsége: l88.600 Ft' ebből támogatás
r 00.000 Ft)
A tem plom m Íĺ kłidési kii|tsé geihe z hozzíjáru|ás
kéľése működésľe (összköltsége: 500.000 Ft,
ebbő| támosatás 300.000 Ft)

Műktidési
300.000.- Fr

9.

rsteni MegváItóľól
Nevezett Nővéľek
Kongľegációja -
Magyaľ
Taľtomány
1085 Budapest,
Horánszky l7.

A Szent Anna Kollégium egyetemista és
főiskolás lányainak kultuľális, ismeľetteľj esztő,
egészségme gőrző és spoľt pľogľamjainak
támogatása. (650.000 FĐ Működési

200.000,- Fr

l0

Szlovákajkú
Evangé|ikus
Egyházkőzség
1081Budapest,
Rákóczi út 57.

A gyülekezeti helyiség festése és mázolása,
kaľbantaľtása. (475.000 Ft)
Nyáľĺ bĺbtiai táboľ Szlovákiában. (425'000 FQ
összesen működésre 900.000 Ft

Működési
200.000.- Fr

11

Budapest-
Józsefváľosi
Evangélikus
Egyházközség
1088 Budapest,
Szentkirálvi utca 5l

Diákszállás koľszerűsítése. 5 tetőab|ak cseréje.
(Felhalmozásra 450.000 Ft + 6n16''; Nyáľi
gyerekpľogľam. (Játékszerek vásárlása,
gyeľekprogramok vásáľlása. Működésľe l 50.000
Ft+ önrész)

0,- Ft

If

Jézus Táľsasága
Magyaľoľszági
Rendtaľtomány
1085 Budapest,
Horánszky utca2}.

Pesti Jézus Szíve Templom cseľkészcsapat
közösségépítő tá'},ora Piliscsabán 2016. május
6-8-ig. (100.000 Ft + önľész) Cseľkészszoba
falainak víztelenítése (300.000, Ft + önľész)
Mĺĺködésre 400.000 Ft.

Működési
200.000,- Fr
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Budapest-
Nagyváľad Téľi
Református
Egyházkőzség
1089 Budapest,
Üloiĺt 88-9f.

A templomot a parókiával łisszekötő Sóhajok
hídj ának felújításának folytatása : támogatás
műk<jdésre 750.000 Ft * cjnrész'
Kiiztisségi kultuľális pľogľamok, rendezvények
szervezése. támogatás működésre 250.000 Ft +
cjnrész

MÍĺködési
1.000.000,- Fr

I4

Udvhadseľeg
Szabadegyház
Magyaľoľszág
Udvhadseľeg
Józsefvárosi
Gyülekezete
1063 Budapest,
Bainok utca25.

Napközis táboľ szeľwezése. Gyermekek
étkeztetése, sportszerek vásárlása. BeIépők
orczy kalandpaľkban. (557.f00 Ft + önrész)
Bentlakásos egyhetes gyeľektábo ľ Súron.
(Etkezés, szźilás- és utazási költség összköltség:
f78.010 Ft + önrész) Működésre 835.210 Ft

Működési
200.000,- Ft

15

Magyaľországi
Baptista Egybáz-
Nap utcai Baptista
gyülekezet
1068 Budapest,
Benczúr utca 3l.

Gyiilekezteti kisteľem infoľmatikai fej|esztése
(beruházás, projektor beszerzése 501.650 Ft
Támogatásí kérelem fe lhalmozásra3 75.000 FĐ
Egésznapos konfeľencia a család megtaľtó
eľejéľől. (Előadói díjak' dologi költségek,
szá||itás, út i ko l tsé g, étkeztetés, te remh as zná I at,
pl akát, szőr ő|ap, hirdetés. ös szkö ltsé ge : miikö d é s i :

125.000 Ft)

150.000,- Fr
(MíÍködési

37.500
Feĺhaĺm.
r r2.s00)

//
ĺ,ł,;;,ĺ .ĺ". łl.,/

!/'

Felelős: polgármester
Határido: f0|6. ápri|is 7.

3. javasolja a polgármesternek, hogy a f0|6. évi sport pá|yźaat keľetében az aIź.ŕbi szervezeteket a
következo célok me gval ósítása érdekében az a|ábbi összegekkel tám ogas sa :

Páiyáző neve, címe Páł|yázat cé|ja Támogatási
tisszes

II

IIungáľia Viktóľia
Femina Spoľt Club
1084 Budapest,
Déri Miksa utca l6.

Spoľtfelszerelés vásárl ása az
utánpótláscsapatnak. (működésre Mez, nadrág,
sportszáľ, labdák l00.000 Ft önrész)

Műkiidési
50.000.- Fr

f.

Niké-Virág
Futsalsuli
Spoľtegyesiilet
1084 Budapest,
Déri Miksa utca l6.

Gyeľmeknapi labdarúgótoľna páIyabéľleti
díja' játékv ezetők ktiltsége, díjazása (míĺkodésre
l00.000 Ft +onrész) Mííködési

50.000,- Fr

J.

Józsefuárosi
Diáksport Egyesiilet
1085 Budapest,
Somosvi BéIa u. 13.

Kiizüzemi számlák és bérleti díj kiÍizetése
(működésre 300.000 Ft +ĺinrész) Működési

100.000,- Fr

4.

Vaskar SE
1083 Budapest,
Tömő utca 58.

Edzőgépek, spoľteszktiziik felűjítása
(miĺkĺjdésre 240.000 Ft +önrész) Míĺkiidési

100.000.- Ft

5.

OSC Ritmikus
Gimnasztika SE
1086 Budapest,
Teleki tér 19.

Teľembéľleti díj fizetéséľe (miĺködésre 200.000
Ft +önrész) Míĺködési

100.000.- Fr
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6.
Kótai
Sportegyesület
1086 Budapest,
Te|eki tér 24.

Bérleti és kiiztizemi díjak (működésre 200.000
Ft +önrész) Működési

50.000.- Fr

7.
Vajda Péter DSE
1089 Budapest,
Vajda Péter utca 25-
31.

Nemzetkłizi fl oorba|l toľnán autó-buszkiiltség,
nevezési és ľegisztrációs díj, szállás és étkezés
kii|tsége (működésre 200.000 Ft +9n16'';

Míikłĺĺ|ési
50.000,- Ft

8.

Magyaľ Goju-Kai
Sziivetség
1089 Budapest,
Orczy itt 41.

Sportszeľek beszeľzése és nevezési díjak
(Csukló és bokasúly 0,5 kg-os és 0,75 kg-os,
Makiwa ülő párna, Magyar és ktilľoldi
veľsenyekre nevezés költsége, működésre l 50.000
FO

Mĺĺködési
100.000.- Fr

9.

Józsefvárosi Torna
Egylet
1085 Budapest,
Üuol ĺt ls.

Teľem béľ|eti ktiltségek, to ľnaszeľ fe| új ítása, rĺj
eszktizök beszerzése (tornaszer fe|új ítás 7 7 .000
Ft, gerendas zőny eg, szivacsbála, zsĺtmo|y,
korlátfa, gerendavédő |eérkezo szőnyeg vásáľlása
850.000 Ft, Könyvelési és teľembérleti díj
327.000 Ft) Működésre 404.000 Ft,
Felhalmozásra 850.000 Ft

100.000,- Fr
(MiÍködési
32.000,-
Felhalnt.
68.000,)

l0
Mabunĺ Kaľate
Spoľtegyesiilet
1091 Budapest,
Ülloi ĺt l0q.

Tatami, spoľteszközök, felszeľelések vásáľlása
(míÍködésre 150.000 Ft +önrész) Műkiidési

50.000.- Fr

t1
Magyaľ Aikikai
Aikido Egyesĺilet
1098 Budapest,
Napfény u. 16.

Edzőtábor támogatás (Ingatlan bérleti díj a:

350.000 Ft, adminisztrációs költségek 100.000 Ft,
pólók készítése 270.000 Ft, utazási koltségek
300.000 Ft, repľezentáció 450.000 Ft, edzőľuhák,
eszközok 500.000 Ft.
táborozók részvételi díja 1.000.000 Ft
Osszesen: 2.970.000 Ft

Működési
50.000.- Ft

If

FTC
Kézilabdaspoľt Kft.
lO9l Budapest,
U||ői tú |29.

... fiózsefváľosi |akos) sportoló
sportfelszeľe|ésének biztosítása. ( 1 00. 000 FĐ Műktidési

50.000.- Fr

t3

Jĺĺzsefváľosi
Kosáľlabda Club
2096,Üröm,
Cinese utca 9.

Edzőtá.},or Balatona|mádiban 2016 nyaľán. (5
napos tábor, szá||ás és étkezés 747.600Ft,
tornateremb ér|és | 2| .920 F t-\

Működési
100.000.- Fr

FeIeIős: polgármester
Határidő: f076. ápri|is 7 .

4. javasolja a polgármesternek, hogy a f0|6. évi nemzetiségi páIyázat keretében az a|źhbi
nemzetiségi ĺlnkormányzatokat a következo cé|ok megvalósítása érdekében az alábbi
összesekkel támosassa:
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Pá|vázó neve. címe Páiyánat cé|ja Támogatási
łisszes

I

Józsefváľosi Roma
Onkoľmányzat
1082 Budapest,
Vajdahunyad u. 14.

Unnepi alka|makhoz kapcsolódó zenés
ľendezvények (150 - 200 fő részvételével)
szeľvezési kiiltségei
(20I6.június Nyáľköszłintő 1f fós magyar
cigányzenekar 250.000 Ft, 12 fős tánczenekar
250.000 Ft,2fó énekes 100.000 Ft, összesen
600.000 Ft;
2016. július Anna Bál 10 fős magyar
cigányzenekarff}.000 Ft, l0 fős tánczenekar
220.000 Ft, 1 0 fős jazz zenekar ff0.000 Ft, 4 fó
énekes 220.000 Ft, osszesen 880'000 Ft;
2016. augusztus Ünnepi konceľt 10 fos magyar
cigányzenekar 2f0.000 Ft, 10 fós tánczenekar
f20'000 Ft, 10 fős jazzzenekar220.000 Ft,4 fó
énekes 2f0.000 Ft, összesen 880.000 Ft;
2016. szeptember Cigányvarázs 10 fős magyaÍ
cigányzenekar ffl.000 Ft, 1 0 fós tánczenekar
f20.000 Ft, l0 fős jazz zenekar 220.000 Ft' 4 fő
énekes 2f0.000 Ft, összesen 880.000 Ft;
2016. októbeľ Ünnepi konceľt 10 fős magyar
cigányzenekarf20.000 Ft, 10 fős tánczenekar
220.000 Ft, l0 fós jazz zenekar 220.000 Ft, 4 fő
énekes ff}.000 Ft, összesen 880.000 Ft;
2016. novembeľ Katalin BáI 10 fós magyar
cigányzenekar 220.000 Ft, 10 fős tánczenekar
220.000 Ft, 10 fős jazz zenekar 2f0.000 Ft, 4 fő
énekes ff).000 Ft. összesen 880.000 Ft.

Műkiidési
4.000.000.- Fr

f.

Józsefváľosi Ruszin
Onkormányzat
1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67.

Ruszin anyanyelvi gyeľmektábor
Balatonfiildváľon (5 fó gyermek ĺidültetése 8
napra 50.000 Ft /nap, mely tartalmazza a szá||ást,
étkezést és a napi fogla|kozások anyagköltségét).

Műktidési
207.000.- Fr

a
J.

Józsefváľosi Német
Nemzetiségi
Onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.

il. Józsefváľosi Nemzetiségi Est _ keriileti
nagyľendezvény 100 fő részvételével (zenekar
250.000 Ft, német termékkósto|ó, reprezentáció
l l0.000 Ft, ťlzetett hiľdetés a Józsefuáros
újságban, levelezési költség 55.000 Ft, meghívók
200 főre 45.000 Ft) és az ehhez kapcso|ódĺĎ
kiadvány 200 péIdányban tiiľténő kiadásának
kiiltségeĺ (nyomdai és szeľkesztési koltség 90.000
Fr)

Működési
230.000,- Fr

4.

Józsefváľosi Bo|gár
Onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.

Bolgáľ ttirténelmi hely (Szentantal, szlovákiai
kastély, mely kapcsolatban áll a bolgáľ
töľténelemme|) megláto gatása 45 fővel
(műkodés, busz és parkolási költségek l40.000 Ft)
va|amint ľlllnklulrhoz okos TV lreszeľzése
(programhoz kapcsolódó eszközbes zerzés,
felhalmozás 250.000 Ft)

230.000,- Fr
(MiÍködési
82.800,-
Felhalm.
147.200,)
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5.

Józsefváľosi Szeľb
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-6'7.

Szent IlIés napi ľendezvény (gasztronómiai
bemutató 60.000 Ft, zeneiszolgáltatás 60.000 Ft,
reprezentáció 40.000 Ft, anyagköltség 20.000 Ft),
nyári hittantáboľ (anyagkoltség 40.000 Ft),
nyáľi nyelvi táboľ (anyagkoltség 40.000 Ft),
nyáľi Folk|óľ tábor (anyagko|tség 40.000 Ft)

Műkiidési
230.000,- Fr

6.

Józsefváľosi Ukľán
Onkormányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.

Hagyományos ukľán húsvéti ünnepség 2016.
május l-jén 70 fő részére (étkezés 70.000 Ft,
rendezvényszervezés 3 0.000 Ft, ajándék gyerekek
részére 21.000 Ft, anyagköltség 40.000 Ft,
szál|ítás 9.000 Ft. reorezentáció 30.000 Ft)

Műkiidési
200.000.- Fr

7.

Józsefvárosi Göľög
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.

Dohánygyáľi Emlékest 300-400 fő részére
(terembérlés 233.100 Ft, hangosítás 46.672 Ft,
zeneszo|gáltatás |27.000 Ft, szervezés 200.000 Ft,
tiszteletdíj 70.000 Ft, fotózas 15.000 Ft, meghívók
50.000 Ft, egyéb 15.000 Ft, ebből megpályázoÍt
összeg 250.000 Ft), Zenés iľodalmi est 200-300
Íő ľészéľe (színpad, hangosítás 147.320 Ft,
meghívók, nyomdai koltségek 166.000 Ft,
zeneszo|gá|tatás |27.000 Ft, eseményről videó
50.000 Ft, fotózás 15.000 Ft, ebből megpályázott
összeg l00.000 Ft),), Z^Íándokút Bécsbe 45-50
Íő részére (utazás 210.000 Ft, reprezentációs adó
108.000 Ft, ebbol megpá|yázo|t osszeg l10.000
FĐ
Ilelyttirténeti kiadvány készítése (szerzők
tiszteletdíj 94.000 Ft, járulék 23.000 Ft, nyomdai
költség 3]2.000 Ft, fordítás 216.000 Ft, ebből
megpá|yázoťt összeg 261.000 FĐ

Műkiidési
150.000.- Fr

8.

Józsefváľosi Lengye|
Onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.

Lengyeloľszági utazás (4 nap 20|6 (ĺszén) 45 fő
ľészére (busz költség' parkolási díj, kiküldetés
450.000 Fr),
Képzőművészeti fogla|kozások gyeľekeknek és
Íiataloknak 10 alkalommal (tanár díja,
anvaskoltsé g. uzsonna biztosítása 200'000 Ft)

Műktidési
230.000,- Ft

9.

Józsefvárosi Román
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baľoss u.63-67.

Nemzetiségi Hagyomány őrző Gyűjtemény
elhelyezésének, mű kiidtetésének ktiltségei
(200.000 Ft) Nemzetiségi Hagyo mány őrző
Nyugdíjas Klub (kéthetente 1 foglalkozás)
mĺÍkiidtetési kiiltségei (255.000 Ft) olvasó
Klubdélután, Goblein hímzőktiľ, Mikulás
ůinnepség, Román kaľácsonyi ünnepségo vallási
klubdélután, kézmíĺves klubfoglalkozás,
Román Ifi úsági Fotoklub, kiá|lítások
szervezése, tanulmányi kiľándulás, koszoľúzás,
Nemzetiségek Napja, fentiek szeľvezése és
anyagkiiltsége ( 1 90.000 Ft)

Műktidési
100.000.- Fr
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Józsefvárosi Szlovák
Onkormányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.

Hagyomány őrző ľendezvények, agapé
(vendéglátás 160.000 Ft + 40.000 Ft önrész),
Koszoľúzás (koszorúkészítés 50.000 Ft, utazás
50.000 Ft, vendéglátás 30.000 Ft + 10.000 Ft
önrész), Kultuľális ľendezvény
táľsszervezőként a Szlovák Intézettel (eloadói
tiszteletdíj, egyéb szervezési költség 60.000 Ft)
Nemzetiségi kiadvány kiadása (50.000'- FĐ

Műktidési
230.000,- Fr

Felelos: polgármesteľ
Határidő: f0|6. źtpri|is 7.

A Humánszoleáltatási tigYosztály tájékoztatálsa alapján: a Bizottság javaslata a|apján a
polgáľmester 20L6. ápľilis 7-én döntött a támogatások odaíté|ésérő|. A pá|yízati eľedmények
2016. áprilisában kőzzététe|re kerĺiltek Józsefváros honlapján. A támogatási szeľződések
a|áírása megtörtént.

A beszámolő |ezáľva:20l6. aususztus |]-én.
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