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Képviselő-testiilet e számára

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállĺĺs és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testtilet a 20|6. május 1. és 2016. októbeľ 3l. napja közötti időszakban a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének a Képviselő-testtilet és
Szervei Szervez'eti és Működési Szabáiyzatárő| sző|ő 36/20|4. (XI. 06.) önkoľmányzati ľendeietében
szabá|yoztaaYárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság, valamint az Emberi Erőforľás Bizottságźita|
gyakoro lt éĺtr uházott hatásköľöket.

A Polgármesteri Hivata| szewezeti egységei és intézményei, gazdasági társaságai e|őkészitették a
határozatok végľehajtásáról szóló tźĄékoztatásukat. Eľľe a|apon,a készültek e| a jelen előterjesztés
metlékletét képező beszámolók, amelyek tételesen tarta|mazzÁk az ĺisszes, éľintett időszakban született
bizottsági döntést és azok végľehajtását

A határozati javaslat a|apján a Képviselő-testü|et elfogadja a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság, valamint az Emberi Eľőfonás Bizottság áttruhźnott hatĺĺskĺjrben hozott döntéseiről szóló,
tételes és részletes beszámolót az érintett időszak tekintetében.

E|őteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺileti tilés időpontj a:2017. február 2. sz. napirend

Tárgy: Beszámoló a Képvĺselő-testüIet bizottságai 201ó; május 1. _ 2016. októbeľ 31. ktiziitt
átruházott hatáskłiľben hozott döntéseinek vésľehaitásáľól

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a határozat elfogadásához egyszeru szavazattöbbség
szükséges
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x

Embeľi Eľőfoľrás Bizottság vé|eményezi x

Hatánozati j av as|at a bizottság szźtmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteriesztés mestársvalását.



il. A beteľjesztés indoka

A határozatok nagy száma miatt sztikséges az érintett féléves időtartam tekintetében a beszámoló
eloterjesztése, valamint a beszámoló elfogadása a Tisztelt Képviselő-testi'ilet hatáskörébe tartozik.

uI. A döntés cé|ja, pénziigyi hatása

Tekirrtettel aľľa, lrogy a biztlĹĹságt-lk a Képviseló-tesĺ.ĺilet ,ilLľu|ľázĺ;LL lraĺ.áskoľébelr jáľrlak e|, ezért a
hatáskor fonását - mint az önkormányzati hatźskörök fő cimzettjét - az e||enórzott és törvényes
önkormányzati működés biztosítása érdekében indokolt és szükséges tájékoztatni a meghozott
bizottsági döntésekről' azok jellegéről és végrehajtásáról. A határozat elfogadásának nincs pénzij.gyi
vonzata.

Iv. Jogszabályĺköľnyezet

A Magyarországhe|yi onkoľmányzatairő| sző|ő f0I1. évi CLXXXIX. töľvény 41. s (4) bekezdése
szerint: ,,A képviselő-testület e töľvényben meghatározoÍt kivételekkel hatásköreit a
polgármesterre, a bizotts ágźlra, a részönkorm ányzat testĺiletére, a jegyzőre, a társulásĺáľa ruházhatja źú.,,

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Működési Szabályaiľól szóló 36120|4. (xI. 06.)
önkormányzati rendelet (SZMSZ) 31. $ (2) bekezdése szerint ,,Az átrllhźnott hatáskörök gyakorlásáról
azań gyakoľló polgármester,bizoÍtság, jegyző szükség szeľint, de legalább évente egyszer k<jteles a

Képviselő-testĺiletnek beszámolni''.

Kéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az előterjesztés I. számű mellékletét képezóYźlrosgazdźtlkodási
és Pénzügyi Bizottság, valamint az elóterjesztés 2. számű mellékletét képező Emberi Erőfoľrás
Bizottság f0|6. május 1. _ 2016. október 31. közott, átruházott hatáskörben hozott döntéseinek
végrehajtásáról szóló beszámo lókat elfogadj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 201'7. február f .

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Váľosvezetési Ügyosztály Szervezési és

Képviselői Iľoda

Budapest, 2017. január 29 ,

Törvényességi ellenőrzes:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából
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ĺ.. sz. melléklet

Tulajdonosi llozztijárulús a Budapest VIII. kerület, Práter utca 35. saźmú ingatlan
k ap ub e h aj tó létesítés é h ez

406ĺ20|6. (v.02.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ az
OBELISZK Stúdió KfL. (uégjegyzékszfilt. 0| 09 69f(,98; l056 Budapest, Belgľád ľakpaft |f.3. elľn.

|.) megbízźlsából _ a ZAHoRA Kft. (cégjegf zékszám: 13 09 110895; 2161 Csomád, Zahora u 9.)
részére, a Budapest VIII. kerü|et, Pľáter utca (hrsz.: 36|0012) 35. szám alatti ingatlanon tervezett
lakőház építési engedé|yezéséhez készített közúti kapcso|ati terveihez, illefue az ificsat|akozás
kiépítésének kĺjzterületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kik<itésekkel:

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

b. amennyiben az új épület haszná|atba vétele mege|ózné a Práter utca átépítését' úgy a meglévő
járdátban kialakított ideiglenes útcsatlakozás kiépítésénél kcjtelezi a kivitelezőt a Pľáter utcai
jźrda- és útszakasz bontási helyek terv szerinti rétegrendben történő, a csapadékvize|vezetését
biĺosító helyreállítás ára, az alábbi rétegrenddel:

- 4 cm vtg. MA-l t éľdesített öntĺjtt aszfa|tkopóréteg
- f0 cmvtg. C8/10-3f-Fl betonalap
- f0 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o

c. a beruhrĺzónak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzt|áru|źst a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági ÜgyosztáIy Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kel| tartani,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| akozterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek' szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számitott2 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 2.

A Gazdálkodási tiwoszĹáIv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. május 5. napján keľĺĺlt
megkůildésľe.

Tulajdonosi hozzdjáiulds Budapest VIII. keriilet, Szigony utcdban témilltgí,tds létesítéséhez

407120|6. (v.02.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(14 ĺgen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźú adja - a
LAND-A Táj- és Koľnyezettervezési Műteľem Kft. (cégjegyzékszźtm:01 09 368633; székhely: 7IIf
Budapest, Hermánd u. 14. fszt' |.) megbizźlsa a|apján - a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft.
(cégegyzékszźtm: 0| 09 692800; székhely: 1 13 1 Budapest, Rokolya u 1 - 13.) źita| tęrvęzett, Budapest
VIII. keriilet Coľvin Projekt IV. ĺitemében létestilő |25 je|úirodaház mellett, a Szigony utca területén
(hrsz.: 36131) térvilágítás létesítéséhez,aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:
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a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez sziikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź|áru|ást a
vonatkozó rendelet (|9lI994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletęk csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Hatósági LJgyosztá|y
Epítésügyi lrodájátó| előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kel|
tarÍani,

c. a létesítést követően kötelezi a kivitelezőt az érlntetĺterÍilet jóváhagyott környezetrendezési
terveknek megfelelő kiépítésére,

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

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maľadéktalan betartásával, a dĺintés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. mźĘus f .

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. május 5. napján keľĺilt
megküldésľe.

Tulajdonosi hozzdjdrulás Budapest VIII. keriilet, Corvin Sétány Programhoz kapcsolódó
h ír közlőh dlózat kiv óItds hoz

408/2016. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźĄárulását adja a
MOBILTERV 2000 Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 672374; székhely: 1112 Budapest, Zőlyomi ti 44la.
fsz. 2.) megbízása a|apjźn a MAX-TEL7 Kft. (céĄegzékszám: 01 09 f63809; székhely: 1141

Budapest, Fogarasi itt 75.) źita| tewezett _ a Budapest VIII. kerület, Corvin Sétány Programhoz
kapcsolódó' a Magyar Telekom Nyľt. tulajdonában lévő közműhá|őzat kiváltashoz, az a|ábbi
feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájáru|ás kiterjed az a|épitmény kiépítési munkálatokkal érintett Szigony utca
(hrsz.: 36137), Práter utca (hľsz.: 36100/2), a Bókay János utca (hrsz.: 36f7|), valamint a
Tömő utca (hrsz.: 3616f/f) út- és jardaszakaszára,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (19l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerület Jőzsefvźrosi Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Epítésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
taltani,

d. felhagyott, bontott anyaga floldben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hulladékot el
kell szállítani.
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e. az a|építményi munkák a tervezet1 ritépítések e|ott végezhetők, a bontással érintett út- és
járdaszakaszokon kötelezi a kivite|ezőt a helyreállítások olyan szintu e|végzésére, amely
megfelel a biĺonságos gyalogos és járműforgalom feltételeinek:

o A bontással érintett Tĺjmő utca és Szigony utca útpálya burkolatát az a|ábbi rétegĺenddel
ke l l he lyreál l ítani szerk ezeti r étegenként f0 -f0 cm átl apolással :

- 4 cm vtg. AC l l jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
- 6 cm vtg. AC 1 l jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kötóľéteg
- 20 cm vtg. C|2ĺ|5-32lF stabi|izá|t úta|ap
- 20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem

helyettesíthető)

o Ą bonŁással érintett Bókay János utcajárda burkolatát ideiglenesen helyre kell állítani a
vonatkozó útügyi míĺszaki előírásoknak megfeleloen. Biĺosítani kell a biztonságos
közlekedésre alka|mas źi|apotttt a3621i hrsz. teljes egészében érintő végleges útépítésig,

o A bontassal érintett Szigony utca jźrda burkolatát ideiglenesen helyre kell állítani a
vonatkozó úttigyi műszaki előíľásoknak megfelelően. Biztosítani kel| a biztonságos
közlekedésre alkalmas á||apotát a36|37 hľsz. teljes egészében érintő végleges útépítésig.
A megfelelő minőségű helyreállításért aberuhźzó és kivitelező közösen 5 év garanciźń
vá||a|,

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

g. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dcintés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatźridő: f0|6. mźĘusf .

A Gazdálkodási tigyosztály táiékoztatása alapián: A határozat 20|6. május 5. napján keľült
megkĺildésľe.

Iavaslat kijzteriilet-haszndlati kéľelmek elbírdldsáľa

409/20t6. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(2 igen' 11 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Vrárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot nem
fogadja el:

közterüĺet-hasznóIati hozzájárulast ad _ teljes díjfizetéssel - az ąlóbbiak szerint azzal a kikötéssel,
hogy a kialakítou terasz és az árnyékoló szerkezetfíiggőleges vetülete nem Ióg túl a parkolósővon:

KözteľüIe t- has znóIó, kére Ime z ő :

A kozterület-hasznóIat idej e :

Kozt erül et- has zndlat c é lj a :

KozterüIe t-has máIat he lve :

Ko zt er ül e t - has zn ól at n agł s ága :

Díjfizetés ijtemezése:

IGaANA IT KÍĹ
(székhely: l088 Budapest, Krúdy u. 9.)
2016. mdjrc 02. - 20]7' óprilis 04.

vendéglótó teľasz
Budapest VIII. kerület, Krúdy u' 9. szdm előtti
közterüIeten az üzlet melĺett elhelvezkedő
parkolóhelyen
ll m"
hni díjfizetés

j
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Felelős: polgármester
Hatáľidő: f016. májusf .

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A határozat 2016. május 23. napján keľült
kipostázásľa.

41012016. (v.02.) sz. Városgazdálkodási és PénzügyÍ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkoclás szavazattal)

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

i. közterület-haszná|atihozzájáru|źst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint, azza| a kikötéssel,
hogy könnyen mozdítható, nem rogzíteÍÍ' tárgyakat (székek, asztalok) helyeznek ki. A kihelyezett
asztalok, székek kĺjzvetlenÍil a vendéglátóhely homlokzata mellett a járdán maximum 3 m,
terĺileten legyenek elhe|yezve:

Közterület-h aszná|ő. kérelmező :

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

Kö zterü let-h asznźiat helye :

Kö zterü let-h asznźiat nagy sttga:

Dijfizetés Íitemezése:

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f0I6. május 2.

A közterület-használat idej e:

Közteľületlrasználat célj a:

Ko zterü let-h asznáIat h elve :

Közterü let-h aszná|at nagy s źlga:

Díjfizetés ütemezése:

Sami Info Tľade Kft.
(székhely: l085 Budapest, József krt. 69.)
20 16. május 0f . _ 2017 . ápľilis 02.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Kĺridy u. 4. szám előtti
közterületen
3mz
ery osszegben

2. tudomásul veszi a Sami Info Trade Kft. Budapest VIII. kerület, Krudy v 4. sz. előtti közterületen
vendéglátó terasz elhelyezése céljábóI igénybe vett kozterület-hasznźiatát - teljes díjfizetés mellett -

2016. április 0|. -2016. május 01. közötti időszakľa szóló időtaľtamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. május 2.

A Gazdálkodási ÜevoszĹálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. május 23. napján keríilt
kipostázásra.

411l20t6. (V.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. közterület-haszná|atihozzźĄáru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint azza| a kikĺitéssel,
hogy könnyen mozdítható, nem rogzített tárgyak kerĺilnek kihelyezésre, valamint a veĺdég|átő
terasz mellett biztosítva legyen 1,5 m széles gyalogossáv:

Kozterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Cafe Lucida Kft.
(székhely: 106l Budapest, Andľássy út 45.)
20l6. május 02.-20|6' szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Múzeum u. 5. szám előtti
közterületen
l8 m2

havi díjÍizetés
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Felelos: polgármester
Határidő: f0|6. május f .

2. tudomásul veszi a Cafe Lucida Kft. Budapest VIII. kerii|et, Múzeum u. 5. sz. előtti közterületen
vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe vett kĺjzterület-használatát - teljes dijťlzetés mellett -
20l6. április 01. - 20l6. május 0l. közötti időszakľa szóló idótartamra.

Felelős: poIgármester
Hatáľido: f0|6. májusf .

A GazdáIkodási Üeyosztáty táiékoztatása alapián: A határozat 2016. május 20. napján keľiilt
kipostázásľa.

412120|6. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-használati hozzájáru|źst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ttbbiak szeľint azza| a kikötéssel,
hogy könnyen mozdítható, nem r o gzítetĹ tár gy ak kertilnek kihelyezésre :

Közteri.ilet-haszná|ő, kérelmező: S és C Vendéglátó és Szo|gáltató Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Kľúdy u' 7.)

A közterület-használat ideje: 2016. május 02.-2016. október 31.
Közteriilet-hasznźůat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntiathelye: Budapest VIII. kerület, Krúdy u' 7. szám előffi

közterületen
Közteriilet-h aszná|atnagysága: f*3m2 (összesen 6 m2)

Díjfizetés ütemezése: egy összegben

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. mźĘus 2,

2. tudomásul veszi az S és C Vendéglátó és Szolgáltató Kft. Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 7. sz.
előtti köĺerületen vendéglátó teÍasz elhelyezése céljából igénybe vett közteriilet-használatát - te|es
díjfizetés mellett - 2016. április 04. - f0|6. május 01. kĺjzötti időszakra szóló időtartamra.

Felelős: pol giĺrmester
Határidő: f0|6. mtĄus f .

A Gazdálkodási Ügvosztĺílv táiékoztatása alapián: A' határozat 20|6. május 23. napján keľĺilt
kipostázásľa.

413120|6. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsáę határozatl
(13 igeno 0 nem, l tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍÍsźryúgy dönt, hogy

l. ktjzteľiilet-használati hozzźýáru|źlst ad _ teljes díjfizetéssel _ az a|źlbbiak szerint:

Közterület-használő,kére|mező: IT FooD Kft.
(székhely: l l63 Budapest, Kolozs köz 5. IV5.) lr



2. tudomásu| veszi az IT FooD Kft. Budapest VI[. kerület, Kiss József u. 4. sz. elótti köĺertileten
vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe vett közterü|et-haszná|atát - teljes díjfizetés mellett -

2016. tryri|is i6. - 2016. május 01. kĺjzötti időszakra szóló idotaľtamra.

Felelős: polgármesteľ
Határido: f0|6. mźĘus 2.

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása alapián: A határozzt 2016. j űnius 14., július 27 ., majď
augusztus 15. napján keľült kipostázásľa, egyik alkalommal sem vették át.

41,4/2016. (v.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźůatihozzźýáru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|źhbiak szerint:

A közteri'ilet-használat idej e :

Kö ztęrü let-h asznál at c é|j a:

Kö zterü l et-h aszn źiat h elye :

Kozterii l et-h asznźĺl at nagy stĺga:
Dij f,rzetés ĺitemezése:

Felelos: polgármester
Határido: 2016. mźĘus 2.

Kĺjztertilet-h aszná|ő, kérelmező :

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

Közterü let-h aszná|at helye :

Kozterület-haszntiatnagysága:

Felelős: polgármester
Hatĺáľido: f016. mtĘus f .

201ó. május 0f.-f017. április l6.
vendéglátó tęrasz
Budapest VIII. kerĺilet, Kiss József u. 4. szám előtti
közterÍileten
73 mz
havi díjfizetés

Budapest VIII. keľület, Horánszky u. 19. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 19.)
2016. május 23._20|6. augusztus 01.
építési munkaterület (építési konténer elhelyezése
parkolóhelyen)
BudapestVIII. keľĹilet' Horánszky u. l6. szám e|őttif
db parkolóhelyen
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)

2. a kieső paľkolási díj áfatartalmát a Budapest VIII. kerület, Horánszky u.16, szźtm előtti szakaszon
ta|á|hatő 2 db paľkolóhely vonatkozásában (5l munkanap) I14 497,- Ft-ot köteles megfizetni a

közterület-hasznźt|atrő|sző|őhatärozatbanmeg jelöltbankszámlaszámĺa.

Felelős: polgáľmester
Határídő: 2016' május 2.

A GazdáIkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A hatńrozat 2016. május 23. napján keľült
kĺpostĺĺzásľa.

415/2016. (v.02.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazattal)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l ' közterület-hasznáIati hozztĄáru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szeľint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmezo :

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

Kozteriilet-h asznéiat helye :

Közterü l et-h aszná| at n agy s ága :

Budapesti Epítő és Szere|ő Zrt.
(székńely: 1 163 Budapest, Új Kőbánya u. 23.)
20l6. május 03._f0I6. június l0.
építési munkateri.ilet (építési felvonulási terület és
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kerĺilet, Déri Miksa u. 7. szźtm e|otti
jźtrdán és 2 db paľkolóhelyen
78 m'(1źrda)
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)

u. 7 . szźtm előttí szakaszon
Ft-ot köteles mesfizetni a

május 23. napján kerfilt

Felelős: polgármester
Határiđő: 20 I 6' május 2.

2. a kieső parkolási dij źÉatarta|mát a Budapest VIII. keľület, Déri Miksa
ta|á|hatő 2 db parkolóhely vonatkozásában (29 munkanap) 31 550,-
kozterĹilet-használatról szóló hatĺĺrozatban megjelölt bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május f .

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016.
kipostázásľa.

4|612016. (v.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. közterület-hasznźůatihozzźĄáru|źlst ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-h aszntúő, kérelmező :

A közterület-használat idej e:

Kö zterület-h asznźiat cé|ja:

KözterĹilet-h aszná|at h elve :

Közterület-h aszná|at nagys ága :

xozľĺÚ-a.r,AcÚT Magas- és Métyépítő Zrt.
(székhely: 1028 Budapest, Táncsics M. u' l6.)
2016. május 0f.-20|6, május 31.
építési munkateriilet (homlokzati állvány elhelyezése
jźrdán és anyagszállítás, építési törmęlék konténerben
történő tárolása parkolóhelyen)
Budapest VIII. keľület, Gutenberg tét 5. szttm - Rökk
Szilárd u. l. szám sarka előtti k<jztertilet
z8 m2 (árda) + 2 db paľkolóhely
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m')

Fęlelős: polgáľmester
Határidő: 2016. mtýus 2,

2. a kieső parkolási dij źfatartallmźlt a Budapest VIII. kerület, Gutenbeľg tér 5. szám _ Rökk Sziláľd u.

I. szám sarka előtti szakaszon ta|álható 2 db parkolóhe|y vonatkoztsźtban (2l munkanap) 47 746,-

Ft-ot köteles megfizetni a közterület-használatről szóló határozatban megjelölt bankszámlasztlmra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 2.
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A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. május 20. napján keľült
kipostázásľa.

Budapest VIII. kerüleĄ róxsef u 9. szám alatti, pinceszinti iires nem lakĺÍs céIjóra szolgdló helyiség
elidegenítése

417/2016. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy d<ĺnt, hogy

1.) hozzź$áru| a Budapest VIII. kerület, József u. 9. szám a|atti,352f3lolNf5 hďryrajzi számű,40 m2

alapterületű, pinceszinti, udvari bejáratú nem lakás cé|jára szolgáló raktárhelyiség 2.000.000,- Ft
vételiĺľon, versenyeztetési eljárás mellőzésével töľténő elidegenítéséhez .
részére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźtridő: 20 | 6. május f .

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kiküldésére, valamint az adźsv éte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdźikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáńdő: 2016. június l2.

3.) amennyiben nem él az e|adźsi ajźtn|atban foglalt határidőn belül a vétel
lehetőségével, úgy az I.) pont szerinti helyiséget e|idegenítésre a hatályos rendelkezések szerint
nyílt árverésen kell meghiľdetni.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. június 21.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Az adásvételi szeľződés
megkiitésľe kerĺĺlt 2016. júlĺus 5-én. További intézkedést nem igényel.

Torma-Seľeg Hajnalka egłéni vóIlalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Fiumei út 3.

saźm alatti iires, iinkormdnyzati tulajdoníl nem lakds céIjdra szolgáIó helyiségre

418l20t6. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi BizoÍtságúgy dönt' hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľůĺlet, Fiumei út 3. szám a|atti,3459.1/o/N3 hrsz.-ú,60 m2

alapterületű utcai bejáľatú füldszinti, nem lakás célú helyiség bérbeadásźthozhatározat|an iďőte,
30 napos felmondási határidővel Toľma-Seľeg Hajnalka egyéni vállalkozó részére iľoda
(lakbeľendezés,tervezés és tanácsadás) céljára 84.000'- Ft/hó + AFA béľleti díj + közüzemi és

kiilön szolgźL|tatási dijak <isszegen, azza| a feltétellel' hogy Torma-Sereg Hajnalka egyéni
vźń|a|kozását a bérleti szerzódés a|áirźsa előtt újra indítja és ezt|eigazo|ja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0|6. május 2.
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2.) hozzájáru| Toľma-Sereg Hajnalka egyéni vállalkozóval töľténő beruházási megállapodás
megkotéséhez az I.) pont szerinti helyiség tekintetében a bérbeadóratartoző felújítási munkák
(beton és aljzatbeton, oldalfal és mennyezet vakolás' elektromos hźiőzat szabványosítás, viz- és

csatorna szerelés, gánháiőzat és fÍĺtés szerelés, cseľépkályhák bontása (f db), festésjavítás) bérleti
díjba 30 hónap alatt történő bérbeszámításhoz 1 .6l0.000,- Ft (I.f67 .7 |6,- Ft + 34f .284,- Ft AFA)
ĺisszegben. Az e|számolás feltétele, hogy a bérlő a megállapodás megkötését k<jvetően a
közművek áta|akítźsát és fehijítását érinto tervdokumentációkat benyújtsa, a felújítási munkákat
e|végezze, és azok a benyújtott szám|ák a|apjźtn|eigazo|ásra kerüljenek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0I6. m{jus f .

3.) hozzájáru| ahatározatf .) pontja szerinti felújítási munkálatok elvégzéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridó: fII 6. május 2.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonźban á||ő nem lakás cé|jára
szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 3512013. (VI.20.) onkormányzati ľendelet
14. s (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírásź./-

vállalja a leendő bér|ő.

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

5.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt..t a határozat f.) pontja szerinti beľuhazási
megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 31'

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló kĺéľtesítés
megttiľtént 2016. május 10. napján. ,Ą béľ|eti szeľződést 2016. június 29. napján a|áúrtá.k. A
béľbeszámítĺĺsi megál|apodás megkötésľe keľült 201ó. augusztus 1-én. TovábbÍ ĺntézkedést nem
igényel.

ravaslat Eurĺőpa Belvdrosa Program II. - Palotanegled Kulturdlis Vdrosmegíljítlźsa elnevezésíí
projektben a Kortdrs Galéria Negyed Program megvalósításdhoz kapcsolódó teľvezői szerződés

mlÍdosítósdra

41912016. (v.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batärozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dönt, hogy

l.) módosítja a Budapest-Józsefuáros Euľópa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Progľam II.
elnevezésĹĺ progTam keretén belül megvalósítandó Koľtĺĺrs Galéľia Negyed Progĺam kapcsán af016'
ápľilis 26-án, a Józsefuárosi Gazdálkodási Közpofi Zrt.-ve| kötött tervezési szerződést, kiilön<js

tekintettel a szerzodés 4.2 pontjźtban megállapított tervezési díjra, mely a vonatkozó polgármesteri
döntéssel összhangban bruttó 7.474.724,- Ft-ról bruttó 3.060.700,- Ft összegre vá|tozik. Ezen
szerzodés a pľogramban szereplő négy darab, önkoľmányzati tulajdonú helyiség _ Bródy Sándoľ u.
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36.2 db, Kőfaragó utca 5. l db és Vas utca 14. 1 db - felújításával kapcsolatos tervęzési munkára, a
kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció tatalmának összeállításárateremt jogi alapot.

Fel elő s : Józsefu árosi G azdá|ko dźlsi Központ Zrt., igazgatóság e|nöke
Határidő: 2016. május f .

2.) felkéri a po I gármestert a terv ezés i szerzodés-módo s ítás a| áír ásár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f016. május 7 .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zľt. táiékoztatása alapián: A tervezési szeľződés
módosítása megtiirtént' a pľogľamban szeľeplő négy helyiség tervezése és a kivitelezéshez
sziikséges műszaki dokumentáció taľtalmának łisszeállÍtása elkésziilt. További intézkedést nem
igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Baross u 96. szdm alattí, 35518/0/,4/9 helyrajzi szúmíl iizlethelyiség
elidegenítése

4f0l20|6. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(2 igen' 10 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A VarosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy az alábbi hatźtrozati javaslatot nem
fogadja el:

l.) hozzájáruĺ az eladási ajánlat kiküIdéséhez az ingatlan-nyilvántaľtósban a 35518/0/A/9 helyrajzi
számon nyilvdntartott, természetben a Budapest VIII., Baross u 96. szám alatti, foldszinti 35 m,
alapterületű, nem lakas célú helyiség vonatkozdsában a forgalmi értékbecslésben meghatórozott
9.900.000'- Ft osszegĺi vételár kozlése mellett.

2.) felkéri a Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határoząt I.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldésére és az adasvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodźtsi Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 2.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. Ĺáiékoztatása alapián: Bérlőt tájékoztattátk a
Bizottság dtintéséről2016. május 5-én. További intézkedést nem igényel.

J av as lat az,, LNR- E/2 0 I 6. típ us íl,, b ér I a k ds p dly ózat kiír ds ór a

421/20t6. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) 2016. május 9, -f0l6.június 10. közott ptiytzatot ír ki, a pá|yäzat benyujtásakor 40. életévüket
be nem töltött, egyedĺ'ilállók' vagy l illetve 2 gyermeket egyedül nevelő, lakással nem
rendelkezők részére, az előterjesztés mellékletét képező PáIyázati Felhívásban és a Pá|yázati
jelentkezési lapban meghatározott tartalommal. A pá|yázatra kiírt lakásokra a tulajdonos
Önkormányzat - fe|i\itási kötelezettséggel, előbérleti jog biztosításáva|, kĺĺltségetvű bérleti díj
előírása mellett, ővadékfizetési kötelezettséggel - 1 év határozott időre szóló bérleti szerződést köt
a nyertes pźilyźnőva|, az alábbiakban felsoroltak szerint és megnevezett 5 đarab béľlakásra.
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1.BudapestVIII.,Aurórau. 15.földszint7. 1szoba f9,9Om2 komfortos
2. Budapest VIII., Berzsenyi u. 5. 2. eme|et 16. 1 szoba f8,0f m. komfort nélki'ili
3. Budapest VIII., József u. 57. ťoldszint l/a. l szoba 26,48 m. komfortos
4. Budapest VIII., Kisfaludy u. 5. 3. emelet 6. 1 szoba f5,10 m' komfortos
5. Budapest VIII., Nagy Templom u. |flb. ťoldszint 4. 1 szoba 24,00 m. komfortos

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|6. május f .

2.) felkéri aJőzsefvárosiGazdáIkodási KözpontZrt.-tapá|yźnatkiírására és annak lebonyolítására.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20|6' május f .

3.) hozzájálru|, hogy a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. abírá|ati határidőt indokolt esetben
egy alkalommal meghosszabbítsa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. mź|us f .

4.) hozzź!áru|, hogy a pá|yázati Je1entkezési Lap e|lenéľtékeként befizetett l.000,- Ft +ÁFA a
Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. bev éte|ét képezze.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016' mźĄus f .

A Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A páiyánat kiírása és

lebonyolítása megttirtént. Az eredmény a VPB 809/2016. (Vm.15.) sz. határozata alapján
kihiľdetésľe keľiilt. További intézkedést nem igényel.

J av as lat az,, LNR-C S/2 0 I 6. típ us ti,, b ér I a k ós p tźly dzat kiíľ ós dr a

422120|6. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) 2016.mźýus 9. - 2016. jlinius 10. között páiyźzatot írki a pá|yźzat benýjtásakor lakással nem
rendelkező hźpastársilélettarsi kapcsolatban élők ľészére, az e|őterjesztés mellékletét képező
Ptiyźuati Felhívásban és aPźiyźuati jelentkezési lapban meghatźtrozott tartalomma|. A ptiyfuatra
kiírt lakásokľa a tulajdonos onkoľmányzat - felújítási kötelezettséggel, előbérleti jog
biztosításával, költségelvű bérleti díj előírása mellett, ővadékfizetési kötelezettséggel - 1 év
hatźrozott időre szóló bérleti szerződést köt a nyertes pá|yázőva|, az a|ábbiakban felsorolt és
megnevezett 5 darab bérlakásľa.

1. Budapest VIII., Dankó u. 34. |. em. f .

2. Budapest VIII., József u. 59. 1. em. 1 l.
3. Budapest VIil., Kőris u.4la.7' em.12.
4. Budapest VIII., Kőris u.28.2. em. 1.

5. Budapest VIII., Nap u.21.2. em. 16.

Felelős : Józsefu áľo si Gazdálkod źsi Központ Zrt.
Határidő: f0| 6. május f .

1,5 szoba 46,|I m2^ összkomfoľtos
1+3 fél szoba 81,62 m. komfortos
l szoba 46,8f m, komfoľtos
2 szoba 75,f5 mz komfoľtos
1 szoba + hall 6I,97 m' komfoľtos

v agy ongazdálko dá s i igazgatőj a
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2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZÍt.-t apá|yázatkiirására és annak lebonyolításáľa.

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

3.) hozzájáru|, hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. abirálati határidot indoko|t esetben
egy alkalommal meghosszabbítsa.

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

4.) hozzájźru|, hogy a pá|yázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett 1.000'- Ft +Ápn. a
Józsefu áro s i G azdźůko d źls i Kö zp ont Zĺt. b ev éte|ét kép ezze.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. május f .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kłiznont Zľt. táiékoztatása a|apián: A pá.Jyázat kiíľása és
lebonyolítása megtöľtént. Az eľedmény a VPB 8|0l20t6. (vtrI.ls.) sz. határozata alapján
kihiľdetésľe került. További intézkedést nem igényel.

ravaslat értékpapírszdmla vezetésre vonatkozli szerződés megkötésére és kamatozó értékpapír
vdsdrlásra

42312016. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. értékpapír szám|źt nyit a K&H Bank Zrt.-né| (1095 Budapest, Lechneľ Öd<ĺn fasor 9.,
adőszttm: |0|95664-4-44, engedé|yszźtm: APTF 969lI997/F), melynek a szttmlavezetése
díjmentes, és felkéri a polgármestert a hatźrozat mellékletét képező Eftékpapíľ-, Ertékpapír
letétĹ és tiryfélszámla K<izponti Kezelésű Szakmai Ügyfelek részére szerződés a|áiráséra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. mźĘus f .

f . 600 millió Ft értékben féléves |ejfuatűkamatoző kincstáľjeryet vásárol a K&H Bankzrt.-tó|.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 6.

Á' Pénziiwi Ügvosztálv táiékoztatása a|apián: ĺz nľtotpapíľ letéti és ügyfé|számla szeľződés
aláírása 2016. május 4-én megttĺrtént.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Kőľis utca 6. fszt.-i ingatlanra vonatkozó elővdsórlósi jogróI való
Iemonddsra zÁRT tjĺÉs

424/2016. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodáłs szavazattal)

/Vĺą/v
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A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Önkoľmányzat a3589010lAl30 hrsz., természetben a Budapest VIII. kerület, Kőris utca 6. fü|dszint24 m2

a|apteľületű i'iz|ethe|yiségtekintetében .... ..... eladó és .... ...'. vevő között 2900 000.- Ft'
azazkeÍtőmillió-kilencszźuezet forint vételáľon létľejott adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásáľlási
jogával nem kíván élni.

FeleIős: polgáľmester
Határido: 2016. mźĄus 2.

A Gazdálkodási tievosztá|v táiékoztatása alapián: A batározatot f016. május 9-én az ügyfél
részére postázták.

Javaslat a Budapest WII keriilet, Fecske u. ............... szĺźm alatti bérlemény, valamint a
Budapest X. keriilet, Á,pa n szdm alatti bértemény lakdscsere szerződés jóvóhagldsdra

zÁnr tjĺÉs

42512016. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) hozzájźru| a Budapest VIII. kerĺilet, Fecske u. .... szám a|atti, l szobás, félkomfoľtos
komfotfokozatű, f9,90 m, a|apterĺiletű önkormźtnyzati bérlemény bérleti jogának és a Budapest
X. keľület, Arpa utca ... ... szám a|atti f + fél szobás, komfoľtos komfortfokozatű, 66,03

m, alapterületű onkormányzati tulajdonri bérlemény bérleti jogának cseréjéhez és ennek a|apjän a
Budapest VIII. kerület, 

^ 
Fecske u. szĺtm a|atti, l szobás, felkomfoľtos

komfoľtfokozat,ű, 29,90 m, alaptertiletű lakásra vonatkozó hatźtrozat|an idejű bérleti szerződés
megkötéséhez ..... ...val - a lakbér a|apjátképezó növelő és csokkentő tényezőket is
figyelembe vett (elenleg) _ költségelvű, 6.910'- Ft/hó + ÁFA összegű bérleti díj, valamint a
kapcsolódó külön szolgáL|tatźLsi díjak fizetésę mellett. Az ingat|an vonatkozásában az űj bérlővel
kötendő bérleti szerzodés létrejottével egyidejűleg és bérleti
szerződése megszűnik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2016. máĘus f .

f.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.-t a béľbeadói nyi|atkozat kiadására és a
hatärozat 1.) pontja a|apjźn a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagsĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június l5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A lakáscseľéľe vonatkozőan a
béľleti szeľződés 2016. május 19-én aláíľásra keľült. További intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. kerüIet, Sdrkdny utca ... .. ... . ..... szóm alatt történt biztosí,tdsi kdresemény
kapcslźnfetmeriilőijnrlĺszkifizetésénekjlívóhagydsdra zÁnrÜĺÉs

43t/20|6. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy elfogadja a Budapest VIII. kerület,
Sárkány utca ... .... szám a|atti ingatlan káreseménye kapcsźln az Aegon Biĺosító által

ls/
Č,.)Í ""ý}fll



bejelentett regresszigényt és kifizeti a Gľoupama Garancia Biztosító részére a |0oÁ cinrészt, azaz 14

069 Ft összeget.

Felelős:Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. mźĄusf .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A biztosító által megítélt
kártéľítési iisszeg: 140.690 Ft. A káľesemény kapcsán a hiba elháľítása megtörtént. További
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Nagy Templom lL ................., szdm alatti bérlemény
adlźsvétellel,"gyn'_ négyes _ lakáscsere szeiződés jlÍvtźhagydsdľa zÁnr Üĺrs

43212016. (v.02.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(0 igen' 12 nem, 2 tartőzkodäs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|źtbbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

].) hozzdjáľul a nłigłes lakáscsere keretében résztveyő, Budapest VIII. kerület, Nagy Templom u.

szám alatti, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú, Bl,82 m' alapterüIetíí
önkormdnyzati bérlemény bérleti jogának, a Budapest XIX. kerület, Fő u. ... ..'. szám alatti,
1 + 2 fél szobás, osszkomfoľtos komfortfukozatú, 53 m, alapterületű önkormányzati bérlemény
bérleti jogának és a Budapest III. kerület, Margitliget u. ...... szám alatti, ] szobás,

összkomfortos komfortfokozatú, 3] m, alapteriiletíí onkormányzati bérlemény bérleti joganak,
valamint ...'. és ..'....1/2 - l/2 aľányú tuĺajdonát képező, Tokod ...........helyrajzi
szám alatt nyilvántartott, természetben a 2532 Tokod, ....... szám alatt taláIható, 800 m,

alapterüIetű lakóhóz, ydvar, gazdasági épület, mely ingatlan 3 szobóbóI, komfortos
komfortfokozatú, 80 m, alapterületű lakóépületből, valamint a hozzátąľtozó udvarból és

gaz das ági épüle tb ől áll ó ingatlan tul aj donj o gának c s er éj é he z.

Hozzájóľul tovdbbá ahhoz, hog ... .... a Budapest VIII. kerüIet, Nagł Templom u'

.....'.. szóm alatti, 2 szobas komfortos komfortfokozatú, 8I,82 m, alapterüĺetű ĺakásra
határozatlan idejiÍ béľleti szerződést klssĺjn - a lakbér alapját képez9 novelő és csökkentő
tényezőket is fig,lelembe vett _ kaltségelvű (jeĺenleg) I3.903,- Ft/hó + AFA összegű bérleti díj,

vaĺamint a kapcsoĺódó külön szolgáltatasi díjak megfizetése mellett. Az ingatlan vonatkozásóban
az új bérlővel katendő bérleti szerződés létrejauével eg1lidejűleg bérleti
szerződése megszűnik.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodósi Kozpont Zrt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadasára és a
határozat I.) pontja aĺapjón a béľleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagĺongazdáIkodási igazgatőja
Határidó: 207 6. május 2.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alapián: A lakáscsere elutasításáľa
vonatkozó bérbeadói nyilatkozat elkészült 2016. május 4-én. További intézkedést nem igényel.

Javaslat nyolc daľab köuzolgóIati célra kijeli)h lakds bérbeadýára..a lónefvárosi Eglesí'tett
Bölcsődék dolgozói részére ZART ULES

433/2016. (v.02.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

i
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

l.) hozzźjźru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbedásának
feltételeiről, va|amint a lakbér mértékérol szőlő |6120|0. (ilI.08.) ĺinkormányzati rendelet 14. $-a
a|apján, hogy a Képviselő-testĹilet f05l20|5. (IX.17.) számú határozatában kozszo|gá|ati célra
kijelölt l50 db lakásból 8 db lakás béľbeadásra kerüljön a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék
alábbiakban felsoro|t dolgozói részére _ a lakbér a|apjátképezo növelő és csokkentő tényezőket is
figyelembe véve - piaci alapli bér|eti díj fizetési kötelezettséggel, határozotÍ időre, a kijelölt
bérlőnek a Józsefuárosi Egyesített Bö|csődéknél fennálló foglalkoztatási jogviszonyának
fennállásái g, őv adékťlzetési kĺĺtelezettséggel :

a Diószegi Sámuel u. 15. 2. emelet 24. szám a|atti, f9,I7 m2 alapterületiĺ, l szobás,
összkomfortos lakás tekintetében bérlőnek kijelöli ...t, 35.004,- Ft/hó + AFA
bérleti díj fi zetési kötelezettséggel

a Diószegi Sámuel u. 15. 2. emelet 29. szám a|attí, 23,9I m2 alapterülettĺ, l szobás,
összkomfoľtos lakás tekintetében bérlőnek kijelöli .t,28.692,- Ft/hó + AFA
bérleti díj ťrzetési kötelezettségge|

a Koľányi Sándor u. 20. 1. emelet 10. szám a|atti, f5,3f m2 alapterületíĺ, 1 szobás,
komfoľtos lakás tekintetében bérlőnek kijelöli .'..........t' 15.|9f,- Ft/hó + AFA
bérleti díj fizetési kotelezettséggel

a Magdolna u. 33. 3. emelet |. szám a|atti, f6,8 m2 alapterületÍĺ, 1 szobás, összkomfortos
lakás tekintetében bérlőnek kijelöli ...........t, 24.I2O,- Ft/hó + Áľa. rcrleti aij
fi zetési kötelezettséggel

a Magdo|na u. 33. 3. emelet 2. szźtm a\atti, f7,6 m2 alapterületű, 1 szobás, összkomfoľtos
lakás tekintetében béľlőnek kijeltili ...........t, 24.840,- Fťhó + Ára uerleti aĺ.j

fi zetési kótelezettséggel

a Magdo|na u. 33. 4. emelet 2. szám a|atti, f7,I m2 alapterületu, I szobźls, összkomfoľtos
lakás tekintetében béľlőnek kijeloli . .......t, 24.390,- Ft/hó + AFA béľleti díj fizetési
k<itelezettséggel

a Pľáteľ u. 56. 5. emelet 59. szám a|atti, f9,f5 m2 alapterületÍĺ, 1 szobás, <isszkomfortos
lakás tekintetében bérlőnek kijelöli ...........t, 28.080,- Ft/hó + Áre. ue'letĺ aĺ.;

fizetési köte l ezettsé gge l

a Tolnai Lajos l.21. 1. emelet 7. sztłm alatti, 38 m2 alapterületíj, I szobás, komfortos |akás

tekintetében bérlőnek kijelöli .'.t,36.480,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0| 6. mźĄus 2.

2.) hozzájáru| továbbá az |.) pont szerinti lakások bérlő általi felújításához és a beruházási
megállapodás megkötéséhez, a felújítási munkák költségének bérleti díjba tĺjrténő
beszźlmitásához, havonta 100 %o-os mértékben. A bérbeszźtmitás az előzetesen elkészített
munkanemenkénti költségbecslés alapján, legfeljebb az a|źtbbiakban felsorolt összegekben
töľténik:

/':1, r
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a Diószegi Sámuel u. 15.2. eme|et 24. szám alatti lakás tekintetében: 605.000,- Ft + AFA,
azazbruÍtő 768.350,- Ft összegben
a Diószegi Sámue| u. 15. 2. emelet 29. szźtm alatti lakás tekintetében: 600.000,- Ft + ÁFA,
azazbruttő 76f .000,- Ft cisszegben
a Koľányi Sándoľ u. 20. 1. emelet 10. szám alatti lakás tekintetében: l.650.000,- Ft + AFA,
azaz bru|1ő 2.095. 500,- Ft összegben
a Magdolna u.33.3. emelet 1'. szám alatti lakás tekintetében: 930.000,- Ft+ AFA, azaz
bľuttó 1.l8l.l00,- Ft összegbe
a Magdolna u. 33. 3. emelet f . szám alatti lakás tekintetében: 1.0l5.000,- Ft + AFA ) azaz
bruttó 1.289.050,- Ft összegbe
a Magdolna u.33.4. emelet f. szám alatti lakás tekintetében: 870.000,- Ftł AFA,azaz
bľuttó 1.104.900,- Ft osszegben
aPráter u.56.2. emelet 59. szám alatti lakás tekintetében: l.600.000,- Ft + AFA, azaz
bruttó 2.03f.000,- Ft összegbe
a Tolnai Lajos u. 21. 1. eme|et 7. szám alatti lakás tekintetében: l.470'000,- Ft + AF A, azaz
bruttó 1.866.900,- Ft összegben

Az e|számolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és a Józsefuárosi
Gazdálkodási K<izpont ZrÍ'. Muszaki Irodája a teljesítést |eigazo|ja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0| 6. mźłjus 2.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l .) pontja szerinti bérleti szerződés
és ahatározat 2.) pontja szerinti beruházási megállapodás megkotésére.

Felelós: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 20 16. június 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián:
- A Diószegi Sámue| u. 15. 2. emelet 24. sz. alatti lakásľa vonatkozóan a béľleti szerződés 2016.

június 28-án a|áírásra kerĺilt.
- A Diószegi Sámuel u. 15. 2. emelet 29. sz. alatti lakásľa vonatkozőan a bérbeadóĺ nyilatkozat

elkészĺilt, de szeľződésktĺtésľe az ügyfél visszalépése miatt nem keľült soľ.
- A Koľányi Sándoľ u. 20. l. emelet 10. sz. alatti lalĺĺsľa vonatkozóan a béľIeti szeľződés 2016.

júnĺus 29-én aláírásľa került.
- A Magdolna u. 33. 3. emelet 1.. sz. a|atti lakásľa vonatkozóan a béľbeadói nýlatkozat

elkészült' de szeľzőđéskiitésľe az iigyfél visszalépése miatt nem keľü|t soľ.
- A Magdo|na u. 33. 3. emelet 2. sz. a|atti lakásľa vonatkozóan a béľleti szerződés 2016.

augusztus 5-én aláíľásra keľĺilt.
- ,Ą Magdolna u.33.4. emeletf. sz. alatti |akásľa vonatkozőan a béľleti szeľződés 2016. júnĺus

24-én a|áírásľa keľült.
- Á. Pľáter u.56. 5. emelet 59. sz. alatti lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. június 29-

én aláíľásra került.
- A Tolnai Lajos a.2|. 1. emelet 7. sz. a|atti lalcĺsľa vonatkozóan a béľleti szerződés f0|6.

jrĺlius 22-én aláíľásľa keľiilt.
A beľuházási megállapodások elkészültek, aláíľásra keľültek. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező u ............. szdm alatti lakdsravonatkoujan
ás ............... bérlők bérleti jogviszonyónak köztis megeglezéssel való megszíintetésére,

I
ď,,r

mdsik lakds bérbeaddsa mellett ZART ULES
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434l20L6. (v.02.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(12 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazalta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) a Budapest VIII. kerĺi|et, Tavaszmező u. szílm alatti, l szobás, komfoľtos
komfortfokozatű, 69,00 m, alapterĺiletű lakás tekintetében ... és ...... bérlővel
fennálló bér|eti jogviszony közös megegyezéssel töľténő megszüntetésével egyidejiĺleg bérbe adja
a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út .... ... szám alatti,2 szobás, komfortos, 54,90 m2

alaptertiletű lakást - haszndlatra alkalmas dllapotban - nevezettek részére, határozott időre, 2020 .

október 3 1 . napjáig szó|óan, előbérleti j og b izto sításával.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. mźĄus f .

2.) a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út ..... szttm a|atti, f szobás, komfortos, 54,90 m2

alapterĹiletű lakás lakhatóvá tételének költsége a f0|6. évi ko|tségvetésben a ||60f címen
nyilvántartott, cinként vállalt feladat dologi kiadások terhére tĺirténjeĺ. A lakás vźtrhatő fehijítási
k<ĺltsége - a bérlői igények figyelembe vételével - 4.315.000,- Ft + AFA, azaz bruttó 5'480.050,-
Ft. A költöztetés költsége bruttó 95.000,- Ft, azaz a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. keriilet, Rákóczi út .......'..... sztm alatti lakás hasznźr|atra alkalmassá tétele váľhatóan
mindösszęsen bruttó 5.575.050,. Ft lesz, mely összeg tarta|mazza a kĺjltöztetés költségét is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0 | 6. május 2.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglalt megállapodás
és bérleti szerződés megk<itésére.

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

4') felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerület, Rákóczi út .... ..... szám alatti lakás hasznźĺ|atľa alkalmassá tételével
kapcsolatos felújítási munkálatokľa vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására és a legkedvezőbb
ajźn|atot tevővel t<jrténő szerzódés megkötésére. A cserelakás felújítási költsége a bruttó
5.575.050,- Ft ö'sszeget nem haladhatja meg. A felújíüás elkészülése után intézkedjen a bérlők
átko|töztetésérőlafelťljítottcserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kö,zpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20 l 6. június 30.

5.) felkéri a Józsefuźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy a 4') pont szerinti átkölt<jztetés

megtörténte után a felújítas tételes elszámolását terjessze a YárosgazdáIkodási és Pénzi'igyi
Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodźsi igazgatőja
Hatáľidő: 2016. augusztus l5.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. Ĺáiékoztatása alapián: A Józsefuáľosi Gazdálkodásĺ
Kiizpont Zrt. a beszeľzési eljáľást lebonyolította. Az eljáľás eľedménytelen |ett, mive| egyik
ajánlattevő sem tett megfelelő ajánlatot a fedezet mértékéľe való tekintettel. A lalĺís felríjítása
alvállalkozó bevonásáva| megtiiľtént. A Megál|apodás és a béľIeti szerzÍidés is aláíľásľa keľĺi|t.
További intézkedést nem igényel.
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Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező u ......... szdm alatti lakásravonatkozlian
. bérlő bérleti jogviszonyónak közijs megegyezéssel való megsziintetésére, mósik lakds

bérbeadósa mellett ZART ULES

43512016. (V.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(12 igen' l nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) a Budapest VIII. keľĺilet, Tavaszmező u. szám a|atti, l szobás, komfortos
komfortfokozatű,69,3f m2 a|apterületű lakás tekintetében bérlővel fennálló bérleti
jogviszony közös megeryezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg bérbe adja a Budapest
VIII. kerület, Szigony u. ...... ...... szám alatti, l,5 szobás, összkomfortos,41,10 m2

alapterülettĺ lakást _ használana alkalmas állapotban - nevezett részére, határozatlan időre
szólóan.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 201.6. május f .

f.) a Buđapest VIII. kerület, Szigony u. ...''. szźtm aIaÍti,1,5 szobás, összkomfortos,4l,l0
m2 alapterületű lakás lakhatóvá tételének költsége a f0I6. évi költségvetésben a II60f címen
nyilvántartott, önként vti|a|t feladat do|ogi kiadások teľhére töľténjeĺ. A lakás várhatő felújítási
költsége - a béľlői igények figyelembe vételével - 2.450.000,- Ft + AFA, azaz bruttó 3.111.500,-
Ft. A költöztetés kĺiltsége bruttó 95.000,- Ft, azaz a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerĺilet, Szigony u. ... ... .... szám alatti lakás haszná|atra alkalmassá tétele várhatóan
mindösszesen bruttó 3.f06.500,- Ft lesz, mely összeg tarta|mazza a költöztetés költségét is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. május f ,

3 .) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt'-t a határozat 1 .) pontjában foglalt megállapodás
és bérleti szerzódés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 30.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerület, Szigony u. ..... ..... szám alatti lakás hasznźiatra alkalmassá tételével
kapcsolatos fehijítási munkálatokľa vonatkozó beszerzési eljárás lefo|ýatására és a legkedvezőbb
ajánlatot tevővel torténő szerzodés megkötésére. A cserelakás felújítási költsége a bruttó
3.f06.500,- Ft összeget nem haladhatja meg. A felrijítás elkészülése után intézkedjen a bérlők
átko|toztetésérőlafelújítottcserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt., igazgatóság elnöke,vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2016. június 30.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átköltöĺetés
megÍorténte után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidó:- 2016. augusztus 1 5.
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A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A Józsefuáľosi Gazdálkodási
Ktizpont Zrt. a beszerzésĺ eljárást lebonyolította. Az eljárás eľedménýelen lett, mivel egyik
ajánlattevő sem tett megfelelő ajánlatot a fedezet méľtékére való tekintettel. A wB 640lf016.
(vI.13.) sz. hatírozata a|apján r'igy dönttitt, hogy a 435/20L6. (v.02.) számú határozat f.\ és 4.)
pontját visszavonja. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező L ................. szĺźm alatti lakds kiiirítésére, músik
takds biztosítlźsa mellett zÁnr tiĺÉs

436120|6. (v.02.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozlta
(11 igen' 1 nemo 1 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájźtu| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbér mértékérol szo|ő |6120|0. (III.08.) rende|et 22lC. $ (1)
bekezdésében foglaltak a|apjttn, ....... jogcím nélktili lakáshaszná|ő részére a Budapest
VIII. kerü|et, Nagy Templom u. ...... sztlm a|aÍti, l szobás' komfortos komfortfokozafu,
28,f0 m, alapterületiĺ <inkormányzati lakás _ a lakbér a|Ąát képező növelő és csökkentő
tényezőket is figyelembe vett _ jelenleg |2.f84,- Fťhó + AFA összegű költségelvű bérleti,
valamint a |akbérhez kapcsolódó külön szolgtitatási díjjakkal töľténő béľbeadásához, 5 év
határozott időre szólóan - a lakás cs<jkkentő-ncivelő ténvező nélküli lakbérének két havi
összegével megegyező - őv adékfizetési kotelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdá|kodtsi igazgatója
Határidő: 20|6. mtýus 2.

2.) a Budapest VIII. kerület, Nagy Templom u. ... '. ... szám a|atti, 1 szobás, komfoľtos, 28,20
m2 alaptertiletiĺ lakás lakhatóvá tételének költsége a 2016. évi költségvetésben a ||60f címen
nyilvántartott, önként vállalt feladat dologi kiadások terhére töľténjen. A lakás várható felújítási
koltsége _ a leendő bérlői igények figyelembe vételével - 2.285.000,- Ft + AFA, azaz bruttó
2.907.950,- Ft. A költöztetés költsége bľuttó 95.000,- Ft, azaz a cseľeként felajánlott és elfogadott,
Budapest VIII. kerület, Nagy Templom u. ..... szám a|atti lakás használatra alkalmassá
tétele várhatóan mindösszesen bruttó f.996.950,- Ft lesz, mely összeg tarta|mazza a kĺjltöztetés
költségét is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. május 2.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatttrozat 1.) pontjában foglalt bérleti
szerződés megkötéséľe.

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

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a cseľeként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerület, Nagy Templom u. ..... szám a|atti lakás haszná|atra a|ka|massá
tételével kapcsolatos felújítási munkálatokra vonatkozó beszerzési eljárás lefolýatasráľa és a
legkedvezőbb ajĺánlatot tevővel történő szerződés megkötésére. A cseľelakás felújítási ko|tsége a
bruttó 2.996.950,- Ft összeget nem haladhatja meg. A felújítás elkészülése utän intézkedjen a
bérlők átkĺjltöztetéséľől a felúj ított csere lakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6' június 30'
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5.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t, hogy a 4.) pont szerinti átköltöztetés
megtörténte után a felrijítás tételes elszámo|ását terjessze a Yźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. augusztus l5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|anián: A Józsefváľosi Gazdálkodási
Ktizpont Zrt. a beszerzési eljáľást lebonyolította. Az eljárás eľedménýelen lett, mive| egyik
ajánlattevő sem tett megfelelő ajánlatot a fedezet méľtékéľe való tekintettel. A vPB 636/2016.
(vI.13.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy a 436/2016. (v.02.) számrĺ határozat 2.\ és 4.)
pontját visszavonja. A Béľbeadói nyilatkozat2016. október 24-én e|készü|t' a béľleti szeľződés is
a|áirásra keľült. További intézkedést nem igényel.

Tulajdonosi houltjĺźrulds a Budapest VIII. kerüIet, otpacsiľta és Reviczlĺy utcdkban 10 kV-os
Jö ldkdb eI r e konstr ukciój áho z

44tl20t6. (v.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yttrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hory tulajdonosi hozzájárulását adja - az
ELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám:01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci tń72-:74.)
megbizása a|apján - a GTF Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. (cég1egyzékszám: 01 09 692800;
székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) źt|ta|készitett' Budapest VIII. keľĺilet, oęacsirta utca -
Reviczky utca 10 kV-os ftjldkábel rekonstrukciós tervhez, a kivitelezés közteri'ileti mlnkáihoz, az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel :

jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruhźzőt nem mentesíti az épitéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a tulajdonosihozzźtjáru|ás azotpacsiľta utca (hľsz.: 36573) és a Reviczky utca (hrsz.: 36733)
önkormányzati tulajdonú út- és j ráľdas zakaszokaterjed ki,

a berlhtnőnak a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájám|ást a vonatkoző
rendelet (19l|994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csato|ásával a Budapest
Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály ÉpÍtésügyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taĺtan|

tekintettel aľra, hogy a munkavégzés turisztikailag frekventált területet érint, ezért kéri a
beruházőt a munkálatok2016. szeptember 01-től történő ütemezésére,

e. felharyott, bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

f. kcitelezi a beruházőt/kivite|ezot a bontással érintett úttest- és járdaszakaszokon, az a|só
rétegrendek helyreállÍtasát követően:

. a bontással érintett Öęacsina utca és Reviczky utca jtrda burkolatát az alábbi
rétegrenddel kell helyreá||itani szerkezeti ľétegenként f0-f0 cm átlapolással:

- térkő burkolat

- 4 cm vtg. NZ 2/5 baza|tágyazat

- 15 cm vtg. C8/l0-32-F1 betonalap (ármĺĺterhelés 20 cm)

- 15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91oÁ

a.

c.

d.
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. a bontással érintett Ötpacsirta utca útpálya burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kel|
helyreá| | ítan i szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással :

- kockako

- 4 cm vtg. NZ 2/5 baza|tágyazat

- 20 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap

- f0 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%o
amely munkákľa a beruházó és kivite|ező közösen 5 év garanciátvźi|a|.

g. jelen tulajdonosi hozzájźlľu|ás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. május 9.

A Gazdálkodási tieyosztáIy táiékoztatása alapián: A határozat f0|6. május 18. napján keľĺi|t
megküldésľe.

Javaslat a Sandler Kft. gépjármíí-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megvdltlźssal történő
teljesítésére

442/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

| . a 3 65 1201 6. (IV. l 8.) számű határozatźú visszavonj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

f. hozzájźnul - a Józsefuáros terĺ'iletén az építtetők gépjáľmű-elhelyezési kötelezettségérő| sző|ő
|512011. (III.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn_, hogy a Sandler Kft.
(székhely: 11t7 Budapest, Budafoki út 56., cégjegyzékszátm:0| 09 882204\ a Budapest VIII.
kerĺilet, Pľáter u. 35. szám (hrsz.:36322) alatti ingatlanon tervezett lakóépiilet megépítéséhez
kapcsolódó 14 db gépjźrmű-elhelyezési kötelezettségét pénzbeli megváltással teljesítse 300.000,-
Ft/parkolóhely díj ért.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. május 9.

3. felkéľi a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettségmegvźůtźtsáľa vonatkozó megállapodás
a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 31.

A Gazdálkodási ÜevoszŁĹlv táiékoztatása alapián: A szerződés aláírása 201ó. június 7-én
megttirtént.

Javaslat közteľ iilet- h as zndlati kérelmek elbírdlds dra

44312016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hĺtározata
(4 igen' 7 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)



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

kozterüIet-hasznáIati hozzájárulást ad - teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint azzal a kikotéssel, hogł
könnyen mozdítható, nem rögzített tárglak kerülnek kihelyezésre, és az asztalok és székek kometlenül
a vendéglátóhely homlokzata ntellett a járdán lesznek elhelyezve:

Kozterület-használó, kérelmező: Kiadó Kocsma Kft.
(székhely: I082 Budapest, Horvóth Mihály tér 6.)
20l6. május 09. _ 2017. óprilis 20.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Vásár utca 2. szám, Bacsó
B é l a. utc a fel őIi kozterület en
5m'
eg1l összegben

A' határozat f0I6. június 22. napján keľült

444/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A ko zterül et- has znáI at idej e :

Kö z t er üI e t - has zrl ál at c é lj a :

Köz terüle t- használat he lve :

Közt erüI e t- has mál at nagys ága :

Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. máius 9.

A Y ttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
teljes díjfizetéssel - az a|áhbiak szerint:

Közteľület-h asznźiő, kérelmező :

A kérelemben foglalt közteľület-hasznźiat
ideje:
Közterület-h asznźiat c é|j a:

Közterület-h aszná|at h elye :

Koĺerület-h aszná|at nagys ága :

Díj ťlzetés titemezése :

úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -

Hoppy Tľavell Kft.
(székhely: 1083 Budapest' Üllői út 40.)

2016. május 09. -20|7 . május 09.
megállító tábla és árubemutató (mobil pult)
Budapest VIII. keriilet, Corvin köz
1+l m'
egy összegben

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Ä. határozatot 20t6. május 20. napján
személyesen vette át az iigyÍé|.

445/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint azza| a kikötésse|, hogy könnyen mozdítható' nem ľcigzített
tźĺr gy ak kerülnek kihelyezésre :

Közterület-h aszná|ő, kéľelmező :

ii
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A Gazdálkodási

HadikPalota Kft.
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A közterĺi|et-használat idej e:

Közteríi l et-h asznźi at cé|j a:

K<jzterület-h aszná|at helve :

Közteľü let-h aszn źi at nagy sága:
Díjfizetés titemęzése:

Fele]ős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016' május 9.

A Gazdá|kodási tiovo sĺtá|v tńiékoztztźľlaalapián: A határozat 2016. május 23. napján keľĺilt
kipostázásľa.

446/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-használati hozzájźru|ást ad - teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbiak szeľint azza| a kikötéssel,
h o gy kön nyen mozd ítható, n em r o gzitett tár gy ak keľülnek kihelyezé sre :

Közteľület-h aszná|ő, kére|mező :

A közteri'ilet-használat idej e :

Ko zterü let-h aszná|at c é|j a:

Közterü let-h aszntńat he lve :

K<jzterĺi l et-h aszná| at nagy s ága :

Díjfizetés ütemezése:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

(székhe|y: 1088 Budapest, Múzeum utca7.)
2016. május 09. _f0|6. október 02.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľĹilet, Múzeum utca 7. szám e|őtt a
páros oldalon (Múzeumkeľt oldala, a jźrda
kiszélesedésénél)
8m"
egy osszegben

Rauf és Táľsa Bt.
(székhely: l084 Budapest, Mátyás tér 1.)
2016. május 09._2016. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerĹilet, Mátyás tér |7. szźm e|otti
közterületen
12mz
egy összegben

2. tudomásul veszi a Rauf és Táľsa Bt. Budapest VI[. kertilet, Mátyás tér 17. szám előtti
kĺjzterületen vendéglátó terasz elhelyezese céljából igénybe vett közterĺilet-használatat 20l6. május
01. _2016. május 08. napjáig szó|ó idótaľtamra.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2016. május 9.

A Gazdálkodási tjwosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. május 20. napján keľült
kipostĺĺzásľa.

44712016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . közterület-hasznźt|ati hozzájźru|źlst ad - te|jes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint é,.,,a| a kikötéssel,
hogy könnyen mozdítható, nem rögzített tárgyak kertilnek kihelyezésre:

f5



Kĺjzterü|et-haszná|ő, kére|mezo: Wieneľ Gastľonomie Kft.
(székhely: l024 Budapest, Maľgit krt. 71 .)

A köaerület-használat ideje: 2016. május 09. - f017 . április 02.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznĺńathelye: Budapest VIII. kerü|et, Corvin sétány Zlb. szám e|őtti

közterületen
Kĺjzterü|et-hasznźt|atnagysága: 56 mf 2016. április 02. _2016. októbeľ 3|. és2017.

március 0| . _ 20|7 . április 02. között
|0 m2 f0|6' november o|. _2OI7. február 28.

Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

2. tudomásul veszi a Wieneľ Gastronomie Kft. Budapest VIII. kerület' Corvin sétány 2[b. szám
előtti vendég|átő terasz elhelyezése cél'jáből' igénybe vett közterĺi|ęt-hasznźiatźLt f0|6. április 02.
napjától -2016' május 08. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot f0t6. júnĺus ó. napján
személyesen vette áú az iigyfél.

448/20|6. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazattll)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . közterület-haszná|ati hozzájáru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint azza| a kikötéssel,
hogy könnyen mozdítható, nem rógzített tźrgyak kerülnek kihelyezésre:

Közterülęt-haszná|ő,kére|mező: Cseľpes Sajtműhely Kft.
(székhely: 9330 Kapuvár,Ipartelepi u. 14.)
201ó. május 09.-f016. szeptembeľ 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Corvin koz 3. szźtm e|otti
közterületen
65 mz
egy összegben

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

Közterü let.h asznźůat he lve :

Közterü let- h aszná|at nagys ága :

Díj fizetés ĺitemezése :

Felelős: polgármester
IJ.atáridó: 20 1 6. május 9.

2. tudomásul veszi a Cseľpes Sajtmĺíhely Kft. Budapest VIII. keriilet, Corvin koz 3. szám előtti
közteriileten vendéglátó tęrasz elhelyezése céljából igénybe vett közterü|ęt.hasznźůatźń 2016. május
0|. -f016. május 08. napjáig szóló időtaľtamra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6. május 9.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A. határozat f0|6. május 23. napján keľiilt
kipostázásľa.
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449ĺf0|6. (v.09.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. közterület-használati hozzájźtru|tst ad - teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint azza| a kikötésse|,
hogy a kĺjzterü|eten kizźrő|ag egy ember szźlmára könnyen mozdítható, nem rögzített tárgyak
(székek' asztalok, virágládák) kerĺilnek kihe|yezésre' a napernyő, ámyékoló széleinek (kitekeľt,
kinyitott állapotban) fiiggőleges vetületi síkja és a Kĺúdy utca páratlan oldalán ta|á|hatő éptiletek
homlokzati síkja közötti szabad távo|ság legalább 3,5 m. A napernyő, árnyékoló szerkezet
taľtórlidjai és tartóoszlopaikizáró|ag a parko|ósávban helyezkedhetnek el, illetve a vendéglátóhely
nyiwataľtási idején tű| az áľnyékoló, napernyő szerkezetet becsukott, betekert állapotban kell
tartani. A villamos energia ellátĺást szolgáló lengökábel elhelyezése csak abban az esetben
fogadható e|,haazt legalább 4,5 mmagasságban helyezik el:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Cafe Elvisz Kft.
(székhely: f120 Dunakeszi, Dr. Babicz Béla u. 21.)

A kozterĺilet-használat ideje: 2016. május 09. _20|7 ' május 01.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźńathelye: Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér f. szám

előtti köĺeľtileten
Közterület-használat nagysźtga: 51 m2

Díjfizetés ütemezése: havidíjfizetés

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. május 9.

2. tudomásul veszi a Cafe Elvisz Kft. Budapest VI[I. kerület, Mikszáth Kálmán tér 2. sz. e|őtti
közterületen vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe vett közterü|et-hasznźiatát 20l6. május
0|. _f0|6. május 08. napjáig szóló idótartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

A Gazdálkodási tieYosztĺílv táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. május 20. napján keľĺilt
kipostázásľa.

45012016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. köztertilet-hasmálati hozzájáru|ást ad _ te|jes díjmentességgel _ az a|źtbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Józsefvárosi Szent József Római Katolikus
Plébánia
(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7 ')

A közterület használat ideje: 20l6. május 09._20|6. május 31.

Közterület-hasznźůatcélja: építési munkaterĺilet (építési konténer elhelyezése
parkolóhelyen)

K<jzterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĺilet, Horváth Mihály tér 7. szźtm

e|őtti 3 db parkolóhelyen 
ć27 c,í/,

):



K ozterti l et-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 6. május 9.

3 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)

2. a kieső parkolási dij áfa tarta|mát a Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér ]. szźtm e|őtti
szakaszon ta|á|hatő 3 db paľkolóhely vonatkozásában (21 munkanap) 35 493,- Ft-ot köteles
megfizetni a közterüIet-haszná|atrő| szóló határozatban megjelölt bankszámlaszámľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

3. tudomásul veszi a Jőzsefvttrosi Szent József Római Katolikus Plébánia Budapest VIII. kerület,
Horváth Mihály tér 7. sz. előtti köaerületen építési munkaterület elhelyezése céljából igénybe vett
kozterület-hasznźúatźú 2016. május 01. _f016. május 08. napjáig szóló időtaltamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6, május 9.

Á Gazdá|kodási ÜeyosztáIv táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. május 23. napján keľült
kipostázásľa.

451/2016. (v.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺizterület-használati hozzźĄárulást ad -
teljes díjťlzetéssel - az a|ábbiak szerint azza| a kikotéssel, hogy a Corvin Mozi és a lámpaoszlopok
á|ta| hatźtrolt terülęten helyezkednek el a pavilonok úgy, hogy a homlokzati síkjuk nem lépi túl a
közterĹileti lámpaoszlopok vonalát, a 3-as, valamint a f-es pavilon nem torlaszolja el a Corvin Mozi
kijáratát, és az a|aprajzon felttintetett l-es számű pavilon nem kertil kihelyezésre:

Köĺerület-h aszntůő, kérelmező :

A köztertilet-használat ideje:
K özterĹi let-h aszná|at cé|j a:

Közterti let-h aszná|at helye :

Kozterü let-h aszná|at nagys ága :

Díjfizetés ütemezése:

Rosta Maľianna egyéni vállalkozó
(székhely: 2081 Piliscsaba' Kossuth Lajos u. 8.)
2016. május 16. _ 2016. mźĘus 29.
Pünkösdi vásár
Buda^pest VIII. kerület, Corvin k<iz

84 m'
egy összegben

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016' május 9.

A Gazdálkodási ÜgvosztálY táiékoztatása alapián: A hatáłrozatot 20l6. május 16. napján
személyesen vette át az iigyfé|.

452/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

Yárosgazdálkodási és Pélrzügyi Bizottság úgy dönt' lrogy

1. kĺjzteriilet-haszná|atihozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Budapest VIII. keľület, Máľia u. 6. szám alatti
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Közteri'ilet-h aszná|ő. kérelmező :



Társasház
(székhely: 1085 Budapest, Mária u. 6.)

A kĺjztertilet használat ideje: 20l6. május 09. - f0|6. május 28.
Kĺjztertilet-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (építési konténer e|helyezése

parkolóhelyen)
KözterĹilęt-haszná|athelye: Buclapest VIII. kerii|et, Mária u.7. szźtm előtti 3 db

parko|óheIyen
Köztertilet-haszntiat nagysága: 3 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m,)

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. május 9.

2. a kieső parkolási díj áfa lartalrmált a Budapest VIII. kerület, Mária u. 7. szám e|őtti szakaszon
ta|á|hatő 3 db parkolóhely vonatkozásában (14 munkanap) 47 146,- Ft-ot kĺjteles megfizetni a

közterülęt-h asznźiatró| szóló határo zatban megjelölt bankszámlaszámra.

Fe|elos: po|gármester
Határidő: 2016. május 9.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. május 20. napján keľült
kipostázásľa.

453lf0l6. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyĺ BÍzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dö,nt, hogy kozterĺilet-használatihozzájźlrulást ad -
teljes díjfizetéssel _ az a|źbbiak szerint azza| a feltétellel, hogy a Corvin Sétányon található 100 m.
alapterületű szökőkutat akére|mező lefedi annak védelme érdekében, valamint a köĺerĹilet.haszná|ati
engedély |ejártáva| egy időben a közterületet kitakaľított állapotban köteles visszaadni:

Közterület-haszntiő, kérelmező: Concorde Events Kft.
(székhely: 1231 Budapest, Pálma u. 4.)

A közterület-használat ideje: 20l6. május 18. _2016. mźĄusf3.
Kĺjzterület-haszná|atcé|ja: Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál
Közterület-haszná|at he|ye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány CNagy

Templom u. _ Futó u. közötti szakasz)
Kĺjzterĺilet-hasznźůatnagysága: f96 m"
Díjfizetés tĺtemezése: egy cisszegben

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. június 7. napján keľĺilt
kipostázásľa.

454/20|6. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájára|ást ad -
teljes díjmentesség biztosításáva| - az alábbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kérelmezo: Társak a Teleki Téľért Egyesiilet
(székhely: l086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 4.)
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A közterület-használat ideje:

K özterü l et-h aszná| at c é|i a:

Közterület-h asznźiaÍ" helye :

Közteľü let-h asznźiat nagysága:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

Köztertilet-h aszntiő, kéľelmező :

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

Közterü let-h aszná|at helve :

Ko zterület-h asznźilat n agysága :

2016. május f|. _ 2016. december 24. minden héten
szombaton
Híd a Kultúrák Között ,,Sok Színű Józsefuáros''
(egybekötve a Telęki Tangó Kozösségi Gardrób
Vásánal (baba-mama cseľe-bere))
Budap^est VIII. kerület, Teleki Lász|ő téľ
100 m"

KOZMU-ALAGUT Magas- és Mélyépítő Zrt.
(székhely: 1028 Budapest, Táncsics M. u. l6.)
2016. május 09._20|6. május 31.
építési munkaterület (anyag!árolás és építési konténer
elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kertilet, Gutenberg tér 4. szźlm előtti 3

db parkolóhelyen (Kölcsey u. sarka felőli
közterületen)
3 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m2)

A GazdáIkodási UgYosztálv táiékoztatása alapián: Ä határozatot 20Í6. május 23. napján postai
kézbesítés soľán átvették.

45sl2016. (v.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. közterĺilet-használati hozzájtru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Felelős: polgáľmesteľ
Hatfuidő:2016. május 9.

2. a kieső parkolási díj źfa tarta|mát a Budapest VIII' kerület, Gutenberg tér 4. szám előtti 3 db
parkolóhely (Kölcsey u. saľka felőli közteri'ileten) vonatkozźsában (19 munkanap)
63 984,- Ft-ot köteles megfizetni a kozteľĺilet-használatról szóló hatttrozatban megjelölt
bankszámlaszźlmra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 9.

3. tudomásul veszi arozĺvĺŰ-ALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zrt.Budapest VIII. kerület, Gutenberg
tér 4. szźtm előtti 3 db paľkolóhelyen (Kĺilcsey u. sarka felőli közterületen) építési munkateľtilet
(anyag!áro|źts és építési konténer elhelyezése parkolóhelyen) céljából igénybe vett közterĺ'ilet-
haszntůatáÍ 2 0 1 6. máj us 0 4. - f0 I 6. máj us 0 8. napj áig sző|ő időtaltamr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

A Gazdá|kodásĺ ÜeYosztálv táiékoztatása atapián: A. határozat 20|6. május 20. napján keľült
kipostázásľa.
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Javaslat a róaefvdrosi Egésaégközpont Kft. 2015. évi beszdmolójdnak elfogaddsdra, valamint
egy éb t ulaj do no s i dij ntés e k meg h ozataldr a

456/2016. (v.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és ľénzĺigyi Bizottság átr.uházott lratáskol.berr rigy dĺĺrrt, hogy

1. elfogadja a Józsefuárosi Egészségközpont Kft. f0I5. évi beszámolóját 19.053 e Ft
mérlegfóösszegge|, éves mérleg szerinti eredményét -f34 e Ft összegű veszteséggel.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. május 9.

f. e|fogadja, hogy a lőzsefvźrosi Egészségközpont Kft. 2015. évi vesztesége csokkenti a f0I6. évi
eredménytartalékot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

3. felkéri a po|gármestert a20|5. évi mérlegbeszĺmolóval kapcsolatos, taggyűlés meglartása nélkül
hozottírásbelihatározattervezeta|áírásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: írásbeli szavazássa| töľténó taggyűlés legkésőbb 2016. május l0.

4. a GEoRoSCo Kft. és a Józsefuárosi Önkormányzat tita| a|apíto|t Józsefuáľosi Egészségközpont
Kft. (cégiegyzékszźtm:0l 09 908939; székhely: l088 Budapest, Tľefort utca 3-5.) önkoľmányzati
tulajdonban lévő uz|etrészt a GEoRoSCo Kft. részére |.377.483,-Ft, azaz egymillió-
háromszázhetvenhétezer-négyszÁznyolcvanhárom forint vételáron éľtékesíti, és egyben felkéri a
polgármestert az uz|etrész áttuhźtási szerzódés, valamint az iiz(etrész źúruhźz;źsa okán szükségessé
vált cégmódosításhoz kapcsolódó egy éb okiľatok a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáridő: 2016. május l5.

5. felkéľi azigyvezetőt a szükséges cégjogi intézkedések megtételéľe

Felelős: Józsefuárosi Egészségközpont Kft. ügyvezetde
Határidő: f0I6. május 20.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Az éves beszámoló megtáľgyatása és
elfogadása hatáľĺdőben megtiirtént, az iiz|etrész átruházási szeľződést megkiittitték.

Javaslat a Rév| Zrt. műíkiidésével kapcsolatos tulajdonosi diintések meghozataldra

457/20|6. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavzzatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źúruhźrott tulajdonosi jogköľében, mint a Rév8 Zt.
többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy
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1. 60.410 e Ft méľleg fóösszeggel és 1.025 e Ft mćrlcg szcrinti credménnyel elfogadja ahatílrozat
mellékletét képező Rév8 Zrt. 20115. évi beszámolóját, egyben úgy dont, hogy a nyereség osztalék
formájában ne kerüljon kifizetésre és a mérleg szerinti eľedmény az eređménýartalékba keľiiljön.

Fele|ős: poIgármester
Határidő: 2016. május 9.

f . e|fogadja a Rév8 Zrt.határozat mellékletétképezó 20|6. évi üz|eti teľvét.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 9.

3. elfogadja a Rév8 Zrt' Szervezeti és Miĺködési Szabá|yzatźú. valamint a Feliigyelőbizottság
ügyrendjét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

4. elfogadja a Rév8 Zrt. hatźtrozat mellékletét képező Alapszabály-módosítását és a vźitozásokkal
egységes szerkezetbe foglalt A|apszab á|y át.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

5. felhatalmazza a tobbségi tulajdonos Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
képviselőjét, hogy a Rév8 Zrt. Közgyĺilésén a jelen határozat 1-4. pontjaiban meghatźlrozott
döntését képviselje, a fenti pontoknak megfelelő határozatok elfogadásáľa igennel szavazzon, a
szükséges nyilatkozatokat megtegye és a szükséges dokumentumokat aIáiqa.

Felelős: polgármester
Határidő: a Rév8 Zrt. k<jvetkezó kozgyu|ése, legkésőbb 20|6. május 3 1.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A Rév8 Zrt. Közgyíĺlése 2016. május 30-án tárgyalta és

elfogadta a céget éľintő beszámolókat.

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajónlatjóvdhagyósa _ hatdrozatlan idejíí
béľIeti jogvÍszony

458/20|6. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) hozzájtru| aZ ingatlan-nyilvántaľtásban he|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest VrII. kerület, Kaľácsony Sándoľ u. ........... szám a|atti,f8
m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos lakásra határozat|an idejií bérleti jogviszonnyal rendelkező
bérlő részére tĺjrténő eladási ajźtnllat kiki'ildéséhez, a33l20I3. (VII.I5.) önkormányzati rendelet
19. $ (l) bekezdésében, a komfoľtos lakás étékesítésére meghatärozottak szerint, az e|készú|t

forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %,-ź'ľa| megegyező összegű, 3.250.000'-
Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. május 9.
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2.) felkéri a Józsefilárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti ęladási ajálllat
kikü | désére, valam i nt az adásv éte|i szerződés a|źir ására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. jli|ius 8.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: Az eladási ajánlat 2016. május
19. napján kiküldésre keľiilt, az adásvételi szeľződést a Béľlő nem kötötte meg. További
intézkedést nem igényel.

Lakás elidegenítésével kapcsolűtos vételdr és eladási ajdnlat j óvóhagyósa

45912016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'iryiBizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĘáru| az ingatlan-nyilvántartásban .......... helyrajzi számon nyi|vántaltott,
természetben a Budapest V[[. keľiilet, orcry út .......... szźtm a|atti, 34 m"

alapteľületĹĺ, 1 + llf szobás, komfoľtos lakásra hatźrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlő részére töľténő eladási aján|at kiküldéséhez, az elkészült forgalmi
értékbecslésben megá|lapított forgalmi éľték 50 oÁ-áva| megegyezo összegiĺ, azaz 4.800.000,- Ft
v éte]'fu közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. május 9.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatttrozat 1') pontja szerinti eladási ajźtnl'at

kikül dé s ére, val am in t az adźsv éte|i s zerződé s a|źir ás ár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiéľtesítés
megtörtént.20|6. május 1l-én ke|t eladási ajánliat ajánlati köttittségének időtartama alatt bérlő
nem kiittitt adrĺsvételi szeľződést. További intézkedést nem igénye|.

Lakds elidegenítésével kapcsolaĺos vételúr és eladdsi ajdnlat jóvóhagyósa (Budapest WII. keriilet'
Homok u ..,.....................J

46012016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság rigy dĺint, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľÍilet, Homok u. ........... szźtm a|atti,
hrsz.-ú, 32 m2 alapterületű' 1 szobás, komfortos, a közös tutajdonból hozzźltartoző f09l10.000
eszmei hányaddal rendelkező lakásľa határozat|an idejű béľleti jogviszonnyal rendelkező bér|o

részére történő eladási ajźn|at kiküldéséhez az e|készult foľgalmi éľtékbecslésben megállapított
forgalmi érték 50 %o-źxa| megegyezo ĺisszegű, azaz 3.550.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: 20 l 6. május 9'

33 /-("/

//ľ
jl 

'Í



2.) felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási ajźn|at
kikü l désére, valam i nt az adásv éte|i szerzodés a|áír ásár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 5.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A. határozat végľehajtása
megtiiľtént,f0I6. május 26-án megkötésľe keľült az adásvételi szerződés. Továbbĺ intézkedést
nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Lujza u 16. fsz 2. szóm alatti' 35372/0/A/39 helyrajzi szdmíl
raktdr hely is ég elidegenítés e

461120ĺ6. (V.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság rigy dönt, hogy

1.) az iĺgat|an-nyi|vántartásban a 3537fl0lN39 heIyrajzi számon ^nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. keri'ilet, Lujza u. 16. fsz. f. szám a|atti,2f m. alapteriilettĺ' nem lakás célú
helyiségre fennálló határozott idejű bérleti szerzódés miatti elidegenítést kizárő feltétel alól
felmentést ad.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 9.

2.) hozzájźtru| ahatározat l.) pontja szerinti helyiségľe vonatkozó eladási ajźn|atbérlő ńszére töľténő
megküldéséhez, a vételárnak, az e|készu|t forgalmi értékbecslés, valamint a 32ĺ2013. (V[.15.)
cinkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése a|apjźtn a forgalmi élték I00 %o-źbary azaz
3.760.000,- Ft összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźł|kodttsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. május 9'

3.) felkéri aIőzsefvźtrosi Gazdálkodási KözpontZrt,-tahatározat 2.) pontja szerinti eladási aján|at

kiküldésére és az ađásvéte|i szerződés a|áirására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodźlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 20.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. május 8. napján
postázták az eladási ajánlatot, Bérlő azonban nem kötött szeľződést. További intézkedést nem
igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi l,it 5l. saźm alatti' 34641/0/A/9 helyrajzi szdmú raktdrhelyiség
elidegenítése

462/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatáłrozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság úgy dont, hogy
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l.) aZ ingat|an-nyi|vántartásban a 3464110lA19 he|yrajzi szttmon nyi|vántartott, természetben a
BudapestVIII. kerület, Rákóczi út 51. szám alatti, füldszinti, l5 m, alapteľületű, nem lakás célú
he|yiségre fennálló határozott idejű bérleti szerzódés miatti elidegenítést kizárő fe|téte| alól
felmentést ad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazclálkoĺĺásiigazgatőja
Határidő: 20l6. május 9.

f .) hozzájáru| az ingatlan.nyilvántartásban 3464|/0ĺN9 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keriilet, Rákóczi ilt 5|. szám alatti, füldszinti, udvari bejźratű, |5
m2 alapteľĺilettĺ raktárhelyiségľe vonatkozó e|adási ajtn|at bér|ő részére tĺjrténő megküldéséhez, a
vételárnak, az e|készu|t forgalmi értékbecslés, valamint a 3fl20|3. (Vil.ls.) önkormányzati
rendelet a|apján a forgalmi érték 100 %o-ában, azaz 4.060.000,- Ft összegben történő közlése
mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdźikodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. május 9.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat2.) pontja szerinti eladási ajźln|at

kiküldésére és az adásvéte|i szerzódés megkdtésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 30.

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. május 23-án
megktitötték az adásvételi szeľződést. További intézkedést nem igényel.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Múzeum u 5. szóm alatti iires
nem lakds céljdra szolglźIó helyiség vonatkozdsdban

46312016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru'| a Budapest VIII. keľület, Műzeum u. 5. szám alaÍt'ta|á|hatő,3656610/N27 hrsz.-il,
45mz alapterületrĺ, udvari bejáratű, füldszinti, üres, <inkoľmźnyzati tulajdonú nem lakás cé|jáĺa
szo|gá|ő helyiség bérbeadásához, źramszo|gá|tatás nélkül, határozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével' ......... magánszemé|y részére gépkocsi tárolás cé|jára,

44.000,-Ft/hó + ÁľA' téľleti díj + konizemi és kü|ön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdźúkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. május 9.

2.) felkéri aJőzsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatźlrozat 1.) pontjában foglaltak szerint a
bérleti szerzódés megkdtésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem
lakás cé|jźra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjän 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apjtn közjegyzó előtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál lal ás i ny i|atkozat a|źńr ását v á||a|j a a leen dő b érl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20 16. jrinius 30.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésről a kiéľtesítés 2016.
május 1l. napján megtörtént. 2016. jrúnius 13. napján a béľleti szeľződés megkötésľe keriilt.
További intézkedést nem igényel.

Roncsdk Jóuef egłéni vúllalkozlj bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Teleki Lúszló tér 23.
szdm alaÍti iłres, önkormányzati tulajdoníl nem lakds céIjára szolgáIó helyiség vonatkozlźsdban

464lf016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzíjáru| a Budapest VIII. keľület, Te|eki Lá.sz|ő tér 23. szźlm a|atti, 34.140l0l Alf4 hrsz.-il,
22 mf alapteľületű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvar.i bejáratű, ťoldszinti nem lakás cé|jára
szolgáló helyiség bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondási ido kikötésével
Roncsák József egyéni váIlalkozó részére, raktározás cé|jźra,14.300'- Ft + AFA béľleti díj +
kozuzemi és külĺjn szo|gáltatási díjak osszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. május 9.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatátrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek bérbeadásának fęltételeiről szóló 35lf0I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjttnkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásźń,
vaIamint a ľendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi béľleti díjnak megfelelo óvadék
megfizetését vá|lalja a |eendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 16. június 30.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésrő| 2016. május 11.
napján a kiértesítés megtiiľtént. 201.6. június 15. napján a bérleti szerződés megkiitésľe keľiilt.
További intézkedést nem igényel.

A Dentist Travel Ęft, bérbeszámítdsi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi ílt 51. szdm alaui
ö n ko r mdny zati t ulaj do n ú h e ly is é g v o n at ko zds db a n

46512016. (v.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul hoult a Dentist Tľavel Kft.
által béró|t, Budapest VIII. keľület, Rákóczi t'it 51. sztlm a|atti, 3464Il0/N3 hrsz.-ú, |26 m2

alapterületű utcai bejáľatu, füldszinten és 120 m2 magasfüldszinten elhelyezkedő, összesen 246 mf
alapteľĹilettĺ nem lakás cé|játa szo|gtiő üzlethelyiség. felújításához és a béľbeadót terhelő bruttó
8.900.160'- Ft (nettó 7.008.000,- Ft + 1.892.160,- Ft AFA) felújítási költség bérleti díjba 48 hónap
alatt torténő beszámitásához és a bérbeszámítási megállapodás megkotéséhez a Dentist Travel Kft.-
vel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt, vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźtridő: 20 1 6. május 9.



A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló kiéľtesítés
2016. május 13. napján megttirtént. További intézkedést nem igénye|.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rőris u. I0. szóm alatti épíilet gdzcsatlakozó vezeték cseréjéľe

466lf016. (v.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy d<!nt' hogy

1. a Budapest VIII. kerii|et, Kőris u. l0. szám a|aÍIi épület gźzcsat|akozó vezeték cseréjének
kivitelezéséľe vonatkozó, közbeszerzési értékhatárt e| nem érő beszerzési eljárást érvényesnek és
eredményesnek nyi lván ítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. május 9.

2. a beszerzési eljárás nyertesének a benýjtott aján|ata a|apján a Precíz lĺpületgépészeti,
Epítészeti Szolgáltató Koľláto|t Felelősségű Táľsaságot (székhely: 1094 Budapest, Tompa u
15/B. fszt. |., cégtregyzékszáma: 01-09-671214, adószźtma: 12380189-23-43, bankszámlaszáma:
oTP BankNyrt.II7fI0f6-2022I373, képviseli: DéľiJózsef ügyvezető) nyilvánítja, az elfogadott
ajźn|ati áron, azaz3.465.304,- Ft + ÁFA összegen.

Felelős: Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vagyongazdźikodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. május 9.

3. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az onkormányzat nevében kösse meg a
határozat 2.) pontja a)apjźtn a munkálatok e|végzésére ahatározat me|lékletétképező vállalkozási
szerződést aPrecíz Epületgépészeti' Epítészeti Szolgáltató Koľlátolt tr'elelősségű Táľsasággal
a 20|6. évi kĺjltsésvetésben a ||60f címen a |akőházak életveszélv e|háritására biztosított keret
terhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.,vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 19.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Kiiznont Zľt. tĺĺiékoztatása alapián: A Józsefuáľosi Gazdálkodási
Ktizpont Zrt. a beszerzési e|jáľást lebonyolította. Az eljárás nyeľtesével a szeľződést20|6. május
l7-én megktitiitte. További intézkedést nem igényel.

Budapest VIII. keríilet, Lujza u 4. pinceszint 1. szóm alatti iires nem lakds céljára szolglźló helyiség
elidegenítése

467/20|6. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(2 igen' 10 nem, 1 taľtózkodás szavazztta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dcint, hogy az alábbi hatźlrozati javaslatot nem
fogadia el:

1.) hozzójárul a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 4. pinceszint I. szám ąIatti, 35366/0/A/14 helyrajzi
számú, 69 m, alapterüIetíi, utcai bejáratú nem lakás céljóra szolgáló raktárhelyiség 2.090.000,-
Ft vételáron, versenyeztetési eljórás mellőzésével tÓrténő elidegenítéséhez .'.
magánszeméIy részére.
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2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Közponĺ Zľt.-t a hatórozat l.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküIdéS ére, valamint az adásv ételi szerződés me gkoté sére.

3.) amennyiben magánszenlély nem éI az eladási ajánlatban foglalt határidőn belal a
vétel lehetőségével, ,iqy * I.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos rendelkezések
s z eľ int nyi ĺv án o s árv er é s erl ke l I m e ghir d e tn i.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: 2016. május 13. napján
tájékoztattálk az iigyfelet a Bizottság dtintéséľől. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Múria u 15. szóm alatti Tórsashdz (hrsz. 36647) közös
tulajdonóban dlló pincerész addsvěteli szerződésének és alapító okiratdnak aláírdsára

46812016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal,1

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t,hogy a Budapest VIII. kertilet,Mária u. 15. szźtm a|aÍti Társashaz tulajdonosai és a
Reális otthon Kft. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi tÍ 42., cégjegyzékszám: 0I-09-94|748,
képviseli: Ráryánszki Ba|źzs Gyorgy ügyvezető) között megkcitendő adásvételi szerzodést
(36647/NO|I2 he|yrajzi szźtmu, 32 m, alapterületÍĺ ingatlan vonatkozásában)' aZ ingatlan-
nyilvántartásba történő bejeryzéshez sziikséges módosított a|apítő okiratot és a kapcsolódó
dokumentumokat, az Önkormányzat képviseletében e|jáwa a|źrírja és a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A módosított a|apítő okiľat és
az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírása 20|6. május 31-én megttirtént. További
intézkedést nem igényel.

H o zzdj dr ul ús a Jó zs efv dro s i o n k o r múny zat s zerv er ein e k t ul aj do n b a adás ó h o z

469/2016. (v.09.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Józsefuárosi onkormányzata tulajdonában lévő, abattrozatmellékletét képezó számítástechnikai
eszközöket a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére kozfe|adat ellátásának biĺosítása
érdekében térítésmentesen tulajdonba adja azza|, hogy az azok'ka| kapcsolatos valamennyi
üzemeltetési, fejlesztési, egyéb költségek az átvevót terhelik.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 9.

2. fęl.kéri a polgármestert az informatikai eszkcizök 1. pont szerint tijľténő źúadź,sźnak
lebonvolítására.



Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 31.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alanián: 2016. május l9-én az átadás-áttvétel megtöľtént, mely
tény a 33 -89 l 20 ĺ6-os iktatószá m on megtalálható.

Iavaslat fellebbezési jogróI való lemondásra

470/20|6. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dont, hogy

l. ahatározat |. sz. mellékletét képező, az ái|amhánaftásról sző|ő 201l. évi CXCV. töľvény 60. $
(l0) bekezdése szerinti, aMagłar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei |gazgatősága źita|
hozott, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat á|ta| a 2014. évben igénybe
vett, a központi koltségvetésbłS| szźrmaző támogatások e|számolásának szabályszeríĺségével
kapcsolatos határozat fellebbezési jogáról lemond.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. május 9.

2. fe|kéri a polgármesterÍ. ahatározatf . mel|ékletét képező Nyilatkozat a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 9.

A Magyaľ Allamkincstáľ Budapesti és Pest
rmányzat áł|ta| a2014. évben igénybe vett, a ktizponti

ktiltségvetésből származő támogatások elszámolásának szabá|yszeľíĺségével kapcsolatos
határozatíban fog|altaknak megfelelően a nyilatkozat - melyben fellebbezési jogáľó| |emond _
a|áírása megttirtént, a jogtalanul igénybe vett támogatás iisszegét _ 19 313 944,- Ft-ot _
kamataĺval egyĺitt 2016. május 17-én az onkoľmányzatátutalta.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Kiss József u.............
jogrólvaló lemonddsra ZÁRT Üĺns

47112016. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzata... .... hrsz. alatt felvett, 1081 Budapest, Kiss József u. ..... ......, 89 m2

alapterületíĺ, lakĺís megnevezésű ingatlan tekintetében a Kĺeatív Depo Kft. eladó és .......... vevő
között f0|6. źryri|is 28-án 18.000.000,. Ft, azaz tizennyolcmillió forint vételáron létľejött adásvételi
szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 9.

,Ą Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A, határozatot 20|6. május 10-én az ügyfét
ľészéľe postázták.
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ĺavaslat fakdrral kapcsolatos kártérítési igény elbírúlósdra
zÁnr ÜĺÉs

472lf0|6. (V.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt' hogy ... . .... á|ta|, aZ ... . .... frsz.-ú
gépjármíĺvel kapcsolatban előterjesztett kártérítési igéný a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u.

10. szám előtt 2015. július 08. napján tcirtént káľesęménnyel kapcsolatban a Gľoupama Garancia
Biztosító állásfoglalása a|Ąán elismeri, és a biztosítő źita| megállapított f0.006,- Ft önľész ĺisszegét
kifizeti.
A kifizetés feltétele egy olyan egyezség megkötése, amelyben a károsult nyilatkozik arról' hory a
kártéľítés megfizetésével egyidejtĺleg lemond minden további kártérítési igényéľő| az tnkormányzatta|
szęmben.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. május 9.

A Pénziigyi ÜgyosztáIv táiékoztatása alapián: Ahatározatban foglaltak alapján a gépjáľműben
keletkezett káreseménnyel kapcsolatban felmeľült és az onkormányzatot teľhelő Í0oÁ őnrész
iisszege, azaz20 006o-Ft 2016. jr'inius 2. napján átuta|ásľa keľĺilt a káľosult részére.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, vay Ádóm L ............ 1zdm gtat,ti takús pdtydzaton kívüIi
minőségi lakdscseréjére ZÁRT ULES

473120|6. (v.09.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nemo 4 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzájátu|a Budapest VIII. kerület, Vay Ádám utca ... .'.. sztlmalatti l szobás, 2I,00 m2

alapteriiletű, komfoľt nélküli komfoľtfokozatű |akásra ....... bérlővel fennálló bérleti
jogviszony közös megegyezéssel töľténő megszüntetésével eryidejűleg, a Budapest VIII. kertilet,
Rozgonyi utca ... .. szám a|atti 1 szoba,40,10 m, alapterületiĺ, félkomfortos
komfortfokozatílakás megtekintett állapotában történő bérbeadásához,határozatlan időre azza| a
fęltétellel, hogy a leadásra kerülő béľleményét rendeltetésszeru źi|apotban źúadja és a cserelakás
lakhatóvá tételévęl kapcsolatos műszaki helyreállítás a bérlő fe|adata, melyet megállapodásban
köteles vállalni.

'.... a két lakás közötti forgalmi értékkülönbĺjzet 50 %o-át, azaz 180.000,- Ft.ot
legkésőbb a lakásbérleti szerzodés megkötésének napjáig köteles megfizetni.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 9.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahattrozat l.) pontja szerinti megállapodás és

bérleti szerződés megkötésére.

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

3.) kötelezi ........t, hogy az1.) pontban megjelolt lakás biltokbavéte|étktjvető legfeljebb 90
napon belül, az általa jelenleghasznźit, Budapest VIII. kerület,vay Adám utca ...
szám a|atti lakást ingóságaitól kiürítve, senki által nem lakottan adja le.
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Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a Budapest VIII. kerület, Rozgonyi utca .. ... szám alatti lakás birtokbavételét
követő 90. nap

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A Megállapodás és a béľleti
szerződés is aláíľásľa keľiilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező lL ............ szóm alatti bérlő bérleti
jogviszonyának köztis megegye7,éssel, pénzbeli łyegváItltssal történő megszíintetésére

ZART ULES

474/2016. (v.09.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kertilet, Tavaszmező u. ... .... szźlm
komfortos komfoftfokozatu, 56,84 m, alapterĺiletű lakásra vonatkozóan
bérlővel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel, pénzbe|i
megállapodásban toľténő megsztintetéséhez.

a|atti, 1,5 szobás,

térítés ellenében,

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźúkodási igazgatőja
Határidő: 2076. május 9.

2.) ....... határozat|anidőtaľtamra szó|ó bérletijogviszonnyal ľendelkező bérlő részérea
bérleti jogviszony megszüntetéséért, pénzbeli térítésként a lakás forgalmi értékének 50 %o-tú, azaz
6.725.000,- Ft-ot határoz meg, mely összegből a lakást esetlegesen terhelő díjtaľtozások
közvetlenül kerülnek levonásra. A pénzbeli térítés minimum f5 oÁ-ának megfelelő összeg a
megállapodás aláírásakor, a fennmaradő rész pedig ... .,...,. részéte a lakás biľtokbavételét
követő 15 napon belül fizethető ki.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźlridó: 2016. május 9.

3.) felkéri aJőzsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatźrozatI.)-2.) pontja szerinti megállapodás
megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźt|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 31.

4.) 
::::::i ............... ;L:."T",T"-ł::1'ä.ľ''"łľ;:r'ľľ'1.ff:ľ-#i.".*.n".u'et, 

Tavaszmezó u.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. június 30.

A Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A Megállapodás a|áírásra
kerü|t. A |alcás birtokba vétele megtörtént. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a ,,Szómítástechnikai eszkiiziik beszerzése,, tdrgyíl, kiizbeszerzési értékhatdrt eI nem érő
b e s zerzés i e lj ór ds e re dmé ny é n e k me g óI I ap í,t ús dr a
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476/2016. (v.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a ,,Szźtmitástechnikai eszközĺjk beszerzése,, tárgytl, kozbeszerzési éltékhatfut el nem érő
beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelos: jegyző
Határido: 20|6. május f3.

f. a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegÍĺ aján|atot az I. csomag
(Számítástechnikai kellékek) esetében az IMG Solution Kft. (székhely: l 146 Budapest,
Hermina tú |7.; adőszźtm: |4894f6f-f-42; cégsegyzékszźłm: 01 09 973596) tett, ezért a Kft. a
nyertes ajánlattevő.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 20| 6. május f3.

3. a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegÍĺ ajánlatot a II' csomag
(Számítástechnikai eszközok) esetében a Módusz office-Holding Informatikai és Ügyvitelĺ
Zrt. (szé|<he|y: 1087 Budapest, Könyves Kálmán kortú 76.; adőszttm.. |0f09248-f-42;
cégjegyzékszám: 0I 10 04|f89) tett, ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő.

Felelos: jegyző
Határidő: 20Í6. május 23 .

4. a beszerzési eljárásban éľvényes és
(Redundáns Eizfal', háůőzati eszközök)
Budapest, Fehér út |0. 12. ép.; adószám:
ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő.

legalacsonyabb összegiĺ ajánlatot a III. csomag
esetébęn az R+R Periféria Kft. (székhely: 1106

I2f2 | 402-2-4f; cégegyzékszám: 0 1 09 5 665 83 ) tett,

Felelős: jegyzo
Hatáľidő: 20| 6. május 23 .

5. ahatźrrozatf-3-4. pontjai a|apjźn felkéľi a jegyzőtazadásvéte|i szerződések aláírására.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. június 10.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A' szerződésktités, valamint a szerződések teljesítése
megttirtént.
I. csomag: 307 /2016 szerzíjdésszám
rI. csomag: 299 12016 szerződésszám

42 -,fu

I. csomag bruttó aján|ati ár összesen (nettó Ft + Áĺa; f .38f .006,-Ft

II. csomag bruttó ajźn|atiár összesen (nettó Ft + Áĺa) 1.7f1.851,- Ft

III' csomag bruttó aján|ati ár ĺisszesen (nettó Ft + Áa) 5.192.33f,-Ft



III. csomag : 3|3 lf016 szerződésszám

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. kerüIet, Jóuef krt. _ Corvin kijz köztitt 10 kV-os fiildkábel
rekonstrukcióhoz

477/20|6. (v.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźú adja _ az
ELMÜ Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci ,űt 72_74.)
megbízása alapján _ a GTF E|ektľomos Tervező Fővá|lalkozó Kft. (cégegyzékszám: 01 09 69f800;
székhely:113l Budapest,Rokolyau. l-l3.) á|ta|készitett'BudapestVIII.kertilet,Józsefkrt.68.szám
és a Corvin köz kozötti szakaszon a l0 kV-os ftjldkábel rekonstrukciós tervhez, a kivitelezés
közterületi munkáihoz, az a1ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót nem mentesíti az építéshez sztikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aló|'

b. a tulajdonosi hozzájáru|ás az önkormányzati tulajdonú Corvin koz (hrsz.: 36401)
j ár daszakaszár a terj ed ki,

c. a beruházőnak a közútkezę|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźýáru|źtst a vonatkozó
rendelet (|911994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. keľület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi lrodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruhźaőt/kivitelezőt a Corvin k<jz bontássa| érintett járdaszakaszán a burkolatok
teljes körű helyreállítására, ame|y munkákĺa aberuhźu;ő és kivitelező közösen 5 év garanciźú
vállal.

A bontással érintett Corvin k<jz burkolatźlt az a|źhbi ľétegrenddel kell helyreá||ítani szerkezeti
rétegenként 20-20 cm átlapolással:
o 4 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg, a térkő burkolatu feliileteken az

eľedeti térkő burkolat helyľeá|lítása
o 15 cm vtg. C8/|0-3f-F 1 betonalap (áľmtĺteľhelésre 20 cm)
o 15 cm vtg. homokos kavics źtgyazatTrq9í%o

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. mźĄus f3.

A Gazdá|kodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A határozat 20|6. május 25. napján keľĺilt
megküIdésľe.

Tulajdonosi hozzdjdrulás Budapest WII keriilet, Futó utca 3. és 11. szdmú ingatlanok ktizijtt l kV-
os fi)ldkdbel létesítéséhez

478l20t6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(|2 igen,O nem, I tartőzkodás szavazattal)
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A Yźtr,osgazdá|kodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úry dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja _ az
ELMU Hálőzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874|42; székhely: ll32 Budapest, Váci iń,72_14.)
megbizása a|Ąán - a GTF E|ektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám: 01 09 69f800;
székhely: 1131 Budapest' Rokolyau. 1-l3.) által készített, BudapestVIII. kerület, Futó utca3. és 1l.
szám kozotti szakaszon 1 kV-os flo|dkábel létesítési tervhez. a kivitelezés közterületi munká|hoz, az
alábbi feltételekkel és kikotésekkel:

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

b. a tulajdonosi hozztýttru|ás az önkormányzati tulajdonú Futó utca (hľsz.: 35568lf) út- és
járdaszakas zźra terjed ki,

c. a beruhazónak a kĺjzútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozztýáru|źst a vonatkozó
ľendelęt (|9l|994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerĹilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanu| be kell taľtani,

d. kötelezi aberuházőtJkivite|ezőt a bontással érintett járdaszakaszon térkő burkolat gondos és
szakszeľtĺ helyreállításźra, ame|y munkákra aberuháző és kivitelező kozĺĺsen 5 év garanciźú
vállal.
A bontással érintett Futó utca járda burko|atát az alábbi ľétegľenddel kell helyreállítani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással :

térkő burkolat
4 cm vtg. NZ2l5 baza|tágyazat
15 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap (árműteľhelésre 20 cm)
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%o

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan bętartásával, a döntés napjától szźtmított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. május 23.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozat f016. május 25. napján keľült
megkiildésľe.

Tulajdonosi houdjdrulds Budapest VIII. keľiilet, Szigony és Jdzmin utcdkban hírközlőháIózat
kiépítéséhez

479/2016. (v.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bĺzottság hatńrozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szzvazattal)

A. Yttrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a
Novotron Infoľmatikai Zrt, (cég]egĺzékszám: 01 10 0443f3; székhely: l l24 Budapest, Stľomfeld A út
9.) megbízása alapján, a MAX-TEL7 Kft. (cégiegyzékszám:01 09 263809; székhely: 1141 Budapest,
Fogarasi t|t75.) á|ta|tervezett- a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 33. szám és Jźz;minutca6-|4.
szám alatti ingatlanok között hírközlőhálózatkiépitéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájźtru|ás kiterjed az a|épitmény kiépítési munkálatokkal éľintett Szigony utca
(hrsz.: 36|37), valamint aJázmin utca (hľsz.: 36138) út- és jáľdaszakaszára,
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c. a beruházónak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárúást a
vonatkozó rendelet (19lI994. (V.3l.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csato|ásával a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Epítésĺiryi Iľodájától előzetesen meg kel| kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
taľtani,

d. az a|építményi munkák a tervezett útépítések előtt _ a Magyar Telekom Nyrt. munkáival
egyidejűleg _végezhetők, a bontássa| érintett út- és járdaszakaszokon kötelezi akjvite|ezőta
helyreá|lítások olyan szintű elvégzéséľe, amely megfelel a biztonságos gya|ogos és
j árműforgalom feltéte| einek :

. a bontással érintett Szigony utca tftpél|ya burkolatát aZ alábbi rétegrenddel kell
helyreál lítani szerkezeti rétegenként f0 -f0 cm átlapo lással :

4 cm vtg. AC11 jelű hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg
6 cm vtg. AC1l jelű hengerelt aszfaltbeton kotőréteg
20 cm vtg. CI2||5-32ĺF stabilizá|ttĺÍ;al'ap
20 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyaggal nem
helyettesítheto)

. a bontással érintett Szigony utca járda burkolatát ideiglenesen helyre kell állítani a
vonatkozó litĺigyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a biztonságos
kĺjzlekedésre alkalmas állapotát a36|3,7 hĺsz. teljes egészében érintő végleges útépítésig.

. a bontással érintett Jźľ;min utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell heýeá'||itani
szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolássa| :

3 cm vtg. MA.4 érdesített öntött aszfa|tkopóréteg
15 cm vtg. C8l10-32lF stabi|izźútútalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics źryyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

A megfelelő minőségiĺ helyreáIlításért abenlházó és kivitelező közösen 5 év gaľanciátvtl||a|.

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

f. jelen tulajdonosi hozzátjźtrulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 23.

A Gazdálkodási tiwosztá|y táiékoztatása a|apián: A tulajdonosi hozzáĄálľulást 2016. május 25-
én megküIdték.

Tulajdonosi hoalźjdrulds a Budapest VIII. keriilet, Teleki téren, a LidI óruhdz parkolĺőja körüIi
jdrddban kdbel kiépítéshez

48012016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatärozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzź!źru|ásźú adja LIDL
Magyarország Bt. (cégjegyzékszám: 0| 06 757718; székhely: |037 Budapest, Rádl árok 6.) részére,
hogy a bevásárlókocsi lopás gátló rendszer kialakításhoz a Teleki téľ (hľsz.: 3512317 és 35123ĺ9)
járdaszakaszaiba antenna kábeleket építsen be. A kivite|ezés kózterületi munkáihozhozzájáru|ását az
a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:
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a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt nem mentesíti az épitéshez szĺikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházőnak a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄáru|ást a vonatkozó
rendelet (1911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerülęt Polgármesteri Hivatal Hatósági |Jgyosztá|y Építésügyi Irodájától
e|őzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

kotelezi aberuhźr;őt az aszfa|t burkolatban kialakított kábelhornyok szakszerű, a terv szerinti
bitumenes anyagga| torténő helyreállítására, amely munkára aber:uhź.z;ő 5 év gaľanciźńvá||a|,

d. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engeđé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátő| szttmított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2076. május 23'

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása a|apián: A
megkiildésľe.

határozat 2016. május 25. napján keľü|t

Tulajdonosi hoadjdľulds Budapest VIII. keriilet, Nap utca 2l. _ Futó utca 11. szdmíl ingatlanok
között 1 kV-os fi)ldkdbel rekonstr ukcíóhoz

48t/20t6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosi hozzáj źtrul'ásźú adja _ az
ELMŰ Hźiőzati Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 874142; székhely: il32 Budapest, Váci tlt 72_:74.)

megbízása a|apján - a GTF Elektľomos Tewező Fővállalkozó Kft. (cég1egyzékszám: 01 09 692800;
székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) źita|készítętt' Budapest VIII. kerület, Nap utca fI. szám
és a Futó utca 1I. szám közötti szakaszon az 1 kV-os ľoldkábel ľekonstrukciós tervhez' a kivitelezés
közterületi munkáihoz, az a|ttbbi feltételekkel és kikĺjtésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájrárulás a beruházőt nem mentesíti az építéshez szükséges eryéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás az <jnkormttnyzati tulajdonú Nap utca (hľsz.: 35644/2), valamint a
Futó utca (hrsz.: 35568ĺ2) út- és járdaszakaszźra terjed ki,

c. a beruhźnőnak a közutkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a vonatkozó
rendelet (|9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerüIet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruházőtJkivite|ezőt a bontassal érintett út- és járdaszakaszok helyľeá||itásfua,
amely munkákľa a beruhazó és kivitelező közösen 5 év garanciátvźi|a|.

A bontással éľintett Futó utca járda burko|atźú az alábbi rétegrenddel kell helyreźi|itani
szerkezeti ľétegenként f0-20 cm át|apo|ással:

térkő burkolat
4 cm vtg. Nzfls baza|tágyazat
15 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap (járműterhelésre 20 cm)
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91Yo
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A bontással érintett Nap utca járda burkolatát az alábbi rétegľenddel kell helyreźilítani
szerkezeti ľétegenként f0 -20 cm átlapolással :

4 cm vtg. MA-4 éľdesített öntĺjtt aszfalt kopóréteg (teljes szélességben)
15 cm vtg. C8/l0-32-Fl betonalap (áľműterhelésľe 20 cm)

15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91%o

A bontással érintett Nap utca útpálya burkolatát az a|ábbi rétegrendde| kell helyreźń|ítani
szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapo|ással:

4 cm vtg. ACll je|íĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (útpálya szélességével
me gegy ezó ho sszú ságban)

6 cm vtg. AC1l jelĺĺ hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap stabilizált útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics źęyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek' szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dĺintés napjától számított 1 évig érvényes.

FeIelős: polgármester
Határidő: f01 6. május 23'

A Gazdá|kodási tiwosztátv táiékoztatása alapián: A. határozat 20t6. május 25. napján keľĺilt
megküldésre.

Tulajdonosi houtźjdrulús Budapest VIII. keríilet, Vajdahunyad utca 8. szdm alatti lakóházban
kémények rendezéséhez

482/20|6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźú adja a

Vajdahunyad utca 8. szám alatti (hrsz.: 35587) önkormányzati tulajdonú épiilet _ a szomszédos
Vajdahunyad utca 6. szám alatti ingatlanon épülő szálloda okán - érintett kéménycsopoľtjainál a
biztonságos füstelvezetés megoldására _ A+ Stúdió Méľnöki Iroda Kft. (cégsegyzékszám: 01 09

955076; székhely: ||f4 Budapest, Németvölgyi út 80. I. em. 3.) áńta| - készitett tervdokumentĺációban
foglalt miĺszaki megoldásokh oz az a|ábbiak fi gyelembe vételével.

AzBpíttetó, HILLPARK INGATLAN Kft. (cégjegyzékszám:0109 903329; székhely: 1026 Budapes!
Páfrány u. 1. a. ép.) kémények kivitelezési és üzemeltetési költségvźi|a|ására vonatkozó nyíIatkozatźú

tudomásul véve, az alábbi feltételeket és kikötéseket teszi:

l. jelen tulajdonosi hozzájárulás az Epittetót nem mentesiti az építéshez szĺĺkséges egyéb

szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

2. a tervben meghatározott, MSZ 845/20If szabvány szerinti kéménymagasítást tartalék fűtés

kielégítésére szollgźiő kéményjáratok esetében is el kell készíteni, me$ez a|ka|mazhatő a

szélnyomás elleni védelemmel ellátott, gľavitációs elven működő, kettősfalú hőszigetelt
égéstermék e|vezető rendszer (Pl. DÜSE EN PLUS _ a n0 - 300 mm között) kiépítése
H:l,0 m tisztító, e||enőrzo elemmel,

3. ahasznáIatban lévő kéményeknél a kéménýoldatokat (injektoros fiistgázventillátor) a rákĺjtött
tüzelőberendezések tiizeléstechnikai paramétereinek megfelelően méretezni kell,
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4. a Vajdahunyad utca 8. szám a|atti lakóházra vonatkozó Kéménysepľo-ipaľi nyi|atkozatban
(FOKETUSZKft.-l432,712015lMslMU) foglaltakatakivitelezés soľán be kell tartani,

5. az Epíttetőnek a kivitelezést befejez.óen,
megfeleloségét te|jes köríĺ FOKETUSZ
igazolni,

az érinteÍt kémények vonatkozásában az áta|akítás
Kft. műszaki vizsgá|atával és nyi|atkozatźxal kell

6. az Epíttető köte|es az érintętt kémények áta|akításttnak elkésztiltéro| az épület keze|ojét, a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.' -t ír źsban értesíten i,

7. jelen tulajdonosi hozzajárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maľadéktalan betartásával, a döntés napj ától számitoÍt 2 év ig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0| 6. május 23.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A. határozat 20t6. május 25. napján keľiilt
megküIdésľe.

Tulajdonosí hoaójárulás a Budapest VIII. keľiileti közteriileteken iizemelő ]0 kV-os Jöldkőbelek
rekonstrukciójdhoz

483/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, I tartózkod ás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájźru|ásźú adja _ az
ELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám..01 09 874I4f; székhely: i132 Budapest, Váci ift7f14.)
megbizása a|apjźln - a GTF Elektromos Tervező Fóvállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800;
székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) á|taIkészitett, Budapest VIII. kerület 10 kV-os ľoldkábel
rekonstľukciós tervhez, a kivitelezés közterületi munkáihoz, az a|ttbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhźz'ót nem mentesiti az építéshez sztikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ó|,

b. a tulajdonosillozzájtlnilźs aza|ábbi ĺĺnkormányzati tulajdonú út- és járdaszakaszokraterjed ki:

Mikszáth Kálmán tér 3673f
Krúdv utca 36711
Lőrinc oao tér 367r0
Krúdv utca 36696
József utca 35t50t2
Risó utca 3s221
Risó utca 35ff8lf

a beruházónak a közritkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást a
rendelet (|9/1994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésĺigyi
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

tekintettel ana, hogy a munkavégzés turisztikailag frekventált területet érint,
beruhźaőt a munkálatok alábbiak szeľinti ütemezésére:

o Mikszáth Kálmán tér és Hoľánszky utca kĺjzötti szakaszon munkavégzés f0I6.

vonatkozó
Budapest
Irodájától

ezért kéri

l0. 01-től,
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. a Kľúdy utca további szakaszain2016. szeptembeľ 01-tol kezdődjön,

. aJózsefés Rigó utcákban időpont kötöttség nélkĺil végezhető akábelfektetés,

e. felhagyott, bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

f. kotelezi a beruházőt/kivitelezőt a bontással érintett úttest-és járdaszakaszokon, az a|ső

rétegrendek helyreáIlítását követoen :

. a bontassal érintett Mikszáth Kálmán tér, Kľúdy Gyula utca, Lőľinc pap tér jźrda
burkolatát az a|źtbbi rétegrendde| kel| helyreáIlítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm
átlapolással:

térkő buľkolat
4 cm vtg. Nzfls baza|tágyazat
15 cm vtg. C8/l0-32-F1 betonalap (árműterhelés 20 cm)

15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95oÁ

. a bontassal érintett Lőľinc pap tér útpálya buľkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyreál|ítan i szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACi l jelrĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a Mária utcai úttest téľkőtől a
Krúdy utca kiemelt szegé|y vonaláig)
6 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg

20 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap
20 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o

. a bontással érintett Krudy Gyula utca (Lorinc pap tér és Rökk Szilárd utca között) járda

burkolatat az a|ábbi rétegrenddel kell helyľeállítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm
átlapolássa|:

4 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (iáľműterhelés MA-l l) teljes
szélességben
15 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap (árműteľhelés 20 cm)

15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91Yo

. a bontással érintett József utca, Rigó utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolássa| :

4 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺĺtt aszfalt kopóľéteg (jĺárműterhelés MA-ll) a
homlokzat és a fe|festett paľkolĺósáv vonaláig teľjedő szélességben

15 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap (árműterhelés 20 cm)

l5 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9íoÁ

amely munkákľa aberuházó és kivitelező kĺjzösen 5 év garanciátvti|a|.

g. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 201,6. május 23.

Á' Gazdálkodási Üevosztátv táiékoztatása alapián: A hztározat 20|6. május 25. napján keľĺilt
megkĺildésre.

rav as lat kijzter iilet- h as zndlati kérelmek elbírdlds óra

48412016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság
teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

KözterÍilet-h aszná|ő. kérelmezo :

A közterület-használat idej e :

Kö zterü l et-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Közterü l et-h aszn á|at nagy sźęa:

Felelős: polgármester
Hatźlriđó: f01 6. máĄus f3.

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság
díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A közteri'ilet-használat idej e :

Közterü l et-h aszná|at cé|j a:

Közterü l et-h aszná|at he lye :

K<jzterü let-h aszná|at nagy s ága:

úgy dont, hogy kozterület-használati hozzájárulást ad -

Civilek a Palotanegyedért Egyesület
(l088 Budapest, Lórinc pap tér 3.3. em.9la.)
2016.június 04.
ku ltuľál is r endem ény (Kórusok Ej szakája)
Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér, Pollack Mihály
tér, Mikszáth Kálmán tér
1663 m'

úgy dont, hogy kozteriilet-használati hozztĘárulást ad -

Civilek a Palotanegyedért Egyesü|et
(1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3.3. em.9la.)
2016. május 28.
kulturál is rendezl, ény (Gyeľeknap)
Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér és a Bródy
Sándor ltca23. szálm e|otti közterĺileten
310 m2

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 20t6. június 22. napján postai
kézbesítés során vette át az ügyfé|.

48512016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

Felelős: polgármester
Határidó: f01 6. május 23 .

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: A
személyesen vette át az iigyÍé|

határozatot 2016. június 7. napján

486/2016. (v.23.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Y árosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság
teljes díjmentességgel _ az a|źlbbiak szerint:

Közterĺ'ilet-h asznźúő, kérelmező :

A közterülęt-használat ideje :

Kozterü let-h asznáIat c é|j a:

Közteľti l et-h aszná|at h elye :

Közterü let-h aszná|at nagys ága :

űgy dönt, hogy kĺizterület-használatihozzźĄárulást ad -

Geo + Bau Kft.
( 1 1 52 Budapest, Vörtismaý utca lZlb)
20l6. május 30._20|6. július 15.
építési munkaterület (fiiggőfolyosók felúj ítasa)
Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci kĺjz 1.

előtti közterületen
36 m2
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Felelos: poIgáľmesteľ
Hatáľidő: f01 6. mźlus f3.

.Ą Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása a|apián: A határozatot 20|6. június 8. napján
személyesen vette át az íigyfé|.

48712016. (v.23.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterü|et-használatihozzź$árulást ad -
teljes díjmentességgel _ az a|ź.ŕbiak szeľint:

KozteľüIet-haszná|ó, kérelmező: Rendőľmrizeum
(1087 Budapest, Mosonyi utca 5.)

A köaerü|et-használat ideje: 2016. június 25.
Kĺjzterület-h aszná|at cé|ja: kulturális rendezvény (Múzeumok Ejszakája)
Köztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, Mosonyi utca 5-9' szám elotti

közteľület
Közterület-h aszná|at nagystlga: 1500 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. mźĄus f3.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. június 7. napján kerĺilt
kipostázásľa.

48812016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. koztertilet-hasznźilati hozzájźtru|ást ad - teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint azza| a kikĺjtéssel,
hogy könnyen mozdítható, nem rögzitett tárgyak keľülnek kihelyezésre:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Well llealth Hs Kťt.
(f1f0 Dunakeszi, Kľúdy Gyula utca 1 l.)

A kĺjzterület-használat ideje: 20 1 6. május 23 . _ 2017 . április 3 0.
K<jzterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntiathelye: Budapest VIII. kerület, Futó utca 40. szám előtti

köztertileten
Közterület-haszná|atnagysttga: 7 m2

Díjfizetés i.itemezése: egy összegben

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. mź.jus f3.

2. tudomásul veszi a Well Health HS Kft..nek a Budapest VIII. kertilet, Futó utca 40. szám előtti
közterületre vonatkozóan vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterti|et-hasznźiatźLt 2016.
május |5. _2016. május 22. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016, mźĘus 23.
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A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: Ahatározatotf016.június 17. napján postai
kézbesítés soľán vette át az iigyfé|.

48912016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(12 igen' 0 nem, ! tartőzkodás szavazatta|\

AYtrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy köĺerĺilet-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľiilet, Bródy Sándoľ u. 32. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u.3f .)

2016. május f3. -f0I6.július 23.
építési munkaterület, homlokzat felúj ítás
Budapest VIII. kertilet, Bródy S. u 32. és Vas u.2l.
sarka
120 mz

A Gazdálkodási A határozatot 2016. július 1. napján postai
kézbesítés soľán vette át az ügyfél.

490120|6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzź$árulást ad -
teljes díjmentességgel _ az a|źtbbiak szerint:

Kĺizterület.h asznźĺ|ő, kérelmező :

A közterület használat ideje:
Kö zterĺ'i let-h asznźiat cé|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Közteľü let-h asznźiat nagy s źtga:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2076. május 23 '

A közterĺilet használat ideje:
Ko zterĺi let-h asznźiat c é|j a:

Ko zterĺ'i l et-h aszntiat he lye :

Kö zterü let-h aszná|at nagy s źlga:.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľido: 20|6. mź|us f3.

Kozterület-h aszntůő, kérelmező :

A kozterület haszná|at ideie:

Remény Magyaľoľs zágnak Á.lapítvány
(székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.)
2016. június 04'
kulturális rendezvény (ingyenes kórus koncert)
Buda^pest VIII. kerület, Corvin Sétány
f0 m"

(lakcím: ......)
2016. június 01. -f016. október 30.

A Gazdálkodási Ugvosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 20|6. június 7. napján keľült
kipostázásľa.

491/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy közterĺilet-használati hozzájárulást ad -
díjfizetési kötclczcffsóg nélktil _ az a|ttbbiak szerint:
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Közterület-h asználat cé|ja: utcazenélés
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĺĺlet, Mikszáth téľ a padok közötti

téglapáľkányon
Köaerület-hasznźiat nagysága: f m.
KözteľüIet-haszná|at díja: 0,- Ft

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. május f3.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 20t6. június 1. napján
elektľonikus tĺton kézbesítették.

492lf016. (v.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy nem ad közterület-hasznźiatihozzäjáru|ást
az a|źtbbiak szeľint:

Közterület-haszntiő, kérelmező: Lakatos József egyéni válla|kozó
(székhely: l074 Budapest, Alsóerdős utca |f . fsz.5.)

A kérelemben foglalt közteľület haszná|at
ideje: 2016. május 0f . _20|7. május 02.
Köztertilet-haszná|atcé|ja: mozgő árusítás (zoldség' gytimölcs, virág)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keriilet, Festetics György u., Mosonyí

utca, Lóvásár utca
Közterület-h aszná|atnagysága: 1 m2

Dijťlzetés ütemezése: havirészletben

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 20 | 6. mźĄus 23 .

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alanián: A' határozat f016. jűtius 20. napján kerü|t
kipostázásľa.

493/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, I tartőzkodźis szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hory

1. közterület-használati hozzź|ź.ľu|źst ad - teljes díjfizetéssel - az a|źhbiak szerint az'z'a| a kikötéssel,
h o gy könnyen m ozd íth ató, nem r o gzitetÍ. tár gy ak kerü lnek kihe lyezé sre :

Köztertilet-hasznźůő, kérelmező: Pep-x.ood Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Bródy S. utca 13.)

A közterÍilet használat ideje: 2016. május 23. _2017. május 06.
KözterĹilet-hasznźiatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntúathelye: Budapest VIII. keri'ilet, Bródy S. utca 13. szám előtti

közterületen
Közterület-haszná|atnagysźlga: 5 mf
Díjfizetés ĺitemezése: egy összegben

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 23.



2. tudomásul vęszi a Pep-Food Kft.-nek a Budapest VIII. kerĺilet, Bródy Sándor utca 13. szám e|őtti
közterületre vonatkozóan vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használatźú 20116.

május 06. _f016. május ff . napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. május f3.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. június 15. napján
szemé|yesen vette át az iigyÍéI..

494/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(12 igen' 0 nem, l taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. közterület-haszná'|atihozzájáru|źst ad - teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszntiő, kérelmezo: PEDRANO coNsTRUcTIoN HI]NGARY Kft.
(székhely: 1 082 Budapest, Pľáter u. f9 l a' fsrt. f1.)

A köĺerĺilet használat ideje: 2016. május 23 . _ 2011 . december 3 1 .

Kozterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási terület és

építési konténeľ elhelyezése parkolóhelyen)
KozterÍilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Práter u' 47. sz. (Leonardo da

Vinci u. - Práteľ u. szakaszán)
Közterület-haszntůatnagysága: 653 m2 Qtrda)

7 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m,)
Felelős: polgármester
Határidő: f0| 6. mźłjus 23 .

2. a kieső parkolási díj ÁFA tarta|mźú a Budapest VIII. kerület,Prtier u.47. szám előtti szakaszon
található 7 db parkolóhely vonatkozásában (414 munkanap) I632 692,-Ft-ot köteles megfizetni a
kĺjzterület-hasznźiatrő| sző|ő hatźtrozatban megjelolt bankszámlaszámra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május f3.

3. tudomásu| veszi a PEDRANO CONSTRUCTION HI'INGARY Kft.-nek a Budapest VIII. kerÍilet,
Práter v 47 . sz. előtti (Leonardo da Vinci u. - Práteľ u. szakaszán) koztertiletre vonatkozóan építési
munkaterület céljából igénybe vett közterĺi|et-haszná|atát 2016. május |6. _ f0I6. mźĄus 2f.
napjáig szóló időtaľtamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. május f3.

A Gazdálkođásĺ Üwosztálv táiékoztatása a|apián: Ahatározat 20|6. június 7. napján keľült
kipostázásľa.

Tulajdonosi hoadjdrulds a Budapest VIII. keriilet, Nap utca 16. szdmú ingatlanra ledgazó
g dzvezeté k épí.tés é hez

495/20|6. (V.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A,,Yárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzź!áru|ásźi adja - a
FOGAZ Földgázelosztási Kft. megbízásából a Dinamika Kft. á|ta| készített' Budapest VIII. kerĺi|et,
Nap utca (hrsz.: 35644lf) 16. szám alatti ingat|an gtze||ätását binosítő |eźtgaző kisnyomású
gtĺzvezetékterĺéhez, kiépítésének közterületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez sztikséges
egyéb szzkhatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházónak (építtetőnek) a kcizitkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (1911994' (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerÍilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály ÉpítésÍigyi
Irodájátó| elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt a Nap utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és jarda szegéIykő)
megfelelő minőségben töľténő helyreál|ítására, melyre aberuháző és kivitelező kozösen 5 év
garanciźú vállal.

. A bontással érintett Nap utca ttpá|ya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkęzeti ľétegenként f0-20 cm átlapolással:
_ 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg

6 cm vtg. ACl l jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/l0-32ft stabĹ|izált útalap
20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics źlgyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

. A bontással érintett Nap utca járda burko|atźtt az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani
szerkezeti rétegenként 20.20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érđesített öntött aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izźtlt útalap
l5 cm vtg. fagyálló homokos kavics ág7lazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

d. jelen tulajdonosi hozztĄárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatósźąok e|őirźtsainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május f3.

Á. Gazdá|kodĺĺsi Üevoszĺĺlv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. jú|ius 6. napján keľůĺlt
megküIdésľe.

ravaslat lakossógi parkoldsi iigłekben

496120|6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi 21 józsefuárosi állandó
beje|entett lakcímmel rendelkező gépkocsi tulajdonos/tizembentartóval szemben fennálló - f0|6.
március l. napjától 2016. május 06. napjźig fe|merülő - összesen 374.370,- Ft követelésről lemond,
oly módon, hogy 75.370,- Ft tisszegű pótdíj visszautalásra, illetve 299'000,- Ft <lsszegű pótdíjkövetelés
t<jľlésre kerüljön alábbiak szerint:

1) a.....
pótdíjkövetelés töľlésre kerül,

2) a ...... ....... forgalmi ľendszámú gépjármiĺ tulajdonosďüzembentartőjarészére2.f75,-
Ft visszautalásrď 10.330,- Ft pótdíjkövetelés töľlésľe kertil,
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3) a ..... ....'. forgalmi rendszámú gépjánníĺ tulajdonosďüzembentartőjarészére 4].440,-
Ft pótdíj követelés törlésre ker[il,

4) a ...... ...... forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentartőjarészére 10.330,-
Ft pótdíjkövetelés törlésre keľül,

5) a ... ... . ..... forgalmi rendszámú gépjármíĺ tulajdonosďiizembentartőja részére ] .420,-
Ft pótdíj köVetelés tĺjrlésľe kerlil,

6) aZ .... ....... foľgalmi rendszámú gépjáľmű tu|ajdonosďi.izembentartőjarészére 14.020,-
Ft pótdíj követelés törlésre kerül,

7) az ..... ....... forgalmi rendszámú gépjármiĺ tulajdonosďüzembentartőjarészére 6|.460,-
Ft pótdíj követe|és törlésre kerül'

8) a ... ... .. forgalmi ľendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentartój a részére 4.550,- Ft
visszautalásrď 13.f30,- Ft pótdíjkövetelés törlésre kerül,

9) az .... forgalmi rendszĺmú gépjármű tulajdonosďüzembentartója részére 3.445,- Ft
vi s szautalás r al | 4.0f0,- Ft pótdíj követelés törlésre kerül,

|0) az .. forgalmi rendszámú gépjźLÍmntulajdonosďtizembentartójarészére 5..120,-
Ft visszauta|źsral |4.020,- Ft pótdíjkövetelés törlésre kerül,

11) a . .. forgalmi rendszámú gépjármtĺ tulajdonosďüzembentartőja részére 39.510,-
Ft pótdíjkövetelés törlésľe keľül,

|2) a.. ...... forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentartőjarészére3.445,-Ft
v isszautalás r al | 4.0f0,- Ft pótdíj követelés törlésre kerlil,

|3) az . forgalmi rendszámú gépjáľmiĺ tulajdonosďüzembentaľtójarészéref5.I60,-
Ft pótdíjkövetelés törlésre kerül,

14) a... forgalmi rendszámú gépjármiĺ tulajdonosďüzembentaľtójarészére |4.020,-
Ft pótdíj követelés töľlésre kerül'

|5) az .... forgalmi rendszámú gépjármĹĺ tulajdonosďüzembentaľtőjarészére 10.335'-
Ft visszautalásra kertil,

16) a . forgalmi rendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentartójarészére 6.890,- Ft
visszautalásra keľül'

|7) a .. ... .... forgalmi rendszámú gépjármtĺ tulajdonosďüzembentaľtőja részére 10.335,-
Ft visszautalásra kerĺi|,

18) a . ... forgalmi ľendszámli gépjármű tulajdonosďüzembentartőjarészére 10.865,-
Ft visszautalásra kerül,

19) az forgalmi ľendszámú gépjármű tulajdonosďüzembentaľtőja részére 3.445,- Ft
visszautalásra kerül,

f0) a '...... forgalmi rendszámú gépjĺármű tulajdonosďüzembentartój a részére 7 .175,- Ft
visszautalásľa kerül,

f|) az ... ...forgalmi rendszámri gépjźlrÍnľ tulajdonosďtizembentartój a részére 6.890,- Ft
visszautalásra kerül.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Parkolttsi lgazgatóságigazgatőja
Határidő: f016. május 23'

A Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.táiékoztatása alanián: A pótdíjkövetelések a
nyi|vántaľtási rendszeľben törlésľe kerü|tek, a visszautalások megttiľténtek.

A VAfuiZsSZi-TAN KÍĹ bértő béľleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme a Budapest WII.
keriłlet, Szentkirdlyi u 23. szóm alatti önkormdnyzati tulajdonú helyiség vonatkozlźsóban

497/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,l tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keri.ilet, Szentkirál yi l. f3. szám a|atti,3659010lNfl hrsz.-ú, 3 80 m2

alapterĺiletű, 'utcai bejáratú, pinceszinti nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiséget bérlo
vÁRAZssZo-TAN Koľlátolt Felelősségĺĺ Táľsaság (cégegyzékszám: 01-09-9976f1:'
székhe|y: ll45 Budapest, Jávor u. 14. 2. em. 1.; adőszám: f4246323-2-42; képviseli: Seregi
Málton ügyvezetó) részére a bérleti szerződés és a felújítási munkálatok elvégzésérő| szóló
megállapoclás móclosításához a mtlnkálatok elvégzéséľe vonatkozó hatáľiĺlő 6 hónappal tońénő
meghosszabbítása tárgyában azza| a feltéte|lel, hogy a bérlő köteles a szerződés módosítás
a|áírását megelőzően a fenná|ló tartozásźú megfizetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. május f3.

2.) nem jdľul hozzd az 1.) pont szerinti helyiség bérleti díjának csökkentéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20| 6. május f3 .

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiéľtesítés
megtiirtént 2016. május 30. napján. Bérlő a hátralékát nem ľendezte, a felmondás előtti
felszóIítás postázásľa kerĺilt.

A MENTÁ TRIO KÍĺ bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Práter u 28. szóm alatti
iinkormónyzati tulajdoníl nem lakós céljdra szolgdló helyiségekre

498l20t6. (v.23.) sz. Váľosgazdá|kodásÍ és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(13 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest v[I. keriileto Práter u. 28. szám a|att ta|źihatő, 35695i0/A/5 és

3s6g5/otM6 hrsz.-ú, összenyitott,21 mf + f5 mf , összesen 46 m2 alapterületíí, utcai bejfuatű,
füldszinti, nem |akás cé|jźra szol'gáĺ|ő helyiségek béľbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikötéSével a MENTA TRIO Kťt. (cégjeryzékszttm:01-09-901651; székhely:
1094 Budapest, Ferenc kľt. 41. 3112.; adősz,źm: 14387467-2-43) részére, bútoľ ľaktáľozás
tevékenység cé|jára 70.000,- Ft/hó + Áľĺ. bé'leti díj + közüzemi és kiilön szo|gá|tatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0I6. mźĘus f3 .

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatáĺozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gáló helyiségek béľbeadásának feltételeirol szóló 35ĺf013. (VI.20.) önkormányzati ľendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírásźú
vállalja a leendő béľ|ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20i6. július 3 l.

A Józsefoáľosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiéľtesítés
megttiľtént 2016. május 25. napján. A ľendeletben foglalt hatáľidőn belĺil nem keľĺilt sor a
bérleti szeľződés megktitéséľe. További intézkedést nem igényel.
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A ,,LIKVID-LAK sTUDlo, 11. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. keriłlet, Prdter u 20,/B
s zúm a l att i t) n k o r m d ny zat i t uI aj do n íl h e ly is é g v o n at k o zĺÍs d b a n

499lf0|6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodźs szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt' hogy

1.) hozzájáru| a ,,LIKVII)-LAK sľÚlĺó' xĺt. (székhely: ll03 Budapest, Kada u. 70;
cégjegyzékszám: 0| 09 898507) által béľelt, Budapest VIII. keľiilet, Práteľ u. 20.lB szám alaÍti,
35666l0lV3 hrsz.-li, 16 m2 alapterületű, önkormányzati fi|ajdonú, utcai, ftjldszinti nem lakás
cé|jára szo|gá|ő üzlethelyiség felúj ításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. m{jus f3.

f.) hozzájárl| továbbá a ',LIKVID-LAK STÚDIó" KÍt.-ve| az 1.) pont szerinti helyiség
tekintetében történő bérbeszámítási megállapodás megkotéséhez és a bérbeadőratartoző felújítási
munkák költségének bérleti díjba töľténő bérbeszámításhoz l 1 hónap a|att |II.427,- Ft + 30.086,-
Ft AFA cisszegben. Az e|szźtmolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze és a
benyújtott szźmlźtkalapjźnaJőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt'Ingat|anszolgáltatási Irodája
a telj esítést |eigazolj a.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. május f3 .

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérbeszámítási
megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtrido: 20 1 6. június 3 0.

'Ą Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiértesítés 2016.
május 25. napján megtiirtént. A béľbeszámítási megállapodás megktitésre keľült 2016. június 17.
napján. További intézkedést nem igénye|.

A Víg utca ABC Kft. bérlő bérleti díj csökkentésére vonatkoaÍ kéľelme a Budapest WII. keľiilet' Víg
u 28. szdm alalti ijnkormányzati tulajdoníl helyiség vonatkozdsdban

50012016. (v.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|,1

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint' hogy nem jdrul hozzd a Víg utca ABC Kft.
(székhely: 1084 Budapest, Víg u. 28.; cégjegyzékszám: 01-09-18|524; adőszám: f4772039-2-42;
képviseli: Gasner Márk Regő ügyvezető) által bérelt, a Budapest VIII. kerü|et, Víg u. 28. szám a|atti,
3492610/N3 hrsz.-ú nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiség bérleti díjának csökkentéséhez.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
I{atáľidő: 20 | 6. május 23 .

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a kiértesítés
megtřirtént 20t6. május 26. napján. További intézkedést nem igényel.

/:
o,ĺ;,ł

ĺ/

58



Pirinyi Miltóly, mint ZUUM Bt. beltagjdnak késedelmi kamat elengedésére és részletJizetésre
vonatkozó kérelme a Budapest VIII. keriilet, Kdlvdria tér 23. szám alatti önkormĺźnyzati tulajdonú

helyiség vonatkouźs úban

501../2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nemo 1 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jdľul ltouó a Zvĺlrvl Bt. (székhe|y: |O5f Budapest, Váci u. 10.; cégjegyzéksńm:01 06
735008; adőszétm: f074fl40-1-4|; képviselő: Pirinyi Mihá|y üzletvezetésre jogosult tag)
beltagiao Piľinyi Mihály részére az onkormányzattu|ajdgnátképezó, Budapest VIII. kerület,
Kálváľia tér f3. szám a|atti,35487lü/Nf hľsz.-ú, l1 l m, a|apterĹiletű, utcai bejáratú, ťoldszinti
nem |akás cé|jźra szolgáló helyiségre felhalmozott f08.6f8,- Ft késedelmi kamat elengedéséhez.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 23.

2') hozzájáru| az,íjUMBt. (székhe|y: |05f Budapest, Váci u. 10.; cégjegyzékszám:01 06 735008;
adőszám: 207 42|40-|-4 1 ; képviselő: Pirinyi Mihály iizletvezetésľe jogosult tag) bettagia' Piľinyi
Mihály részéľe az Önkormányzat tu|ajdonátképező' Budapest VIII. keľület, Kálváľia tér 23.
szźtm a|atti, 35487/0lN2 hľsz.-ú, l 11 m' alapterületű' nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségľe
vonatkozó, f0|6. źryri|is 30. napjáig felhalmozott bérleti díj: 570.358,- Ft és hozzá kapcsolódó
szemétszá||ítási díj: 34.f08,- Ft, késedelmi kamat 2016. ápriIis 30.: 218.050,- Ft, végľehajtási
költség: 54.442,-Ft,kozjegyzői díj: 7.07f,- Ft' łisszesen: 884.070'. Ft hátralék összegĺe 72havi
r ész|etťlzetés i kedvezmény me gadás źĺho z az alább i ak szeľint :

a) a megállapodás a|áirástxa| egyidejíĺleg megfizetendó a hátra|ék 7.0|f,- Ft közjegyzői díj,
54.442,- Ft végrehajtási költség,2l8.050,- Ft késedelmi kamat, tisszesen 279.504,-Ft,

b) Piľinyi Mihály a tóketaĺtozásból fennmaradő 604.566,- Ft-ot az |,35 %-os jegybanki
alapkamatta| növelten If hónap a|att 50.751,- x't-os havi egyenlő (50.380'- Ft tőke és 370,- Ft
késedelmi kamat) részletekben köteles megťlzetni 2016. június 15. napjátő| 20|7. május 15.

napjáig.

A részletfizetési megá||apodásban foglaltak teljesítése esetén a végrehajüási eljárás
felfiiggesztésre keriil, és amennyiben a volt bérlő beltagia nem teljesítené a ľészletek ťĺzetését, a
fennmaradó tartozts tekintetében a végrehajtátsi eljárás tovább folyik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. május 23.

3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkođási Központ Zrt.-t a hatźlrozat 2.) pontja szerinti részletfizetési
megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 23.

A Jĺózsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiéľtesítés
megtiĺľtént 2016. május 26. napján. A részletfuetési megáIlapodás megkötésľe került 2016.
jűIius 25. napján. További intézkedést nem igényel.
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Mdcsai Stúdió Kft. szerződéskötési díj elengedése irĺźnti kérelme a Budapest VIII. keriilet, Bacsó
BéIa u. 25. szdm alatti, 34857/0/A/21 hrsz.-íł és 34857/0/A/22 ltrsz-íl, önkormdnyzati tulajdoníl nem

I a k d s c é lj ár a s zo lg d ló h e Iy is é g e k v o n at k o zds ĺźb an

502ĺf0|6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) visszavonja az I293/f015. (XII. 14.) számű határozatát.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zĺt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20|6. május f3.

2.) hozzájáru| nĺÁcsa.r Kultuľális Szolgáltató Bt. (székhely: 1125 Budapest, Yartas u. 9. I. em.;
cégjegyzékszám: 0| 06 f|42I5; ađőszám: f8353892 f 43; képviseli: Mácsai János üzletvezetó)
á|ta1 bére|t, Budapest VIII. kerĺilet, Bacsó Béla u. 25. szźm alatti, 34857l0lN2| hrsz.-rĺ és
34857/0/Nz2 hrsz.-íl, utcai bejaľatu, alagsoľi, 74 m2 + 42 m2 alapterületĺĺ, összesen 116 m2
alapterületű' nem lakás célú helyiségek bérleti jogának átruházásához a Mácsai stűđió Kft.
(székhely: 1125 Budapest, Varázs u.9. I. em. 1.; cégjegyzékszátm:01 09 f05f60; adőszám:
f519354|-2-43; képviseli: Mácsai János Ĺigyvezető) részére hangszeľ ľestauľálás és javítás
céljáľa, határozat|an időre, 30 napos felmondási időve| 74.382,- F.t/hó + AFA bérletĺ díj +
közüzemi és ktilön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. május f3.

3.) a bérleti szerződés megkötésének fe|tétele, hogy a bérleti szerzodés megkotése előtt a Mácsai
Studió Kft. 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelő, azaz bruttó f83.396,- Ft osszegű
szerződéskötési díj at megfi zessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. május f3.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2-3.) pontjai szerinti béľleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tu|ajdonźhan á||ő nem lakás
cé|jfua szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ2013. (VI.20.) ĺinkormányzati
ľendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvállalási
ĺyilatkozat a|áirásźú vállalja a bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatőja
Határidő: 2016. július 3 1.

5.) a bérbeadói hozzájźtru|tts abban az esetben válik hatrályossá' ha a béľleti jogot átvevő Mácsai
stúdió Kft. (székhe|y: 1|25 Budapest, Yarázs u. 9. I. em. 1.; cégjeryzékszám: 01 09 205260;
adőszám:2519354I-2-43; képviseli: Mácsai János tig1rvezető) ajelen haŁáľozatban foglaltaknak
eleget tesz, azaz az óvadékot megťlzeti, a bérleti szerződést a|áírja, azt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozattal megerősíti és 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azazbruttő
283.396,- Ft összegiĺ szerződéskötési díjat megfizet. A Budapest Főváros VIII. kertilet
Józsefuárosi onkormányzat ennek megtörténtéig a MÁCSAI KultuľáIis SzolgáLlrtntó) Bit.
(székhely: 1125 Budapest, Varázs u. 9. I. em.; cégjegyzékszźtm: 01 06 2|4fI5; adószám:
f8353892 f 43;' képviseli: Mácsai János ügyvezető) tĺársaságot ismeri el bérlőként az érvényben
lévő bérleti szerződésben foslalt feltételek szerint.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|6. mźĘus f3.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiértesítés 201ó.
május 25. napján megtöľtént. 20|6. szeptembeľ 29. napján a béľleti szeľződés megkötésre
keľiilt. További intézkedést nem igényel.

Melandrijon Bt., valamint a Magyar Plakdt Tdrsasdg Egyesijlet bérbevételi kérelme a Budapest
WII. keriilet, tjuĺt ĺlt 54-56. szám alatti, 36339/0/A/3 és 36339/0/A/4 hrsz-ú iires, önkormdnyzati

tulajdoníl nem lakás céljára szolgdló helyiségekre

503/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) nem jdrul ltozzó a Budapest VIII. keľület, tiilői út 54-56. szám a|atti,36339/0ĺlJl3 hrsz.-ú,
4| mf alapterületű, valamint a Budapest VIII. keľiilet, titlőĺ út 54-56. szttm a|atti,36339/0/N4
hrsz.-ú, 49 mf alapterületű, összesen 90 m2 a|apterülehĺ, utcai bejáratű, foldszinti nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásához a Melandrijon Bt. részére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. május f3.

2.) hozzájára| a Budapest VIII. keľiilet, Ültői út 54-56. sztĺm a|atti,36339l0/N3 hrsz'-ú' 4| mz
alaptertiletű, valamint a Budapest VIII. keľiilet, Ütlői út 54-56. szám a|atti,36339/0/N4 hrsz.-il,
49 m2 alapterülehĺ, összesen 90 mz alaptertiletű, utcai bejźratű, ťoldszinti, nem lakás cé|jfua
szolgáló helyiségek béľbeadásához hatźlrozatlan időre, 30 napos felmondási idővel a Magyaľ
Plakát Társaság Egyesület részére kĺállítások ľendezéseo gyűjteményük táľolása, ta|á|kozők,
előadások, inteľal.iŕív progľamok és szakmai woľkshopok megrendezése, klubhelyiség és
ktinyvtáľ tevékenység cé|jźtra, kedvezményes 119.970'- Ft + AFA bérleti díj + közüzemi és

külön szolg á|tatási díj ak <isszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
HaĹáridő: 2016. mź.jus 23.

3.) ahatźtrozat 2') pontjában megál|apított bérleti díj feltétele, hogy

a) bértő kĺjteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuárosi onkormányzatot
támogatóként szerepeltetni.

b) bérlő köteles legalább havi rendszerességú helyiséghaszlálatot igénylő eseményekĺől
(fogadóóra, g;nĺlés, rendenény, tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadóttájékonani, meghívót
küIdeni.

c) bérlő köteles minden év március 15. napjáig benýjtani az adolt évľe vonatkoző sza|<rnai

tervét, amelybőI kiderül, hogy milyen eseményeket teľvez az év sortn megľendezni, illetve a
bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a
józsefoárosi lakosok érdekeit.

d) bérlő köteles minden év május 31. napjáig az e|óző éves tevékenységéről sző|ő, az
onkormány zat á|ta| me ghatźr o zott tartal mú szakmai bę számo l ój át b enýj tan i.

e) bérlő köteles a helyiségben az a|apszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a
bérbeadáskor engedé|yezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
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Határidő: 201 6' május 23.

4.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló éľtékelésére és elfogadására a hatáskörrel ľendelkező
bizottság (Emberi Erőforrás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörrel ľendelkező bizottság a
szakmai tervet és beszámo|ót elfogadta, ťlgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott
évre is érvényben marad.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. május f3.

5.) amennyiben a szervezet a 3.) pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség Józsefuáros, valamint a józsefuárosi
lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a f48l20|3.
(VI.19.) számű képviselő-testtileti hatźtrozat f6. pont a), b) vagy c) pontja szerinti mértékĺe
módosíthatja, a béľleti szerződés egyéb feltételeinek vá|tozat|anul hagyása mellett.

Felelos: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. m{jus f3.

6.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve, szakmai
beszámolója alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben Józsefuáros
érdekében végezi, úgy a bérleti dij az éľintett évjanuár I. napjátő| visszamenőlegesen az akkoľ
érvényes szabályok szerint kiszámított béľleti díjnak megfelelő összeg + infláció éľtékre
emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai teľve vagy beszámolója a|apján bizonyított, hogy
tevékenységét csak részben végezte Józsefuáros érdekében, úgy a bérleti díja a nem lakás célú
helyiségek bérleti díjának megállapításárő| sző|ő 24812013. (VI.l9.) számű képviselő-testületi
határozat 26. pontjában meghatározott eggyel magasabb kategőriźtba sorolt bérleti díjra
emelkedik.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. május 23.

7.) felkéri aJőzsęfvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gźńő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI.20.) <inkoľmányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírźsát
vállalja a leendő bérló.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a Melandľijon
Bt.-t2016. május 25. napján kiéľtesítették. További intézkedést nem igényel.
A Magyaľ PIaIĺĺt Táľsaságot 2016. május 25. napján értesítették a Váľosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság határozatáról. A béľleti szeľződést a ľendeletben foglalt hatáľidőn belül nem
kötötte meg. További intézkedést nem igényel.

Budapest WII. kerület, Lujza u 23. alagsor 3. szĺÍm alatti iires, nem lakás céIjdra szolgdló helyiség
elidegenítése

504/20|6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 23. alagsor 3. szám alatti, alagsori, 3543910lN55
he|yrajzi számis, 44 m, a|apterületű, üres, udvari bejáratú nem lakás cé|jára szolgáló
raktárhelyiség 2.310.000,- Ft vételáron, versenyeztetési eljárás mel|őzésével töľténő
elidegenítéséhez.. .......magánszemélyrészére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0| 6. május f3 .

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

kiküldésére, valamint az adásvéte|i szęrzódés megk<itésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 4.

3.) amennyiben magánszemély nem é| az e|adási ajánlatban foglalt haĺíridon
belü| a vétel lehetoségével, űgy az l.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatályos
rendelkezések szerint nvilvános árverésen kell meshirdetni.

Felelős: Józsefuárosi cu"aelt.oaásiKozpont z,t',usy"o,eazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 1 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiéľtesítés
megtörtént 2016. május 25. napján. Megküldték az eladási ajánlatot, a kére|mező azonban nem
kötötte megaz adásvételi szeľződést. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest lóaefvdrosi onkormdnyzat tulajdondban áIló, Budapest VIil. keľiilet, Prdter
utca 63. szdm algÍti, 36122/0/A/2 hrsz,-íł iires Íngatlan éľtékesítésének tdrgydban kiírt pdlyózat

eredmény ének megdllapítds dr a és az ing atlan elidegenítés ére

505/2016. (v.23.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Práteľ utca 63. szźtm alat1i, 36|22lolN2 he|yrajzi sztlmű, 7| mz

alapterÍilettĺ, utcai bejźtratű, ftjldszinti irodahelyiség elidegenítésére kiírt pźúyázatot éľvényesnek
és eľedménýelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kođási igazgatőja
Határidő: 2016. mźlus f3.

2.) a Budapest VIII. kerület, Práteľ utca 63. szám alaÍti, 361ffl0/N2 helyrajzi számű, 7I m2

alapterületĺĺ, utcai bejtratí, ftjldszinti irodahelyiséget nyilvános árverésen kívánja éľtékesíteni, a
kikiáltási fuatf|.400.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vagyongazdźikodtsiigazgatőja
Határidő: 2016. mt$us f3.

Ä Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 
^ 

2016. július 11-i nyílt
áľveľésen meghiľdették, érvényes ajánlat nem éľkezett. További intézkedést nem igényel.
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ravaslat digitĺźIis kaputelefon rendszerek kiépítésére a Budapest VIII. keriiletben

50612016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest VIII. kerĺilet, Tömő u. 56., Tömő u. 60., Tömő u.23ĺa, Bacsó u. 4. szźtmű épületekben
digitális kaputelefon kiépítésének kivitelezésére vonatkozó, közbeszerzési értékhatárt e| nem érő
beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 20|6. május f3.

2, a beszerzési eljárás nyeľtesének a benyújtott ajánlatok a|apján a ,,Precíz,' Épületgépészeti,
Epítészeti Szolgáltató Koľlátolt Felelősségíí Társaságot (székhely: l094 Budapest, Tompa u.
15/B. fszt. 7., cégegyzékszźtma:01-09-6712|4, adőszáma: l2380l89-23-43, bankszámlaszźtma:
oTP Bank Nyrt. 1|7f1026-20ffI373, képviseli: Déri József Ĺigyvezető) nyilvánítja' az elfogadott
ajánlati áron, azaz 1.938.600,- Ft + ÁFA łisszegen.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 | 6. május 23 .

3, felkéri a Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.-t,hogy az Önkormányzatnevében kösse meg a
határozat 2.) pontja alapján a munkálatok elvégíésére ahatttrozat mellékletétképező vállalkozási
szerződést a ,,PÍecíz,' Epületgépészetĺ, Epítészeti Szolgáltató Koľláto|t Fe|elősségíĺ
Táľsaságga| a 2016' évi koltségvetésben a 11602 címen a |akőházak kaputelefon kiépítése
előirányzat terhére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoneazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. mźĄus 25.

Á. Jĺózsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A Józsefuáľosi GazdáIkodási
Központ Zrt. a beszeľzési eljáľást lebonyolította. Az eljáľás nyertesével a szeľződést2016. május
25-én megkötłitte. További intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII. kerijlet, TbiliszÍ tér ..... suźm alatti lakds bérbeaddsdra

507/20t6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźru| a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában źl||ő lakások bérbeadásának
feltételeirőI, valamint a lakbér mértékéről szó|ô 16ĺ2010. (III.08.) önkormányzati rendelet fflc s-
a, valamint 47. $-tlban foglaltak alapján jogcím nélktili lakáshaszná|ő részére az
általa lakott, Budapest VIII. kertilet' Tbiliszi tér .... (Vagon tér...) ......... szám
alatti,f szobás, 53,60 m. alapteľtiletíĺ, komfoľtos komfoľľfokozatű|akás _ a lakbéľ a|apjźltképező
nĺjvelő és csĺjkkentő tényezóket is firyelembe véve jelenleg - költségelvv 18.2|f,- Ft/hó + AFA
összegű bérleti díjjal toténő bérbeadásához, öt év határozott időre sző|őan, előbérleti jog
biztosításával, a lakás csökkentő-növelő tényezők figyelembe vétele nélki'ili lakbéľének f havi
összegével źLzonos mértékű ővadékfizetési kötelezettséggel, tiz év e|idegenítési tilalommal.
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Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f01 6. mźlus f3.

2.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglaltak szerinti
béľ|eti szerződés meskötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l6. jú|ius 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alapián: A béľleti szerződés f0t6.
június 15-én aláíľásľa keľiilt. További intézkedést nem igényel.

Varga Zoltánné egłéni vdllalko7ó, valamint az 56-os Szervezetek Koýi)derdciója bérbevételi
kérelme a Budapest WII. keriilet, Baľoss u. 79. szóm alatti, 35533/0/A/4 hrsz-ú iires,

önkormdnyzaÍi tulajdoníl nem lakds céljára szolgdló helyíségre

50812016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1 .) nem júrul hozzd a Budapest VIII. keriilet' Baross u. 79. szám a|atti, 3553310/N4 hrsz.-ú' 44 m2

alapterületű, utcai bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szolgźiő helyiség bérbeadásáhozYarga
Zo|tánné egyéni v á||a|koző r észére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá'|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20|6. május 23.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerü|et, Baross u. 79. szám a|atti, 35533/olN4 hrsz.-ú, 44 m2

alapteľületĺĺ, utcai bejáratú, füldszinti, nem lakás cé|jtra szo|gáiő helyiség bérbeadásához
hattlrozat|an idĺĺre, 30 napos felmondási időve| az 56-os Szervezetek Konfiideľációja (székhely:
1082 Budapest, Baross u. 61.; nyi|vántartálsi szám: 01-02-0010106; képvise|i: Ba|źns István
elnök) részére iľoda és ľaktározás tevékenység cé|jára kedvezményes 49.180,- Ft/hó + ÁFA
bérleti díj + közuzsmi és külön szo|gá|tatási dijak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. mź$us 23 .

3.) ahatározatf .)pontjźtban megállapított bérleti díj feltétele, hogy

a) a bérlő köteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefuárosi Önkormźnyzatot
támogatóként szerepeltetni,

b) a legalább havi rendszerességiĺ helyiséghasználatot igénylő eseményekről (fogadóóra, gyíĺlés,
rendezvény,tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadőttźýékonani, meghívót küldeni,

c) minden év március 15. napjáig benyújtani azadoÍt évľe vonatkozó szakmai teľvét, amelyből
kideľÍil, hogy milyen eseményeket tewez az év során megľendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefuáľos és a józsefuárosi
lakosok érdekeit,

d) a bérlő köteles minden év május 3l. napjáig benyújtani az e|óző éves tevékenységéről szóló,
az onkoľmá ny zat źńta| me ghatár o zott tartalmú szakmai be szám o lój át,

e) a bérlő köteles a helyiségben az alapszabá|yában megjelölt céloknak megfelelően a
bérbeadáskor engedélye zeÍt tev ékenységet folyamatosan folytatni.

/ľ
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Fele|ős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. május f3.

4.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására a hatáskĺjrrel rendelkező
bizottság (Emberi Erofonás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskĺĺrrel rendelkező bizottság a
szakmai tervet és beszámolót e|fogadta, úgy a civil tevékenységhez kapcsolódó bérleti díj az adott
évre is érvényben marad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|6. május 23.

5.) amennyiben a szervezet a 3.) pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság részére
benyrijtotta, és azt a bizottság elfogadta, az onkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat
gyakoľló bizottsága kérelemre a béľleti dijat a helyiség Józsefuáľos, valamint a józsefuáľosi
lakosok érdekében folyatott tevékenység szerinti kihasználtsága fiiggvényében a f48l20|3.
(VI.19.) számű képviselő-testületi hattrozat f6. pont a), b) vagy c) pontja szerinti mértékľe
módosíthatja, a bérleti szetződés egyéb feltételeinek vźńtozat|anulhagyása mellett.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0| 6. május 23.

6.) amennyiben a bérlo a fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve, szakmai
beszámolója a|apján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább ľészben Józsefuáros
érdekében végezi, úgy a bérleti díj az érintett év január 1. napjától visszamenőlegesen az akkor
érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összeg + infláció éľtékre
emelkedik. Amennyiben a béľIő szakmai terve vagy beszámolója a|ap1án bizonyított, hogy
tevékenységét csak részben végezte Józsefuáros érdekében' úgy a bérleti díja a nem lakás cé|ú
helyiségek bérleti díjának megá||apitásáról szóló f48l20l3' (vI.19.) számű képviselő-testületi
határozat 26. pontjában meghatározoti eggyel magasabb kategóľiába sorolt bérleti dijra
emelkedik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0I6. mźĺjus 23.

7.) hozzájáru| a helyiség saját költségen töľténő felújításához azza|, hogy a bérlő a bérleti
jogviszony időtartama alatt és azt követően sem élhet bérbeszámítássa|, és a felújítás költségét
n em követe |heti az on kormány zattő|.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kodźsi igazgatőja
Határido: f0| 6. mź|us 23 .

8.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkoľmányzat tlilajdonában álló nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (vI.20.) önkoľmányzati ľendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásźÍ.
vállalja a leendő béľlő.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől Vaľga Zo|tínné
2016. május 25. napján kiéľtesítése megttirtént. További intézkedést nem igényel.
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Az 56-os Szervezetek Konftideľációját 2016. május 25. napján értesítették a Bizottság döntéséľől'
a béľleti szerződés 2016. augusztus 6. napján megkötésre keriilt. További intézkedést nem
igényel.

Népszínhdz Kör a Polglźri Ertékekért bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Vay Áddm u 3.

suźm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonił nem lakás céljóra szolgdló helyiségre

50912016. (v.23.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) hozzájára| a Budapest VIII. keľü|et, Vay Áaĺm u. 3. szám a|atti,34766/0/N3 hrsz.-ú, 36 mf
alapterületíĺ' üres, önkormányzati tulajdonú,,utcai, fijldszinti nem lakás cé|1źtra szo|gźůő helyiség
bérbeadásához a Népszínhráz Kör a Polgári Ertékekét (székhely: 1087 Budapest, Berzsenyi u. 4.

t. 18.; nyi|vántartási szám: 0l-02-0014847; adőszźm: |82940f8-1-4f; képviseli: o|źh Zo|tźtn
elnök) részére, iroda és ra|<tározźs cé|jára, határozott időre f020. december 3|. napjáig, a

mindenkoriközös költséggel megegyező összeg (ahatźtrozathozata| időpontjában f|.996,- Ft/hó)
+ AFA bérleti díj+kozuzemi és külön szolgźt|tatási díjak összegen. A bérleti szeľződés |ejźrtát
követően az i$ bér|etijogviszony létesítéséről és a bérleti díjról a Yźtrosgazdźtlkodási és Pénzügyi
Bizottság dtjnt. Amennyiben a bérlő a helyiség felújítását a bérleti szerzódés megkdtését követő 6

hónapon belĺil nem végzi el, úgy a bérleti díj 54.400,. Ft/hó + AFA béľleti dij + kőnlzemi és

külön szol g źitatási díj ak ö s szegre emelked ik.

Felelős: Józsefiiárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. május 23.

f.) hozzájźłn;i. a Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. 3. szám a|aÍti,34776l0/N3 hľsz.-ú, 36 mf
alapteľületű, önkormányzati tulajdonú, ĺires, utcai, ťoldszinti nem |akás céljara szo|gáIő helyiség
fehijításához.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataridő: 20|6. május 23.

3.) a Népszínház Kor a Polgári Énékekét (székhely: 1087 Budapest, Berzsenyi u. 4. 1,. |8.;
nyi|vántartási szĺm: 01-02-0014847; adőszám: |82940f8-|-4f; képviseli: o|źůl Zo|tźtn elnĺik)
bérlónek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama a|att az 1.) pont szerinti helyiség
tekintetében bérbeszímítasi igénnyel nem élhet, továbbá az általa eszközölt beruhźnźsok
ellenéľtékét az Önkormányzattő| semmilyen jogcímen nem kcivetelheti a bérlęti jogviszony alatt
és azt követően sęm.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1ĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016, május f3.

4.) felkéri a ĺőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.)-3.) pontjában meghatározott
bérleti szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf013. (VI.20.)
ĺinkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apjttn 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján közjegyzó előtt egyoldalú
köte l ezetts é gvál l al ás i ny i|atkozat a|áír ását vál lalj a a leen dő b érl ő.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľiđő: 2016. július 31.
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A Józsefvárosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a kiéľtesítés 2016.
május 25. napján megttiľtént. A rendeletben foglalt határidőn belü| nem keľült soľ a béľleti
szeľződés megkiitéséľe. További intézkedést nem igényel.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Lujza u 16. szdm alatt lévő
önkormányzati tulajdoníl nem lakds céIjdra szolgáIó helyiségek tekintetében

510/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a ...... ..... źita| korábban bérelt, jelenleg hasznźit, Budapest VIII. keľület,
Lujza u. 16. szźm a|atti, 3537210l N40 hrsz-ťl, 19 m2 és a 3537fl0ĺAl4| hrsz-ű, 1 8 m2 alapteľülettĺ
nem lakás célú helyiségek legfeljebb 1 év időtatamra bérleti szerződés keretében töľténo
bérbeadásához, összesen 21.429,- Ft/hó + Ára berleti díj +koznzemi és külön szolgáltatási díjak
összegű bérleti díjon.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatőja
Határidő: f0 |6' mźlus 23.

2.) az I.) pontban foglaltak hatá|yba|épésének feltétele, hogy .... a határozathozata|
kézhezvéte|ét követően a fennálló hátra|ékát rendezi.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0| 6. május f3.

3.) a Budapest VIII. kerület,Lujza u. 16. sztlm a|atĺi,35372l0/N40 és 35372l0ĺN41 hľsz-ú nem
lakás céljára szolgáló helyiségek funkcióváltasa miatt szükséges alapító okirat-módosítás
ingatlan-nyilvántartásba töľténő bejegyzésével, de legkésőbb a bérleti szerződés megkötésétől
számított 12 hónap elteltével a bérletijogviszony megszűnik. Amennyiben ezenhatáridőn belül

... e|végzi az a|apitő okirat módosítást (csatolás, funkcióváltás), amely módosítás az
ingatlan-nyilvántartáson áfiezetésre keľül' akkor aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a
helyiség lakássá minősítéséľől, valamint a feltételek fennállása esetén annak bérbeadásáról külön
dcint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. mź.jus f3.

4.) amennyiben a helyiségek lakássá történő átminősítése és az átminosítés ingatlan-nyilvántaľtáson
töľténő źtvezetése a 3.) pontban körtilíľt határidőn belül nem töľténik meg, úgy a lakásbérleti
szerzodés megk<ĺtésére nem kerülhet sor, a helyiségeket a használónak kiiirífue haladéktalanul az
Önkormány zat birtokába vissza kel l adn ia.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Hataridő: 201 7. június 30.

5.) a helyiségek lakássá történő átminősítésének meghiúsulásáľa tekintettel a 3.) pont szerinti
lakásbéľleti szerződés megkötésének elmaradása, vagy a 4.) pont megvalósulása esetén, a
helyiség helyiségként vagy lakásként tĺjrténő hasznosításarő|, ehhez kapcsolódóan az eredeti
állapot helyreállításárő| vagy az a|apítő okiľat módosítĺásáról a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a költségek ismeretében dönt. Felkéri aJőzsefvźtrosi Gazdá|kodási KözpontZrt'-t,hogy
a döntés előkészítése érdekében mérje fel a szĹikséges kĺiltségeket, készítsęn előterjesztést és
tegyen javaslatot a hasznosításra vonatkozóan a Bizottságrészére.
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Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l7. július 3l.

6.) felkéri a Józsefirárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t ahatározat |.)-2.) pontjában meghatározott
feltételek alapján a bérlęti szęrzőclés megkotésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. július 31.

7.) a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára
szolgáló he|yiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 3512013. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet
|1. $ (4) bekezdése alapján nem tekint el a bérlót terhelő, kozjegyzó előtti egyoldalú
kĺjte l ezetts é gvál lal ó ny i|atkozat m e gtéte l étő l.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 3 l.

Á' Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a kiéľtesítés 2016.
május 31. napján megtöľtént.20|6. június 10. napján a béľleti szeľződés megktitésľe kerĺilt.
További intézkedést nem igényel.

A Lujza utca 26. szdm alatti Tórsashdz bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet' Lujza u 26.

szdm alatti iires, iinkormdnyzati tulajdoníł nem lakds céljára szolgdló helyiség vonatkoztźsúban

5||/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájáru| a Budapest V[I. .keľĺi| et, Lujza u. 26. szám a|att ta|źihatő, 3542610l N 4 he|yrajzi
számon nyilvántartott, 17 m, alaptertiletű, utcai bejáratű, füldszinti, üres, önkormźtnyzati
tulajdonli nem lakás cé|jtra szolgáló helyiség bérbeadásához hatźrozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikótésével, a Budapest VI[. keriilet, Lujzautca26, szám alatti Társashźvrészére,
közösségi célokra és irattarolłás cé|jźtra, a mindenkori közös költséggel megegyezó összeg (az

előterjesĺés tźrgya|źsának időpontjában 3.600,- Ft/hó) + AFA béľleti díj + koztizemi és külön
szolgáltatási díjak cisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźilkodźsi igazgatőja
Határidő: f016' május f3.

2.) hozzäjáru| a Budapest VIII. keľület, Luiza u. 26. szátm a|att ta|źihatő, 3542610/N4 he|yrajzi
számon nyilvántartott, 1,7 m, alapterü|etĹĺ, utcai bejáratű, füldszinti, tires, önkoľmányzati
tulajdonú nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség bérlő általi, a sajtlt költségén töľténő felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáridő: f016. május 23.

3.) aTársasház a bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeszámitási igénnyel nem élhet, továbbá az
általuk eszközölt beruhazások ellenértékét az onkormźnyzattő| semmilyen jogcímen nem
kĺjvetelhetik a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtůkodási igazgatőja
Határido: f0| 6, mźĄus f3.
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4.) felkéri a Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglalt béľleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) önkoľmányzati
rende|et 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvá||a|jaa
leendő béľlő.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 31.

5.) az onkormányzat tulajdonában áIló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
fe|tételeiről sző|ő 35lf0l3. (VI.20.) onkormányzati rendelet 17. $ (4) bekezdése alapján nem
tekint e| aközjegyzo e|őtti egyoldalú kötelezettségvá||a|ő nyi|atkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől 2016. május 31.
napján a kiéľtesítés megtöľtént. 20t6. augusztus 26-án a bérleti szerződés megktitésľe keľült.
További intézkedést nem ĺgényel.

A Budapest WII. kertileĄ rózsef krt. 50. szdm alatti, 35230/0/A/6 helyrajzi suźmíl iizlethelyiség
elidegenítése

512l20t6. (v.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(10 igen' 1 nemo 2 tartćnkodás szavazattzl)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájźtru| az ingatlan-nyi|vántartźsban a 35230l0/N6 he|yrajzi számon nyilvántartott,
teľmészetben a Budapest V[I. keľület, József kľt. 50. szám a|aÍti, ftildszinti, 69 m" a|apteľületű,
nem lakás célú helyiség vonatkozásában a Per-Cop Beauý Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségtĺ Társaság (székhely: 1085 Budapest, József krt. 50., cégjegyzékszźm:0109 195689,
adőszám: 25030341-f-4f) bérlő részéľe az eladási ajźtn|at kiküldéséhez a forgalmi
értékbecslésben meghatározotÍ.f6.360.000'- Ft összegű véte|ár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. május 23.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-tahatźrozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kiktildésére és az adésvéte|i szerződés megkötésére.

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

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2016. jr'ilius 19. napján
megkiitiitték az adásvételi szeľződést. További intézkedést nem igényel.

Budapest ĺ/III. keriłlet, IIIés u 24. fsz 2. szám alatti üres, nem laleds céljóra szolgdló helyiség
elidegenítése

5t3l20l6. (v.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 9 nem, 5 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt' hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Illés u. 24. fsz. 2. száru alatti, 36083/3/A/2 helyrajzi számú,
1] m, alaptertilettĺ, iłres, utcai bejáratú nem lakás céĺjára szolgáĺó üzlethelyiség 2.340.000,- Ft
vételáron, versenyeztet,źsi eljáras mellőzésével torténő elidegenítéséhez a SAFE-TABAK Bt.
részére.

2.) felkéri a Józsefiórosi Gazdálkodasi Kôzpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szeľinti eladasi ajánlat
kikül d é s é r e, v al am int az adásv é t e l i s z e rz ő dé s me gko t é s ér e'

3.) amennyiben a SAFE.TÁBAK Bt. nem él az eladási ajónlatban foglalt hątóridőn belül a vétel
lehetőségével, úgy az I.) pont szerinti helyiséget elidegenítésre a hatólyos rendelkezések szerint
ny ilv ános árv er é s en ke ĺ I me ghirde tni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodásiigazgatőja
Határidő: 20|6. május f3 .

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2016. május 25-én kéľelmezőt
tájékoztattálk a Bizottság döntéséľől. További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Rúkóczi ĺtt 27/B. szúm alattifi)ldszinti, hatdrozatlan időre szóIó béľleti
joggal terhelt iizlethelyis ég elidegenítése

514/2016. (v.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(10 igen' 1 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozztĄäru| az ingatlan-nyilvántaľtasban 36437l8/A/3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben Budapest VIII. keľület' Rákóczi ttt 27ĺB. sztlm a|atti, füldszinti, utcai bejźratű, 96
m2 alapteľületĺĺ üzlethelyiségre vonatkozó eladási aján|at bérlő ľészéľe töľténő megkiildéséhez, a
vételámak, az e|késni|t forgalmi értékbecslés, valamint a 32/20|3. (vII.15.) önkormányzati
rendelet a|apján a forgalmi érték 100 oÁ-źlban, azazf9.740.000,- Ft összegben t<jrténő közlése
mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatőja
Határidő: f016. május 23.

2.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-tahatźrozat 1.) pontja szerinti eladási ajáĺ|at
kiktildéséľe és az adásvéte|i szerződés megkötésére.

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

A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. szeptembeľ 22. napján
a|áírásra keľült az adásvételi szeľződés. További intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladási ajdnlatjóvlthagyósa (Budapest
VIII. keľiilet' B aross u .......................)

5|5/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

,/
7| l,,í/



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcĺnt, hogy

l.) hozzájárul a Budapest WII. keľület, Baross u. .................. szám a|atti, .

hrsz.-ú, lJ m, alapterĺiletű, 1 szobás, komfortos, a közös tulajdonból hozzátartoző 52110.000
eszmei hányaddal rendelkező lakásra hatźtrozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezó béľlő
részére tĺjrténo eladási aján|at kiküldéséhez az e|készijlt forgalmi értékbecslésben megállapított
foľgalmi érték 50 oÁ-áva| megegyező osszegű, azazf .370.000,- Ft vételáľ kozlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: f016. május f3.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
ki kül dé sére, valami nt az adásv éte|i szer ző dés a|źńr ás ár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. július l5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: 2016. június 14. napján
megkiittitték az adásvételi szeľződést. További intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajónlat jóváhagydsa _ hatdrozott idejíi bérleti
jogviszony

5|'6/2016. (V.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felmentést ad aZ ingatlan-nyilvántaftásban .. he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerü|et, Kőfaragó utca ........ szttm a|atti, 42 m,
alapteriiletű, 1 szobás, komfortos komfortfokozatű |akás vonatkozásában fennáIló elidegenítést
kiztró feltétęl -határozoÍt idejű bérleti jogviszony _ alól.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdźikodási igazgatója
Határidő: 2016. május 23.

2.) tlozzájáru| aZ ingatlan-nyilvántartásban ................. he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Kőfaľagó utca ........ szátm a|atti, 42 m,
alapteľületíĺ, l szobás, komfortos komfortfokozatí|aktsra vonatkozó eladási aján|at bérlő részére
történő megkĺildéséhez, a vételárnak a forgalmi érték l00 oÁ-źtban, azaz |2'650.000,- Ft
osszegben történő közlése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatźridő: 20| 6. május f3 .

3.) felkéri a Jőzsęfvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 2.) pontja szerinti eladási aján|at
kiküldésére' valamint az adásv éte|i szerződés megkötésére.

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

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. május 26. napján
megkötiitték az adásv ételi sze rződ ést. További intézkedést nem igényel.
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Javaslat a ,,PiĄlpang ivoda újjlíépítése vóllatkozósi szerződés keretében'' tlźrgyú közbeszerzési
eljórás eredményének megdllapítdsóra és a kivitelezésltez múíszaki ellenőr kivóIasztásĺtra

zÁnr tjĺÉs

517120|6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodáls szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Piýpang óvoda újjáépítése vállalkozási szerződés
keretében', tźr gyil kozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. a k<jzbeszerzési eljrárás eredményes.

Fele|ős: polgármester
Határido: f0|6. május f3.

2. a T-Invest '91 Kft. (67f4 Szeged, Osz utca 1 1.) ajánlata megfelel az aján|attételi felhívásban és a
vonatkozó jogszabályokban _ ktilonĺisen a Kbt.-ben _ foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határido: 20|6. május f3.

3. a Prímfest Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17 . fszt. 7.) ajtn|ata megfelel az aján|attételi felhívásban
és a vonatkoző jogszabátlyokban - különosen a Kbt.-ben - foglaltaknak'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. május 23.

4. a Vép-Mester Építőipaľi l(ft. (8200 Veszpľém' Eötvĺis Károly u. 4.) ajźn|ata megfelel az
aján|attéte|i felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban - különösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 23.

5. az e|jáĺás nyerteseként a Vép.Mesteľ Építőipaľi Kft. (8200 Veszpľém, Eötvös Karoly u. 4.)
ajánlattevőt hirdeti ki. Ajánlattevő ajźn|ata legjobb ár-érték arényű ajétn|at a Kbt. 76. $ (2) bekezdés
c) pontja és az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint. Elfogadott ajźtn|ati źtr:

247.073.061,- Ft+Afa.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20| 6. mźĄus 23.

6. vállalkozási szerződést köt a Vép-Mester
ajánlattevővel.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 6. május 23.

Epítőipaľi Kft. (8200 Veszpľém, Eotvös Káľoly u' 4.)

7. a ,,Pitypang ovoda újjáépítése vállalkozasi szerzódés keretében'' tárgyű kivitelezéséhez kapcsolódó
míĺszaki ellenőri feladatok ellátásával a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Ktlzpont Zrt.-t bizza meg,
4.941.46|,- Ft + Afa összegben.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. májl,ls 23 .
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8. a határozat 6. és 7. pontja alapján felkéri a polgármestert a ,,Pitypang ovoda újjáépítése
vállalkozási szerzodés keretében'' tárgyil kivitelezési vállalkozási szerződés és az ehhez
kapcsolódó, a határozaÍ" mellékletét képező műszaki ellenőri feladatok e||átásźlra vonatkozó
me gb ízási szer ző dé s a|źir ás ár a.

FeleIős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskĺjtési moratóriumot kcĺvetően

A Jewzői Kabinet táiékoztatása alapián: AzÉsZ.|<ER Kft. intézkedett az etjárás eľedményéľől
szóló tájékoztató megielentetéséľől a Kłizbeszeľzési Hatóság felé.

A Poleáľmesteľi Kabinet, valamint a Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A Vép-Mesteľ Építőipaľi
Kft.-vel a kivĺtelezési szerződés 2016. június f|-én a|áírásľa keľült. A míÍszaki ellenőrzésľe
vonatkozó megbízási szeľződés 2016. jlĺnius 20-án keľůilt aláíľásľa.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A ,,Pitypang óvoda
újjáépítése váIlalkozásĺ szeľződés keľetében'' tárgyű kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki e|lenőri
feladatok e|Iátására vonatkozó megbízási szerződés a|áírása megtłirtént, a feladatok ellátása
folyamatos a m unkálatok befej ezéséig.

Javaslat a Coľvin Sétdny Program keretén belül (Tömő utca . .. . . . ..... . .. ....) elővósárldsi jogról való
lemonddsľa ZART ULES

518/2016. (V.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányvat a . ..hrsz.-ú, természetben a 1083 Budapest, Tomő u. .......'..'...... szám
a|aÍti, 26 m. alaptertiletű lakás tekintetében, a i0.000.000.- Ft-os vételár ismeretében az e|őterjesztés
mellékletét képezo ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 23.

Á. Gazdálkodási Ügvosztálv. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása a|apián: Az etővásálľtási jogľól
az Önkoľmányzata döntés értelmében lemondott,2016. május24-énahatńrozatot postázták.

Javaslat lakossdgi parkoldsi pótdíj iigłében zÁnr Üĺns

5|9/2016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az ..... forgalmi rendszámli, Rover
420 típusú gépjáľmű tulajdonosával és egyben üzembentaľtójával (név: .......' sziiletési
időpont: lakóhely: ...) szemben fennálló - f0|6. április 4. és 20|6. április
13. között keletkezett -, az onkormźnyzatotmegillető bruttó 76.055,- Ft összegű követelésľől lemond
oly módon, hogy a pótdíjkovetelés törlésre kerül.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Parko|ási Igazgatósźąigazgatőja
Határidő: f0 | 6. május 23.
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A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A pótdíjktivetelések a
nyilvántartási ľendszeľben töľlésľe keľülteko a visszautalások megttirténtek.

Javaslat hórom darab kiizszolgúIati célra kijelöIt lakás bérbeaddsára a Budapest Fővdros VIII.
keriilet Jóuefvárosi Polgdrmesteri Hi,vaÍal ĺlolgozlíi részére ZART ULES

520/20t6. (V.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefoárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiről, valamint a |akbér mértékéľől sző|ő 7612010. (III.08.) önkormányzati rendelet l4. $-a
a|apjän, hogy a Képviselő-testi'ilet 205lf0|5. (IX.17.) sztlmű hatttrozatźtban kozszo|gź/.ati cé|ra

kijelcjlt l50 db lakásból 3 db lakás bérbeadásľa kerüljön a Budapest Főváros VIII. kerĹilet
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal alábbiakban felsoľolt dolgozói részére - a lakbér a|apját
képező novelő és csökkentó tényezőket is figyelembe véve - piaci alapú bérleti díj fizetési
kötelezettséggel, hatźrozott időre, a kijelĺilt bérlőnek a Budapest Főváros VIII' kerület
Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatalnál fennálló foglalkoztatási jogviszonyának végéig, az
alap|akbér háľomszorosának megfelelő óvadékfi zetési kötelezettségge| :

a Leonaľdo da Vinci u. 5. 2. emelet 2f. sztlm alatti 34,88 m2 alapteriiletű, 1 szobás,
komfoľtos lakás tekintetében bérlőnek kijelöli ........t,33.485,- Fťhó + AFA bérleti
díj fi zetési kotelezettségge| ;

a Leonaľdo da Vinci u. 46. magasÍtildszint 5. szám a|atti 34 mf alapterületíĺ, l szobás,
komfoftos lakás tekintetében bérlőnek kijelö|i ....t, 32.640,- Ft/hó + AFA
bérleti díj fi zetési kötelezettséggel;

a Tavaszmező u.2.2. eme|et2f.lA' szám a|atti 33,74 m2 alapteľĺiletű, l szobás, komfoľtos
lakás tekintetében kijelölt bérlőnek: 32.390,- Ft/hó + AFA.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdä|kodási igazgatőja
Határidő: 20|6. mź.jus f3.

2.) hozzt$áru| továbbá az |.) pont szerinti lakások bérlő általi felťljításához és a beľuházasi
megállapodás megkötéséhez, a felújítasi munkák költségének bérleti díjba történő beszźtmításźlhoz
havonta 100 %-os méľtékben. A bérbeszámitás az előzetesen elkészített munkanemenkénti
költségbecslés alapján legfeljebb az a|źhbiakban felsorolt összegekben töľténik:

a Leonaľdo da Vinci u.5.2. emelet 22. szám alatti lakás tekintetében: l.120.000,. Ft +
AF A, a,a, bruttó 1.4ff .40o,- Ft összegben;

a Leonaľdo da Vinci u. 46. magasftildszint 5. szźtm alatti lakás tekintetében: 750.000,- Ft +

AFA, a,azbruttó gsf .500,- Ft összegben;

a Tavaszmező u.2.2. eme|et 22./A szám alatti lakás tekintetében: 1.610'000,- Ft + ÁFA,
azaz bruttó f .0 4 4.7 00,- Ft ĺisszegben.

Az e|számolás feltétele, hogy a béľlő a felújítási munkákat e|végezze, és a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kö zp ont Zrt. Ingat|anszo l gál tatás i Iro dáj a a telj e s ítést |eigazo|j a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja



Hatáľidő: 20|6. május 23.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződések és ahatározat 2.) pontja szeľinti beruházási megá|lapodások megkotéséľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 3 1.

A Józsefvárosĺ GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián:
- A Leonaľdo da Vinci u. 5. 2. emelet 22. sz. alatti lakásľa vonatkozőan a béľleti szeľződés

2016. augusztus l-én aláíľásľa keľü|t.
- A Leonaľdo da Vinci u. 46. magasÍtildszint 5. sz. alatti lakásľa vonatkozóan a béľleti

szeľződés 20 1 6. j ú ni us 28-án a|áír ásr a keľü lt.
- A Tavaszmezii u. f.2. emelet 22ĺA. sz. a|atti lakásra vonatkozőan a béľleti szerzőđés 2016.

június f7-én a|áírátsľa keľü|t.
A beľu házási m egá|Iapodáso k a|áírása me gtö ľtént.

Javaslat kettő darab közszolgdlati céIra kijelöIt lakds bérbeaddsdľa a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ dolgozói részére zlinr ÜĺÉs

52112016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźljáni a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről sző|ő 1612010. ([I.08.) önkoľmányzati rendelet 14. $-a
a|apján, hogy a Képviselő-testület f05l20|5. (x.l7.) szźmű határozatában kozszo|gá|ati célra
kijelöIt l50 db lakásból 2 db lakás bérbeadásra kerĺiljön a Klebelsberg Intézményfenntaľtó
Központ alábbiakban felsorolt dolgozói részére _ a lakbér a|apjźt képező n<jvelő és csökkentő
tényezóket is firyelembe véve - piaci alapú bérleti díj fizetési kotelezettséggel, hatáľozott idore, a
kijelölt bérlőnek a Budapest Józsefuárosi Önkormányzatná| - mint működtetőnél - fennálló
foglalkoztatási jogviszonyának végéig, az aIap|akbér háromszorosának megfelelő óvadékfizetési
kötelezettséggel:

a Szentkĺľályi u. 33-35. 3. emelet 9. szttm a|atti 52 m2 alaptertil"t.ĺ, 1 szobás, komfortos
lakás tekintetében bérlőnek kijelöli 't, 56.|60,- Ft/hó + AFA bér|eti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Tömő u.60. 1. emelet f2. szám a|aÍti39,40 m2 alapterüleťu,2 szobźts, felkomfoľtos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli ....t, f5.f|6,- FtJhő + AFA béľleti díj ťlzetési
kĺitelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. május f3.

2.) hozzź$źru| továbbá az 1.) pont szerinti lakások bérlő általi felújításához és a beruhazási
megállapodás megkötéséhez, a felújítási munkák költségének bérleti díjba tĺiľténő beszámítźsához
havonta l00 %-os méľtékben. A bérbeszámitźs az előzetesen elkészített munkanemenkénti
költségbecslés alapján legfeljebb az a|ábbiakban felsorolt összegekben töľténik:

a Szentkĺrályi u. 33-35. 3. emelet 9. szÁm alatti lakás tekintetében: 2.880.000,- Ft + ÁFA,
azazbruttő 3.657 .600,- Ft összegben
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a Tömő u. ó0. 1. emelet 22. szám alatti |akás tekintetében: 2.580.000.- Ft + AFA. azaz
bruttó 3.276.600,- Ft összegben'

Az elsztlmolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és a Józsefvárosi
G azdtúko dás i Központ Zrt. Ingat|anszo| gźitatási Iro d áj a a te lj e s íté st 1 ei gazolj a.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. május 23.

3.) felkéri a Józsefvźtrosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t a hatźrozat l.) pontja szerinti bérleti
szerződések és ahatźtrozatf .) pontja szerinti beruhazási megállapodások megkiitésére.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtikodźĺsi igazgatőja
Határidő: 20 16. július 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián:
- A Szentkiľályi u. 33-35. 3. emelet 9. sz. alatti lalľásľa vonatkozóan a béľbeadói nyilatkozat

elkészĺilto de szerződéskiitésľe az iigyÍé| visszalépése miatt nem keľült soľ.
- A Ttimő u. 60. 1. eme|et 22. sz. alatti lakásľa vonatkozőan a béľbeadói nyi|atkozat elkészült'

de szeľződéskiitésľe az ügyfé| vĺsszalépése miaÍt nem keľült sor.
További intézkedést nem igényel.

Iavaslat négy darab köazolgdlati célra kijelöIt laklts bérbeadósdra a róuefvdrosi Szociólis
Szolgdltató és Gyermekjóléti Központ dolgozói részére ZART ULES

5f2l2016. (v.23.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénztigyĺ Bizottság határozata
(13 igeno 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat tulajdonában źi|ő lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéról szó|ő 1612010. Gn.08.) önkormányzati rendelet 14. $-a
a|apján, hogy a Képviselő-testület 205/20|5. (IX.l7.) szźtmíhatźrozatábankozszo|géiati célľa
kijelö|t 150 db |akásból 4 db lakás bérbeadásra kertiljön a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ alábbiakban felsorolt dolgozói részére - a lakbér a|apjátképező növe|ő és
csökkentő tényezóket is figyelembe véve _ piaci alapír bérleti díj fizetési kĺjtelezettséggel,
határozott időre, a kijelĺilt bérlőnek a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kozpontnál fennálló foglalkoztatasi jogviszonyának végéig, az a|ap|akbér haľomszorosának
megfelelő óvadékfizetési kotelezettséggel:

az orczy űt 42. l. emelet 4. szám a|atti 31 m2 alapterülettĺ, 1 szobás, felkomfoľtos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli .........t, 23.808,- Fťhó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Pľáteľ u.55.2. emelet 19. szám alatti 7l,80 m2 alapterü|etu,f szobás, komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli .'..t, 68.928,- Ft/hő + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Rákóczi út 55. 3. emelet 43. szźtm a|atti 37,70 m2 alaptertiletű, l síobás, komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kije|öli ...t,35.676,- Ft/hó + AFA bérleti díj f,lzetési
kötelezettséggel;



a Tömő u. 56. 1. emelet 28. szám a|atÍi 2f,50 m, alapterületű, l szobás, komfoľtos lakás
tekintetében bérlőnek kije|öli ..t, 18.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel.

Felelos: Józsefuárosi Gazdźlkodźtsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. május f3.

2.) hozzájáru| továbbá az |.) pont szeľinti lakások bérlő általi felújításához és a beruházási
megállapodás megkötéséhez, a felújítási munkák költségének bérleti díjba torténő beszámitásźthoz
havonta 100 %-os mértékben. A bérbeszámitás az előzetesen elkészített munkanemenkénti
k<iltségbecslés alapján legfeljebb az a|ábbiakban felsorolt összegekben töńénik:

az orczy ű|t 4f .1. emelet 4. sztlm alatti lakás tekintetében: 700.000,- Ft + ÁFA, azazbruttő
889.000,- Ft osszegben;

aPráter u.55.2. emelet 19. szám alatti lakás tekintetében: 1.990.000.- Ft + ÄFA.azaz
bruttó f .52,7 .300,- Ft összegben;

a Rákóczi út 55. 3. emelet 43. szám alatti lakás tekintetében:t.660.000.- Ft + AFA, azaz
bruttó 2.|08.200,- Ft összegben;

a Tŕimő u.56. 1. emelet 28. szám alatti lakás tekintetében: 1.000.000.- Ft + AFA. azaz
bruttó 1.f10.000,- Ft összegben.

Az e|számolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és a Józsefuárosi Gazdźtlkodási
KĺizpontZrt.Ingat|anszo|gá|tatźsiIrodájaateljesítést|eigazo|ja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. május f3.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződések és ahatározat 2.) pontja szerinti beruházási megállapodások megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. július 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiiznont Zľt. táiékoztatása alapián:
- Az orczy űt 4f .1. emelet 4. sz. a|atti la|ĺĺĺsľa vonatkozóan a bérleti szeľződés 2016. június 24-

én aláíľásľa keľĺilt.
- A Práter u. 55. 2. emelet t9. sz. alatti lakásra vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. július 4-

én a|áírásľa keľiilt.
- A Rákóczi t'it 55. 3. emelet 43. sz. alatti |akásľa vonatkozóan a béľleti szerződés 2016. június

29-én aláíľásľa keľült.
- A Tömő u. 56. 1. emelet f8. sz. alatti lalíĺsľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. június 29-

én aláíľásľa keľült.
A beruházási megállapodásokat megköttitték.

Javaslat öt darab közszolgdlati céIra kijelöIt lakds bérbeaddsdra a JózyeÍvú1osi Szent Kozma
Egésnégiigyi Központ dolgozói részére ZART ULES

523120|6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(l3 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság űgy dönt, hogy

1.) hozzź|áru| a Budapest Józsefoárosi Önkoľmányzat tulajdonában źi|ő lakások bérbeadásának
fe|tételeiro|, va|amint a lakbér méľtékéről sző|ő 76lf010. (III.08.) cinkormányzati rendelet l4. $-a
a|apján, hogy a Képviselő-testü|et 205ĺ2015. (x.17.) szátmű határozatában kozszo|gźtlati célra
kije|ölt 150 db |akásból 5 db |akás bérbeadásra kerüljön a Józsefuárosi Szent Kozma
Egészségügyi Központ alábbiakban felsorolt do|gozói részére - a lakbér a|apjátképező novelő és

csökkentő tényezoket is figyelembe véve _ piaci alapú bérleti díj fizetési kötelezettséggel,
hatźĺrozott időre, a kijelö|t bérlőnek a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központnál
fennálló fog|a|koztatási jogviszonyának végéig, az a|ap|akbér háromszorosának megfelelő
őv adékťlzetés i köte lezetts é g ge l :

aLujza u. f6.2. emelet 8. szám alatti 38,40 m2 alapterületű, l szobás, komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli ...t,23.040,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettségge|;

a Nagy Fuvaľos u. 3./A Íti|dszint 5. sám a|atti 46,31 m2 alaptertiletű, 1 szobás, komfoľtos
lakás tekintetében bérlőnek kijelcili '...t, 35.566'- Ft/hó + Ápe béľleti díj
fizetési kötelezettséggel;

a Nagy Fuvaľos u. !2. 1. eme|et !2. szám a|atti 32 m2 alapterületű, 1 szobás, komfoľtos
lakás tekintetében bérlőnek kijelöli . '.. .......t, 30.720,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Népszính áz u. 33. 1. eme|et 5.ĺA szám a|atti 32,60 m2 alapteľületű, 1 szobás, komfoľtos
lakás tekintetében bérlőnek kijeliili '..t,3|.f96,- Ft/hó + AFA bérleti dij fizetési
köteIezettséggel;

a Rákóczi űŃ 57.1. emelet 5. szám alatti 63,80 m2 alapterületu,f szobźts, félkomfortos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli ...t, 48.998,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. május 23.

2.) hozzájźtu| továbbá az I.) pont szerinti lakások béÍ|ő á|ta|i felrijításához és a beruházási
megállapodás megkötéséhez, afelújítási munkák költségének bérleti díjba töľténő beszÁmításához
havonta 100 %-os méľtékben. A bérbeszámitás az e|őzetesen elkészített munkanemenkénti
költségbecslés alapján legfeljebb az a|ábbiakban felsorolt összegekben történik:

aLujza u.26.2. emelet 8. szám alatti lakás tekintetében 2.f70.000,- Ft + ÁFA, azazbruttő
2,88f .900,- Ft összegben;

a Nagy Fuvaľos u. 3./A fiildszĺnt 5. szam alatti lakás tekintetében: 1.560.000,- Ft + ÁFA,
azaz bruttő l .98 1 .200,- Ft összegben;

a Nagy Fuvaľos u. Lf.1. emelet 12. szźm alatti lakás tekintetében: 1.7l0.000,- Ft + ÁFA,
azaz bruttő f .| 7 | .7 00,- Ft összegben;

a Népszính án u. 33. 1. emelet 5.lA' szźm alatti lakás tekintetében: 1.3 l0.000,- Ft + ÁFA,
azaz bruttő | .663 .7 00,- Ft összegben;

a Rákóczĺ űt 57.1. emelet 5. szám alatti lakás tekintetében:2.755.906.- Ft + ÄFA. u,a,
bruttó 3.500.000,- Ft összegben.
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Az e|számo|ás feltéte|e, hogy a bérlő a felújítási munkákat elvégezze, és a Józsefuárosl Gazdá|kodási
Közp ont Zrt. In gat|anszo| gá|tatási Iro dáj a a te lj e s ítést |ei gazo|j a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kcizpont Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. május f3.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szeľinti bérleti
szeľződések és ahatározatf .) pontja szerinti beruházási megállapodások megkötésére.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alanián:
- A Lujza u.26.2. emelet 8. sz. alatti lakásľa vonatkozóan a béľIeti szeľződés 2016. június 27-

én aláíľásľa keľült.
- A Nagy Fuvaľos u. 3/A. fiildszint 5. sz. alatti lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016.

jútius 6-án a|áírásľa keľůilt.
- A Nagy x'uvaľos u. |2. 1. emelet 12. sz. alatti lakásľa vonatkozőan a béľbeadói nyilatkozat

elkészült, de szerződéskiitésre az iigyfél vĺsszalépése miatt nem keľült soľ.
- A Népszínház a.33. 1. emelet 5/A. sz. alatti lalĺĺsľa vonatkozőan a béľleti szeľződés 2016.

július 4-én aláíľásra keľült.
- A Rákóczi űlt 57.1. emelet 5. sz. alatti lakásľa vonatkozóan a béľbeadói nyi|atkozat e|készült'

de szeľződéskötésľe aziigyfé| munkaviszonyának megszíínése mĺatt nem keľült soľ.
A beruházási megállapodásokat megkötiitték.

Javaslat tizenöt daľab közszolgdlati célra kijelöIt lakús bérbeaddsdra a róuefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. dolgozlíi részére ZÁRT tiĺns

524l20t6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(13 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szőIő |6lf0I0. (Iil.08.) önkormányzati ľendelet 14. $-a
a|ap1źn, hogy a Képviselő{estület 205ĺ20|5. (IX.l7.) számű határozatában kozszo|gá'|ati célra
kijelolt 150 db lakásból 15 db lakás bérbeadásra kerüljön a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. a|ttbbiakban felsorolt dolgozói tészére _ a lakbér a|apjźt képező növelő és csökkentő
tényezőket is figyelembe véve - piaci alapú bérleti díj fizetési kötelezettséggel, hatáľozottidore, a
kijelölt bérlőnek a Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-né| fennálló foglalkoztatási
jogviszonyának végéig, aZ alaplakbér háromszorosának megfelelő óvadékfizetési
kötelezettségge|:

a Baľoss u. 83. 3. emelet 12. szám alatti 30,30 m2 alapterületű, l szobás, komfort nélkiili
lakás tekintetében bérlőnek kijelöli ....t, |7.453,- Ft/hó + AFA bérleti díj
Íizetési kötelezettséggel;

a Dobozi u. 19. 1. emelet 1.. szźtm alatti 55,01 m2 alapterü|etri,f szobás, komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli ...........t, 33.006,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel;
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