
a Dobozi u. 25. 1. emelet f\.lA szám a|atti 21,60 m2 alaptertil etíi, |.szobás, komfortos lakás
tekintetében bérlonek kijelöli .......t, 12'960,- Ftlhó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Tömő u. 56. 2. emelet 52. szám a|atli 24 m2 alapterületĺĺ, 1 szobás, felkomfotos lakás
tekintetében bér|onek kijelöli ....t, l5.360,- Ft/hó + Áp,ł, ber|eti díj fizetési
kotelezettséggel;

az I||és u. 36. 3. emelet 39. szám a|aÍÍ.i 34,30 m2 alapterületu, I szobźts, komfortos lakás
tekintetében béľlőnek kijelĺjli ...t, f7.440,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a József u. 41. 3. emelet 6. szám alatti 35 m2 alapterületrÍ, l szobás' komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kijeloli ........t,33.600,- Ft/hó + AFA béľleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Teleki Lász|ő tér 3. 4. emelet f. szám alatti 48,80 m2 alapterĺil etu, .|,5 szobás, komfoľtos
lakás tekintetében bérlőnek kijeloli . '.. .......t, 46.848,- Ft/hó + AFA béľleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Bezeľédj u. 6. Ítildszint 2./a szám a|atti 4f m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli ...t, 40.320,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Kis Stáció u.3. 1. emelet 6. szám a|atti 54,83 m2 alapterülehĺ, l,5 szobás, összkomfoľtos
lakás tekintetében bérlőnek kijelcili ..t,78.955,- Fťhó + AFA béľleti díj fizetési
kötelezeffséggel;

a Dankó u. 16. 2. emelet |. szttm a|atti 32 m2 alapteriiletű, l szobá!, összkomfortos lakás
tekintetében béľlőnek kijelöli .......t, 28.800,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Dankó u. |7. ftildszint 3. szźtm alatti 5l m2 alapterĺiletű, l szobás, komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli ..t, f7.540,- Fťhó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettségge|;

a Dankó u. 30. fiildszint 4. szám alathi f6,47 m2 alaptertiletű, 1 szobás' komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kijel<jli ....t' 15.882,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggeI;

a Dankó u. 40. 3. emelet 3. szám a|atti 35,22 m2 alapterül etli, I szobás, összkomfoľtos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli ......t, 42.f64,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel;

a Karácsony Sándoľ u.f2. fé|emelet 1. szám a|atti 4f mf a|apterülettĺ, l,5 szobás, komfort
nélküli lakás tekintetében béľlőnek kijelöli .. . ... ...t, |5.|fo,- Ft/hó + Áľ.e rcrleti aĺ.j

fi zetési kötelezettséggel;

a Lujza u. 8. fiildszint 2. szám a|atti 65,22 m2 alapteľü|etu, f szobás, komfortos |akás
tekintetében bérlőnek kijelöli ..t, 39.132,- Ft/hó + AFA bérleti díj fizetési
kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: f0I6. május 23.
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2,) hozztĄáru| továbbá az 1.) pont szerinti lakások bérlő általi felújításához és a beruházási
megállapodás megkötéséhez, a felújítási munkák koltségének bérleti díjba történő beszátmitásźthoz
havonta 100 %-os mértékben. A bérbeszámítás az elozetesen elkészített munkanemenkénti
koltségbecslés alapján legfeljebb aza|ábbiakban felsorolt összegekben történik:

a Baross u.83.3. emelet Íf. szttm alatti lakás tekintetében: 2.780.000.- Ft + AFA. azaz
bľuttó 3.530.600,- Ft összegben;

a Dobozi u. 19. 1. emelet 1. szám alatti lakás tekintetében: 2.865.000.- Ft + AFA. azaz
bruttó 3.638.550,- Ft összegben;

a I)obozi u. 25. 1. emelet 25.ĺA. szám alatti lakás tekintetében: 2.040.000, - Ft + AFA, azaz
bľuttó 2.590.800,- Ft összegben;

a Ttimő u.56.2. emelet 52. szám alatti lakás tekintetében: 1.410.000.- Ft + AFA. azaz
bľuttó 1..'ĺ 90.7 00,- Ft összegben;

az Itlés u. 36. 3. emelet 39. szám alatti lakás tekintetében: 1.200.000.- Ft + AFA. azazbruttő
1.524.000,- Ft <isszegben;

a József u. 41. 3. eme|et 6. szám alatti lakás tekintetében: l.630.000,- Ft + ÁFA, azazbruÍtó
f .07 0.100,- Ft összegben;

aTeleki Lász|ćltér3.4, emelet 2.számalatti lakástekintetében 1.8l0.000.- Ft+ AFA.azaz
bruttó 2.298.700,- Ft összegben;

a Bezeľédj u. 6. ÍtĺIdszint f.la szám a|atti lakás tekintetében: 1.250.000,- Ft + AFA, azaz
bruttó 1.587.500,- Ft összegben;

a Kis Stácĺó u.3. 1. emelet 6. szám alatti lakás tekintetében: 625.000"- Ft+ AFA. azaz
bruttó 793.750,- Ft összegben;

a Dankó u. 16.2. eme|et I. szám alatti lakás tekintetében: 5l0.000.- Ft + ÁFA. azazbruttő
647 .700,- Ft összegben;

a DankĺĎ u. t7. Ítildszint 3. szám alatti lakás tekintetében: 1 .160.000.- Ft + ÁFA. azazbruttő
| .47 3.f00,- Ft összegben;

a Dankó u. 30. ftildszint 4. szám a|atti lakás tekintetében: 630.000.- Ft + ÁFA' azazbruttő
800. 100,- Ft összegben;

a Dankó u. 40. 3. emelet 3. szźtm alatti lakás tekintetében: 730.000,- Ft + ÁFA, azazbruttő
927 .|00,- Ft összegben;

a Kaľácsony Sándoľ a. 22. féleme|et |. szám alatti lakás tekintetében: 1.880.000,- Ft +

AFA, aza,bruttó 2.387.600,. Ft <isszegben;

aLujza u. 8. fiildszint 2. szźtm alatti lakás tekintetében: 1.190.000,- Ft + ÁFA' azazbruttő
1.51 1.300,- Ft osszegben.

Az e|számolás feltétele, hogy a bér|ó a felújítási munkákat e|végezze, és a Józsefuárosi Gazdálkodási
KözpontZrt.Ingat|anszo|gźútatásiIrodájaateljesítést|eigazolja.
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Felelos: Józsęfuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20|6. május f3.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szeľinti bérleti
szerződések és ahatározat2.) pontja szerinti beruházási megáIlapodások megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. jú|ius 3l.

Á Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián:
- A Baľoss u. 83. 3. emelet |2. sz. alatti lakásra vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. júIius 4-

én aláíľásra kerĺilt.
- A Dobozi u. 19. 1. emelet 1. sz. alatti lakásľa vonatkozóan a béľbeadói nyilatkozat elkésziilt,

de szeľződéskötésre az iigyfé| munkaviszonyának megszűnése miatt nem keľüIt sor.
- A Dobozi u. 25. 1. emelet 25lA. sz. alatti |akásra vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. június

f8 -án a|áír ásr a ke ľiilt.
- A Tiimő u. 56. 2. emelet 5f . sz. alatti |akásľa vonatkozóan a béľleti szerződés 2016. jrĺnius 29-

én aláíľásľa kerü|t.
- Az Illés u.36. 3. emelet 39. sz. alatti lakásľa vonatkozóan a bérleti szeľződés 2016. július 5-én

aláíľásľa keľü|t.
- A Józsefu. 41. 3. emelet 6. sz. a|atti lakásľa vonatkozóan a bérleti szerződés 201ó. június 29-

én aláíľásra keľĺilt.
- A Telekĺ Lász|ő tér 3. 4. emelet 2. sz. a|atti lakásra vonatkozóan a béľIeti szerződés 2016.

július 4-én a|áírásľa keľü|t.
- A Bezeľédj u. 6. fiildszint fla. sz. alatti lakásľa vonatkozőan az ügyfél munkaviszonyának

megszíĺnése miatt sem a béľbeadói nyĺlatkozat e|készítéséľe, sem a bérleti szeľződés
megkiitésére nem keľült sor.

- A Kis Stáció u. 3. 1. emelet 6. sz. alatti lalľásra vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. július
l2-én a|áírásra keľült.

- A Dankó u. 16.2. emelet 1. sz. alatti lalcĺsľa vonatkozĺían a béľleti szeľződés 2016. július 6-án
aláíľásra kerůilt.

- Á Dankő u. |7. Íiildszint 3. sz. a|atti lakásľa vonatkozóan a bérleti szeľződés 2016. június 28-
án a|áírásra keľĺi|t.

- A Dankó u. 30. Ítildszint 4. sz. alattĺ lakásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. jú|ius 6-án
a|áirásra keľtilt.

- A Dankó u. 40. 3. emelet 3. sz. alatti |akásľa vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. jrĹnius 28-
án aláíľásľa keľült.

- A Karácsony Sándoľ a.22. félemelet 1. sz.alatti |akásľa vonatkozóan a béľleti szerződés20|6.
jt'ilius 6-án a|áírálsľa keľült.

- A Lujza u. 8. Íiildszint 2. sz. alattĺ lakásľa vonatkozőan a bérleti szeľződés 2016. július 4-én
a|áírásra keľĺi|t.

A beruházási megállapodásokat megkiitötték.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Sórkdny utca 11. Jöldszint 1. szdm alaĺti hdzfeliigyłelői szolgdlati
laktźsban történő bértő kijelölésére zlinr ijĺÉs

525120|6. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Sáľkány u. 1l. szám a|atti épĹiletbe hazfelĺigyelőnek kijelöli
...t (született ...., szüI. idő: ... ...., an.: ... ... ....)'
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Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. mźĘus f3.

f .) a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 1 1. ťoldszint 1. sztm a|atÍi 51,.14 m2 alapterülę1ii, |+ fél
szobás, komfortos komfortfokozatri önkormźtnyzati tulajdonú, hazfeltigyelői szolgáIati lakás
béľlójének munkaviszonya fennáĺlásának időtartamára ........t (szüIetett:

szüI. idő: an., ...... .......) jelö|i ki.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0I6. mź|us 23.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a határozat l.) pontja a|apján a
munkaszerződés meskötéséľe ............val.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Ztt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. jlilius l5.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 2.) pontja a|apján a bérleti
szerződés megkötéséľe.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A bérleti szeľződés aláírásľa
keľült 2016. június 23-án. További intézkedést nem igényel.

Laklźs elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvdhagylźsa zinr Ürcs

52612016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul houő az ingatl'an-
nyl|vźntartásban a '.... he|yrajzi számon nyilvántaľtott' természetben a Budapest V[I.
keľiilet, Őľ utca ..... szám a|atti,35 m2 alaptertiletÍĺ, 1 szobás' komfort nélküli lakásľa
hatźrozat|an idejű béľleti jogviszonnyal rendelkező bérlő részére történő eladási aján|at kiktildéséhez,
az elkészült foľgalmi éľtékbecslésben megállapított foľgalmi éľték f5 oÁ-źna| megegyezó összegű,
f .072.500,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. mź.1.ls 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. június 7. napján kelt
levélben tájékoztatálst kütdtek ahatározatľó|. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Tbiliszi tér . . . . .. ... . szýmíl i.yggtlanra vonatkozó
elővdsdrlúsi jogrólvaló lemondósra ZART ULES

5f712016. (v.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefrárosi
Önkormányzat a . hľsz. alatt felvett, |08i Budapest, Tbiliszi tér ... ......',54 mf
alapterülettĺ, lakás megnevezésiĺ ingatlan tekintetében aján|aÍtevo (vevő) źiltaI f016.03.19-én
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tett és .. eladó á|tal elfogadott 13.950.000,- Ft, azaztlzenhárommillió-ki|encszázofuenezer
forint véte|i aján|athoz kapcsolódó elővásárlási jogáva| nem kíván élni.

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

A Gazdálkodási Üwosztá|v táiékoztatása alapián: 2016. máju s 24-én a hatźrozatot postáztá,k az
ügyfél ľészéľe.

rav a s l at k ij zte ľ ii I et- h as zn dI ati k ér e lme k e l b ír dI ós dr a

552 / 2016. (v.30.) sz. Y ár osgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határ ozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köĺerület-hasznźiati hozzéĄétu|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Stľood Kft.
(6200 Kiskőrös, Csokonai utca 13')

A közterület-használat ideje: 2016. május 30. _f0|7 . május 13.
Kozterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-haszntiathelye: Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 5. szálm e|iĺtti

jźtrdln
Közteľület-haszná|atnagysága: ,7 m.

Fele|ős: polgármester
Hatźtridő: 20 l 6. május 30.

2. tudomásul veszi a Strood Kft.-nek a Budapest VIII. kertilet, Múzeum utca 5. szźlm e|łĺtti
közteľtiletre vonatkozóan vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használatát - díjfizetési
kötelezettség mellett -f0|6. május 13. -f016. május f9. napjáig szóló időtartamľa'

Felęlős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

A Gazdálkodási tigvosztĺí|v táiékoztatása alapián: A határozatot az ĺigyfél 2016. június 9.
napján átvette postai kézbesítés alkalmával.

553120|6. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźtosgazdálkodási és PénzĹigyiBizottság úgy dĺ!nt, hogy nem ad közterület-haszntiatihozzájára|ást
az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszntiő, kérelmező: Rosta Maľianna egyéni vállalkozó
(székhely: 208l Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)
2016' május 30. _20|6.július 01.
Pĺinkösdi vásár

ł:,.
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A közterület használat ideje:
Kĺjzterii let-h aszná|at cé|j a:

Közter[i let-h asznźúat helye :

K<jzterü let-h aszntiat nagy sága:

//'85 ů1ĺ,n
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FeleIős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. június 1. napján keľůĺlt
kipostázásra.

554/2016. (v.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

l. köĺeľület-használati hozzźýfuu|źst ad - előre egy <isszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 30.

2. tudomásul veszi a Kamra Hungary Kft.-nek a Budapest VIII. keľület, Lorinc pap tér 3' szźtm e|őtti
közterületre vonatkozóan vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterü|et-haszná|atát - díjťlzetési
kötelezettség mellett -20|6. május 09' -2016. május 29.napjáigsző|őidótartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

A Gazđálkodási ÜgYoszĹálv táiékoztatása alapián: Ä' hatáłrozat 2016. jrĺnius 7. napján keľült
kipostázásra.

55512016. (v.30.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy köĺerület-használati hozzźĄárulást ad -
előľe egy összegben tĺjrténő teljes díjťrzetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterĺilet-h aszná|ő, kérelmező :

A közterĺ.ilet használat ideje:
Kozterti let-h aszná|at c é|j a:

Kozteľĺi let-h aszná|at h elve :

KoaerĹi let- h aszná|at nagy sźtga:-

Kozterü let-h aszná| ő, kér e|mező :

A közterület használat ideje:
Közterĺilet.h aszná|at cé|j a:

Kozterü let-h asznáIat helve :

K ozĹerület-I ruszntiat nagy s ága:

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 6. május 30.

Kamľa Hungary Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Kĺúdy u. l 1.)

2016. május 30. -f0|6. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kertilet, Lőrinc pap tér 3. szám előtti
kĺjzterületen
20 mz

Centľoom Invest Kft.
(székhely: 2600Yác, Vaľsa koz 1'4.)

2016. június 06. _20|6. július 06.
építési munkaterĺilet (árda feleĺi védótető)
Budapest VIII. kertilet, Somogyi BéIa utca 7f. szátm

eIőtti közterületen
30 m2
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A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A hatźrozatot az ügyfél 2016. július 25.
napján áfu ette postai kézbesítéssel.

556/f0Í6. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. visszavonja a BSH Europe Kft. részére f0I4. szeptember |. és 20|7 . augusztus 3 1. napja koz<jtti
időre adott 93 8 l 20 1 4. (IX. 0 1 . ) számű határ ozattú.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. május 30.

2. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az I. pontban rogzitett határozatban foglalt
vendéglátó terasz cé|jára épült palló és vázszerkezet elbontásźtra, akozterület-használó költségén.

3 . nem ad köztertilet-ha szná|ati hozzájźlru|źlst az alábbiak szerint :

Közteriilet-haszntiő, kére|mező: Sellő Hungary Kft.
(székhely: l085 Budapest, Józsefkľt. 62.)

A kozterĺilet használat ideje: 2016. május 30. _20|7. augusztus 31.
Kozterü|et-hasznźúat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntiathelye: Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 11. szám előtti

kĺjzterületen az üzlet mellett elhelyezkedő
parkolóhelyen + 4 

^, iárdán
K<jzterület-haszná|atnagystlga: 10 m, (1 db parkolóhely) + 4 m. Qźrda)

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. május 30.

A Gazdálkodási ÜevosztálY táiékoztatása alanián: A'hatátozat 2016. június 22. napján keľÍilt
kipostázásľa a BSH Euľope l(ft., valamint 2016. június 7. napján a SeIlő Hungary Kft. ľészéľe.

557ĺf0I6. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köĺeľület-haszná|ati hozzájźra|ást ad - előre egy cisszegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ó, kérelmező: Magyaľ ń)pítő Zrt.
(székhely: l l49 Budapest, Pillangó u. 28.)

A kĺjzterület-használat ideje: 2016. május 30. _f017. augusztus 15.

Kĺjzteľület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (Nemzeti Közszolgá|ati Egyetem
építési munkálatai)

Ktĺztertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 38-40.
szám előtti közteľületet éľintő járdaszakaszon és
rittesten

Kĺjzterület-haszná|atnagysága.. 1051 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 30.
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2. tudomásul veszi - díjfizetési kötelezettség mellett - a Magyar Epitő Zrt. Budapest VIII. kerület,
Diószegi Sámue| u. 38-40. szám előtti kozteri.iletet érintő járdaszakaszon és úttesten Nemzeti
Közszo|gźiati Eryetem építése céljából igénybe vett közterÍilet-használatát f0I6. április 13.

napjátő| - 201'6. május 29. napjáig szóló időtatamľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 201ó' május 30.

A Gazdálkodási tieYosztály táiékoztatása alapián: Ahatározat2016.június 14. napján kerĺilt
kipostázásľa.

558/2016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy közterület-használati hozzájźrulást ad -
előre egy osszegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: Budapest VIII. keľiilet Mária u. 6. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, Mária u. 6.)

A közterület használat ideje: 20l6. május 30.-f016.június 04.
Kĺjzterület-haszná|atcé|ja: építési munkateľület (építési konténer elhelyezése

parkolóhelyen)
Közterület-hasznáIat helye: Budapest VIII. kerület, Mária u. 7. szám előtti 3 db

parko|óhelyen
Közterület-haszná|atnagysźtga.. 3 db parko|óhely (parkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. május 30.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A^ határozlt 20t6. augusztus 12. napján
került kipostázásľa.

559/20t6. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hatźrozatban felszólítja az Anyám Süti Kft.-t (székhe|y: |f04 Budapest, Virág Benedek u. 43.) a
Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 4. sztlm alatt elhelyezkedő vendéglátó terasz cé|jźtra épült palló
elbontására, melynek ahatározatkézhezvéte|étől számított 8 napon belül eleget ke|I tennie.

Felelős: po|gármester
Határido: 2016. május 30.

2. fe|kéri a Iőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZIt-t, hogy amennyiben az Anyám Süti Kft. a

hatátozat kézhenéte|étől számított 8 napon belül nem tesz eleget a felszólítrásnak, bontsa el a
Budapest VIII. kerĺilet, Kľridy u.4. szám alatt elhelyezkedő vendéglátó teraszcé|jára épült pallót a
kozterü let-h asznźiő kĺjltsé sén.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. május 3 0.
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A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: Az elbontásľól szóló végzés 2016. novembeľ
10. napján került kipostázásľa.2016. november 28-án e|bontották ateraszt.

Tulajdonosi ltozzájdrulás a Budapest VIII. kerüIet, Szózados út 26. szómú ingatlan kapubehajtó
Iétesítéséhez

560lf0|6. (V.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hztározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A'Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|źsát adja _ a
TER''64'' Stúdió Epítészeti Kft' (cégegyzékszám: 0l 09 7f7235; székhely: 1026 Budapest,
Hűvösvölgyi út 33. I. em. 1.) megbízźsából _ a Via-Comp Mérnöki Iroda Kft. (cégjegyzékszám:0I09
563947 ; székhely: 1ff5 Budapest, Zrínyi utca 1 3 .) részére, a Budapest VIII. kerület , Szźzados tń f6.
szám a|atti ingat|anon teÍvezett|akóház építési engedé|yezéséhezkészitettkozűti kapcsolati teľveihez,
illetve az útcsatlakoás kiépítésének k<jzterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájáru|ás az a|ábbi <inkormányzati tulajdonú út- és jĺĺrdaszakaszokra terjed ki:
o Szźnados út (hĺsz.: 38860)'
o Ciprus utca (hrsz.: 38866)

c. aberuhźaónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźlttru|ást a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KřryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keri'ilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi aberuhźnőt (építtetőt) az rij útcsatlakozások kiépítése kapcsán azisttest, a jérdaszegé|y
és jtlrda helyreállítására, a csapadékvíz elvezetését biztosító, megfelelő minőségií
kialakításáľa, melyre aberuhź.z'ő (építtető) 5 év garanciátvá||a|,
o A Százados r'it és Ciprus utca kapubehajtó burkolatát az a|źtbbi rétegrenddel kell

kiépíteni:
6 cm vtg. beton térkő
3 cmZH2/5 ztlzotthomok źtgyazat
20 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáciős a|ap
l0 cm vtg. fagyźiló homokos kavics źtgyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o A Százados út és Cipľus utca járda burkolatrĺt az a|źtbbi rétegrenddel kell átépíteni:
6 cm vtg. beton térkő
3 cmZH2/5 zűzotthomok ágyazat
15 cm vtg. CkĹ4 cementstabi|izáciős a|ap
15 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkésziiltérő| aközterület tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzt!áru|ás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásáva|' a döntés napjától számítotÍ.2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
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Határidő: 201ó. május 30.

A Gazdálkodásĺ ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A határozat f0I6. jűnius 1. napján keľĺilt
megküldésľe.

Tulajdonosi hozzdjárulds Budapest VIII. kerüIet, Prdter utca 53. saźm alatti ingatlan
villamosenergia elldtds létesítéséhez

56|l20t6. (V.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ az
ELMŰ Httlrőzati Kft. (cégjegyzékszźtm:01 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci tÍ7f-74.)
megbízása alapján - a GTF Elektromos Tervező Fővál|alkozó Kft. (cégjegyzékszźtm:01 09 692800;
székhely: 1131 Budapest, Rokolyau 1-13.) áIta|készített, BudapestVIII. kertilet, Práter utca53.szátm
alatti ingatlan villamoseneľgia ellátasi tervéhez, valamint az építési és vezetékjogi engedélyezéshez, az
a|źtbbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĘárulás a beruhtĺzőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
eryéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź!áruIźst a
vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosaály Építési'igyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell taltani,

c. a ťoldkábel létesítési munkák kivitelezése a tervezett Szigony utcai és Pľáter utcai útépítések
előtt végezhetők,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- ésjárdaszakaszokon a helyreállítások olyan szintrĺ
elvégzéséľe, amely megfelel a biztonságos gyalogos- és jráľműforgalom feltételeinek:

o Ą bontással érintett Práteľ utca ttpá|ya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
helyreál l ítani szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapolással :

4 cm vtg. ACl l je|ű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
6 cm vtg. AC1l jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/l0-32lF stabilizttlt útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o Ą bontíssal érintett Szigony utca jĺárda burkolatát ideiglenesen helyre kell állítani a
vonatkozó |ittigyi miĺszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a biztonságos
közlekedésre alkalmas állapotát a36137 hrsz. teljes egészében érintő végleges ritęítésig.

o Ą bontással érintett Práter utca járda burkolatát az a|źlbbi rétegrenddel kell helyreźń|ítani
szerkezeti ľétegenként 20-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntott aszfa|t kopóréteg
i5 cm vtg. C8/10-3Zft stabi|izźtlt útalap (ármiĺterhelés 20 cm)
15 cm vtg. fagyźil'ó homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthetó)

a megfelelő minőségrĺ helyreállításért a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciátvźi|a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterĺ'ilet tulajdonosát írásban
értesíteni,
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f. je|en tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napjától számítoĺt 1 évig érvényes.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. jűnius 3. napján keľĺilt
megküldésľe.

ravaslat az Úi T"luki téri PÍac területén lévő HI iiztethelyiség bérlői kérelmének elbírdldsdra

56212016. (V.30.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dönt, hogy nem jźru|hozzá u' Ú1 T"l"ki téri Piacon
található H1 jelű ĺizlethelyiségre vonatkozó termékkör bővítéséhez a Teľro-Green Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. részére.

Felelos: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. május 30.

A Gazdálkodási Üevosztálv. valamint a Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása
alapián: A határozat 2016. jrĺnius 9-én megkĺildésľe keľĺilt, végľehajtása megtiiľtént, Béľlő a
teľm ékkii ľ ét a hatáłr ozat éľtelmében nem bővíthette.

ravaslat a rózsefvdrosi Gazdúlkodási Központ ZrL-vel kiitött tdmogatdsi szerződés módosítlźsóra

56312016. (v.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYtltosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest VIII. kertilet, Futó u. f7 . szám alatti épület homlokzat felújíŁása, va|amint az
ingatlanban található 8 db lakásba töľténő gáwezeték bevezetése kivitelezés lebonyolíüísa
tárgyában 2015. október 26. napjźtn a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kötdtt és 2015.
december l5. napján módosított Łámogatĺási szerződés módosítását az a|źtbbiak szeľint:

a tamogatás felhasználásának határid eje: 20 I 6. jilnius 3 0.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. máj us 3 0.

2 ' felkéri a polgármestert az | . hatfuozati pont szerinti támogatási szerzódés módosítás a|źirásáta.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. május 3 1.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A szerződés aláíľása határidőben megtöľtént.

ravaslat a Mikszlźth 4 KÍt. 20I5. évi mérlegbesaźmolójdnak elfogaddsdra

564/2016. (V.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

l. elfogadja ahatározat l. számú mellékletét képezo, Mikszáth 4. Kft. f0|5. évi egyszerűsített éves
beszámoló méľ|egét, mely szerint az eszkozök és fonások egyezo fóosszege 37 319 e tr't, a
mérleg szeľinti eľedmény 0 Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. május 30.

f. elfogadja ahatározat2. számű mellékletét képezó, Mikszáth 4.Kft-20i5. évi egyszeríĺsített éves

beszámoló eredménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, az E-AUDIT Könyvvizsgáló,
Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. által jóváharyott független könyvvizsgálói jelentés

a|apján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

3. fe|hatalmazza az Onkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a Mikszáth 4.

Kft. taggyíĺlésén aZ I-f. pontokban meghatáľozott dĺjntését képviselje és a szükséges
dokumentumokat aláíri a.

Felelős: polgármester
Határidő: a taggyÍĺlés soľon következo ülése, de legkésőbb f0|6. május 3 1 .

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: A beszámoló megtáľgyalására és

elfogadásáľa hatáľidőben soľ keľült.

Tulajdonosi hoadjdrulds Budapest WII. keriilet, Teleki Ldszló tér 17. szdm előtti głalogdtkelő
létesítéshez

56512016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(12 ĺgen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźĄźm|ásźú adja a
vĺÉnNor SGK Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 739472; székhely: |fZI Budapest, Muľányi u. I6la.)
źita| készített, a Teleki Lász|ő tér |7. számű ingatlan előtti kózilt szakaszon létesítendo
gyalogátkelőhely kiviteli tervéhez, valamint a közterületi munkák elvégzéséhez, az a|ábbi feltételekkel
és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájttu|źts a Teleki Lász|ő tér (hrsz.: 35If3ĺ3) út- és járdaszakaszaira terjed ki,

c. aberuhézőnak (építtetőnek) a közútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź$áru|źsta
vonatkozó rendelet (19lI994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztźńy
Epítéstigyi lľodájátó| elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,

d. kotelezi a kivitę|ezót a teľvben foglalt rétegrendeknek és kialakíúásoknak megfelelő
kivitelezésre, a kapcsolódó részeknél a helyreállítások elvégzésére:
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. A bontással érintett Teleki tér (17-18. házsztm előtt) járda burkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreá||ítani szeľkezetirétegenként f0-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfalt
10 cm vtg. C12l15-32-F 1 beton alapľéteg
l0 cm vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazatTrq9í%o

o A bonĹĺssa| érintett Teleki tér (park felől) járda buľkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
he lyreáI l ítan i szerkezeti rétegenként f0 -20 cm átlapo l ás sal :

betonkő burkolat
4 cm vtg' homokźtgyazat
10 cm vtg' C|fl|5-32.F1beton alapréteg
10 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazatTrq9íoÁ

a megfe|elő minőségű kivitelezéséľt, helyreállitÁsért a beruházó és kivitelező közösen 5 év
garanciátvźi|a|,

e. az engedé|yes k<iteles a gya|ogátkelő elkészültéről a köztęrület tulajdonosát írásban éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dĺintés napjátől szźtmitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. május 30.

A Gazdá|kodási tigvosztĺIy táiékoztatása alapián: A' határozat 20|6. jrĺnius 1. napján keľült
megkiildésľe.

Javaslat az RFV rózsefvdros Szolgúltató Kft. 20I5. évi beszdmolójdnak elfogaddsdra

566120|6. (V.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság źúruházott. tulajdonosi jogkörében úgy dĺint, hogy

l. elfogadja aze|őterjesztés l. számú mellékletét képező, az RFV Józsefuáľos Szolgáltató Kft.2015'
évi szamviteli törvény szerinti besámolóját, amely szerint az eszközök és fonrĺsok egyező
főösszege 374 684 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 9 296 e Ft, amelyből osztalék kifizetése nem
töľténik.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. május 30.

2. elfogadja az RFV Józsefuáros Szolgáltató Kft. 20l5. évi beszámo|őjáhoztartoző, az e|őterjesztés
2. sz. me||ékletét képező, vagyonkezelt eszközĺikkel kapcsolatban a társaságot terhelő és az
onkormány zat, mint jogosult javára kimutatott kötelezettséggel kapcsolatos dokumentumot.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 16. május 30.

3 ' elfogadja a batározat męIléklętét képezo, az RFV Józsęfuáľos Szolgáltató Kft' 20|6. évľe szóIó
i.izleti tervét.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 30.



4. fę|hata|mazza az onkormányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy az RFV
Józsefuáros Kft. taggyűI ésén az onkormányzat |-2. pontokban meghattrozott döntéseit képviselje
és a szĺikséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgármester
Határido: az RFV Józsefuáros Kft. taggyűlése, de legkésőbb 20l6. május 31.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Az RFv Józsefváľos I(ft. éves beszámolója
hatáľidőben elfogadásľa keľült.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil közvildgítús hdlózat ótépítéshez kapcsolódó
t ulaj donos i dö ntés e k meg hozataldra

567/20t6. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(|2 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|,)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Corvin Sétány Progľam teľületén az a|ttbbi utcaszakaszok rij közvi|ágításźthoz kapcsolódó, a
meglévő és elbontandó közvilágítás hźůőzat maradványértékeit a BDK Kft. felé a Budapest
Józsefu árosi onkormány zat me gťlzeti.

Felelős: polgármester
Határ idő : s i keres mű szaki átadźs - átv éte lt követő en

2. fe|hata|mazza a polgármestert az 1. pont szerinti maradványértékek megfizetéséről szóló
beruhrázói nyilatkozat a|áírásźtra.

Felelős: polgármesteľ
Hatttridó: 20 1 6. május 3 0.

3. felkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezze aBldapest Főváros onkormányzatáná| az 1. pont
szerinti utcaszakaszon megépülő új közvilágitćsháIőzattulajdonjogának végleges rendezését.

Felelős: polgármester
Határidő: sikeres miĺszaki tLtadtLs-źLĺt ételt k<ivetően

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A beľuházóĺ nyilatkozat kiállítása hatáľidőben megtiiľtént' a
BDK Kft. a teľvekhez va|őhozzájáľulását megadta.

Javaslat a Corvin Sétdny Program elektromos infľastruktílrafejlesztésével kapcsolatos döntésre

568/2016. (v.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

e4 ./
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Kĺjzteľület Szakaszhatźr Elbontandó közvilágítás
htt|őzat ÁFa-val növelt
maradvánvértéke (Ft)

Tomő utca Nasv Templom utca - Szisonv utca 313 t4l
Bókav János utca Tomő utca _ Ullői út 7f 603

Osszesen 385 744



AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat mellékletét képező, aZ ELMU Há|őzati Kft.-ve| és a CORVIN
Ingatlanfejlesztési Építő és Váľosrehabilitációs Zrt.-ve| kötendo Hźt|őzat LétesÍtési Megál|apodás 3.
sz,ámű mĺiĺIosítását és felkéri a po|gáľmestert annak a|źńrásáta.

Fele|ős: polgáľmester
Határidő: 20l6. május 30.

2. felkéľi a polgármestert, hogy intézkedjen az |. pont szerinti Hźiőzat Létesítési Megállapodás 3.

számű módosításában szereplő bruttó |34.721.600.- Ft ktjzcélú vezeték díj ELMU Hálózati Kft.
részére történő utalásával kapcsolatban.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alaoián: A szerződés a|áírása megtiirtént, azELM:ÍJ Háł|őzati Kft.-nek
a díj hatĺĺľidőben megfizetésľe keľült. Az ELMU a vá||alt fejlesztést hatáľidőľe elvégezte, a
|ezárő elszámolás megtöľtént.

A Pénzüwi ÜwosztáIv táiékoztatása alapiá'n: a határozatban foglaltak alapján a ktizcélrĺ
vezeték díj 134 72|' 600,- Ft összege az ELMU IJá,Jőzati l(ft. ľészéľe f016. októbeľ 19. napján
átutalásra keľůi|t.

magánszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiilet, Baross u 118.
szdm alatti üres, önkormdnyzati tulajdonú, nem lakás céIjdra szolglźIó helyiség vonatkozósában

56912016. (v.30.) sz. Váľosgazdátkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtint, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerüIet, Baľoss u. 118. szám a|atti' 35488ĺ0lNff hrsz.-il, f5 mz
alapterüleťtÍ, üres, <inkormányzati tulajdonú, utcai bejráľatú, füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gá|ő
helyiség bérbeadasához, hatźrozat|an időre 30 napos felmondási idő kikotésével

egyéni vállalkozó részére kutyakozmetika céljára 36.067,- Ft + ÁFA
béľleti díj + kĺizüzemi és külĺln szolgáItatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

2.) az l.) pontban foglaltak hatźńyba|épésének feltétele, hogy ..... a hattrozat
kézhezvéte|étol számitott 15 napon belül a vá||alkozói igazo|vźny kiváltásáról szóló értesítést
bemutatj a, ellenkező esetben a hozzź$áru|ás érvényét veszti.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határiđő: 20 1 6. június 3 0.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatfuozat 1.) pontja szerinti béľleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gtůő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat aláírźsát,
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valamint a rendelet l4. $ (2) bekezdés szerint 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését
vállalja a leendő bérlő.

Fe|elős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. júIius 3l.

Á. Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a kiértesítés
megttirtént 2016. június 2. napján. A ľendeletben foglalt határidőn belül nem került soľ a béľleti
szerződés megktitéséľe. További intézkedést nem igényel.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Bezerédj u. 6. szlźm alatti iires,
önkormlźnyzati tulajdoníl, nem lakds célli helyiségre

57012016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügai Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a 16|lf0|6' (II. ff .) szám,űYárosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági határozatot visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdtikodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

2.) ne-m iáľu| hozzá a Budapest VIII. kerület,Bezerédj v 6. szám a|aÍtta|á|hatő,34653 hľsz.-ú, 100
m. alapterĺi|etű, udvari bejáratú, pinceszinti, nem lakás célri helyiség bérbeadásźlhoz a

...'... magánszemély á|ta| aján|ott 15.000,- Ft + AFA bérleti dij + közuzemi és
külon szolgáltatási díj ak ĺisszegen.

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

3') hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Bezeľédj u. 6. szám a|attta|źt|ható,34653 hrsz.-ú, 100 m2

alapterületrĺ, udvari bejźratű, pinceszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához
határozat|an időre, 30 napos felmondással ........... magánszemély részére
raktározás tevékenység céljára, 28.000,- Ft/hó + Áľł bcľletĺ díj + kozijzemi és külĺjn
szo| gáitatási díj ak ci ssze gen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyonsazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. május 30'

4 ,) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatátozat 1 .) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötéséľe, amelynek feltétele, bogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára
szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.) rendelet 14. $ (4)
bekezdése a|apjtn mérsékelt, 2havi bruttó béľ|eti dijnak megfelelő összegű óvadék megfizetését,
valamint a I7. $ (4) bekezdése alapján közjegyző e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási
nyilatkozat a|áírźsźú vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. július 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: A dtintésľőI a kiértesítés
megtöľtént 2016. június 2. napján. A ľendeletben foglalt hatáľidőn belĺĺl nem keľiilt soľ a béľleti
szeľződés megktitéséľe. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.
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bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Bíró Lajos u 30. szám alatti
üres, önkormdnyzati tulajdonú, nem lakds céIjdľa szolgdló helyiség vonatkoaÍsdban

57t/f0l6. (v.30.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem iárul hozzá a Budapest VIII.
keľiilet, Bíró Lajos u. 30-32. szám a|atÍi, 3861fl0ĺN2 hrsz.-ú, 23 m' alapterületű' üres,

::::'*::::::: i:|1ľ:*":1;:iľżtTľ;'ť:-J'łää"ä.':5il 
c€.|jára szolgáló helyiség bérbeadásához

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdźikodási igazgatója
Határidő: 2016. május 30.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A dtintésről a kiértesítés
megtöľtént 2016. június 2. napján. További ĺntézkedést nem ĺgényel.

Kovacevic és Hajas Bt. bĺírbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Fecske u 18. szdm alatti iires,
nem lakds céIjdra szolgdló helyiség vonatkozdsóban

572120|6. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárl| a Budapest VIII. kerület, Fecske u. 18. szźtm a|att ta|á|hatő, 34944 hrsz.-,ű,24 m2

alapterĺiletrĺ, udvari bejáratu, füldszinti, üľes, önkormźnyzati tulajdonú, nem lakás cé|ú helyiség
béľbeadásáhozhatÁrozottidőre,f0f0' december 3|. napjáig, a Kovacevic és Hajas Bt. (székhely:
1084 Budapest' Máýás tér 4. fszt. |lA.; adőszźm: f2580270-|-42; cégjegyzékszám: 0|-06-
78141f; képviselő: Hajas Tamás uz|ętvezetésre jogosult tag) részére, iroda és raktttrozás céljára,
11.933'-Ft/hó + AFA bérleti díj +közuzemi és kĹilön szo|gźitatási díjak ĺisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. május 3 0.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII' kerület' Fecske u. 18. szám a|att ta|áůhatő,34944 hrsz.-li, 24 m2

alapterĺiletű, önkormányzati tu|ajdonú, üres, udvari, füldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló
h elyi s é g f e|űjitásához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdtikodźsi igazgatója
Határidő: 2016. május 30.

3.) a Kovacevic és Hajas Bt.-nek vá||a|nia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama a|att
bérbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az á|ta|a eszkozö|t beruházások ellenértékét az
onkormányzattól semmilyen jogcímen nem kĺjvetelheti sem a bérleti jogviszony alatt, sem annak
megszűnését követően.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

4.) felkéri a Jőzsefvźtosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ahattrozat 1.) pontjában foglaltak szerinti
bérleti szerzodés megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem
lakás céljźlra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 3512013. (vI.20.)
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önkormányzati rendelet l4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfizetését, valamint a 17. s (4) bekezdése a|apján kozjegyző
kötel ezettsé gvál lalási nyi l atkozat a|áir ását vál lalj a a l eendő bérl o.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 3 1.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a

megfelelő óvadék
előtt egyoldalri

kiéľtesítés 2016.
június 2. napján ttirtént meg' a béľleti szeľződés megkötéséľe2016.június 13. napján keľůilt soľ.
További intézkedést nem igényel.

magónszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Roszoríl u 25-
27. szdm alatti iires, iinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozĺźsdban

57312016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Koszoľú u. 25-27. szźtm a|atti, 3552010/N35 hrsz.-il, 25
m2 alapterületíĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratű, alagsori, nęm lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiség béľbeadásához hattlrozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével

; ń;;",nĺ.;;ilil;.;;;ääľ".,.t"öľřJ.".'"ä: 
, r'aktározás cé|jára,22.500,- F.t + ÁFA béľleti díj

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

f .) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahattrozat 1.) pontja szeľinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem |akás cé|1ára

szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35l20I3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
17. s (4) bekezdése a|ap1ánközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|tńrását,
valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését vállalja a leendó bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 31.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésről a kiértesítés
megtiiľtént 2016. június 3. napján.2016. június f7-én a bérleti szeľződés megktitésľe keľiilt.
További intézkedést nem igényel.

rav as lat gép kocs i b edIIó b érb eadds ór a

574lf016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándoľ u. 9. szám alaÍti, 351f9 hľsz.-li lakóingatlan
udvarán kialakított gépkocsi-beálló béľbeadásához ...... részére,határozatlan időre,
30 napos felmondási idővel 10.000,- Ft + ÁFA + infláció métékelhó bérleti díj mellett.
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FeIeIős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Határidő: 2016. május 30.

f. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1.) pont szerinti bérleti szerzodés
megk<itésére, amely hatáiyba lépésének feltétele az Önkormányzattu|ajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóló
59ĺ20|l. (XI.07.) önkormányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése a|apjźtn 3 havibruttó bér|eti díjnak
megfele|ő összegíĺ óvadék megfi zetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 30.

3. az I.) pont szerinti bérleti szerzóďés megktitése esetén az onkormányzat tulajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 5912011. (XI.07.) onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján e|tekintaz
egyoldalú kötelezettségvá||aló nyilatkozat kozjegyzói okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékére
tekintettel.

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

4. hozzájára| a Budapest VIII. kertilet, Béľkocsis u. 32. szźtm a|atti, 34.19| hrsz.-ú telekingatlanon
kialakított gépkocsi-beálló bérbeadásźlhoz ...... részére,hatźrozat|an időre, 30 napos
felmondási idővel 10.000,- Ft + ÁFA + infláció mértéke/hó béľleti dij mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20 1 6. május 30.

5. felkéri a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t a 4.) pont szerinti bérleti szerzodés
megkĺitésére, amely hatźl|yba lépésének feltétele az onkormányzattu|ajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásanak feltételeiről szóló
59l20I1. (XI.07.) onkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő osszegű óvadék megf,lzetése.

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

6. a 4.) pont szerinti bérleti szerzodés megkötése esetén az Önkoľmányzat tulajdonában álló tires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beá|lók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiról
sző|ő 591201l. (XI.07.) önkormányzati ľendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kotelezettségvźůla|ő nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére
tekintettel.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt. táiékoztatása alapián:
1.)-3.) pontok Az ĺigyfe|et 20|,6. jr'inius f. napján éľtesítették a Bizottság dtintéséľől. A béľleti
szerződés a ľendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem keľült megkötésľe. További intézkedést nem
igényel.
4.)-6.) pontok: Az ügyfelet2016. június 2. napján éľtesítették a Bizottság diintéséľőI. Á bérleti
szerződés a ľendeletben fogla|t hatáľidőn belül nem keľült megktitésľe. További intézkedést nem
igényel.
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Javaslat megbízdsi szerződés megkötésére a Jóuefvárosi GazdáIkoddsi Központ Zrt.-vel

575/2016. (v.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. megbízza a Józsefoárosi Gazdálkodási KözpontZÍt.-t _ összesen |4.167,0 e Ft összegben, mely
tarta|mazza a Józsefuárosi Gazdálkodási KözponÍ Zrt. muszaki ellenőri diját _ a Budapest VIII.
kerület, Koszorú u. |4-16. szám a|atti Napraforgó Egyesített ovoda Koszorú Tagóvodájának
tetofelúj ításával kapcsolatos feladatok |ebonyol ításźxa|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

2. ahatźtrozat 1. pontja a|apján elfogadja a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-ve| kötendo, a
határozat mellékletét képezó megbiztsi szerzóđést és felkéri a polgármestert annak a|áírására'

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

3. ahatározatban foglaltak fedezete az tnkoľmányzat |1601 cím - önként vállalt feladat - felújítási
és dologi e|őirźtnyzatán biztosított.

Felelős: polgármester
Hattrido: 20 1 6. május 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A' megbízálsi szeľződés
aláírása megtöľtént, a kivite|ezésĺ munlcílatok elkészĺiltek. További intézkedést nem igényel.

A róuefvdrosÍ Gazddlkoddsi Központ Zrt. 2015. évre vonatkoaÍ éves beszómolójónak elfogaddsa

57612016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(10 igeno 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodásiés Pénzĺiryi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. f0I5. évre vonatkozó, a határozat mellékletét képező
éves beszámolóját 1 '28f.094 e Ft összegű mérlegfőosszegge|, valamint 40,449 e Ft összegű
mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
Határidő: 2016. május 3l.

f . elfogadja az éves beszámolóról szóló fiiggetlen könywizsgálói jelentést, melyet a KASNYIK &
TARSA Kft. (székhe|y: |164 Budapest, Beniczky Tamás u. 12. B ép., cégjegyzékszźlm:0l-09-
|62846) képviseletében Kasnyik János könyvvizsgźiő bocsátott ki.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. igazgatóság eln<ike

Határidő: 20 16. május 3 1.

3 ' a Társaság mérleg szeľinti eredménye eredménýartalékba kerül, osztalék nem kertĺl kifizetésre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. igazgatőság elnöke
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Határidő: 201 6. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alanián: További intézkedést nem
igényel.

A rózsefvórosi Gazddlkoddsi Központ Zrt. 2016. évi iizleti tervének elfogaddsa

57712016. (v.30.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi BÍzottság határozzta
(8 igen' 0 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy a Józsefuáľosi GazdálkodásiKozpontZrt.
20|6. évre vonatkozó, ahatźrozatme|lékletét képező üzleti tervét elfogadja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 20l6. május 30.

,Ą Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: Továbbĺ intézkedést nem
igényel.

ravaslat a Józsefvdrosi Gazddlkoddsi Központ Zrt.-vel kiitött megbíaźsi szerződés módosítósára

578/2016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igeno 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

t. a Budapest VIII. keľület, Magdolna u. 33. 1. em. 4. szám a|atti, f7 mz alapterületrĺ, egy szobás,
összkomfortos önkormányzati bérlakást a jövőben a LELEK-Program keretében kívánja
hasznosítani, ennek érdekében a lakás más célra nem hasznosítható.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

2. a 295/f0|6. (III.29.) számű hatttrozatźlnak 1. pontját úgy módosítja, hogy a Budapest VIII.
kerület, Tomő u. 56. fszt. l0. szám a|atti lakás felújítása helyett a Budapest VIII. kerület,
Magdolna u. 33. l. em. 4. szám alatti lakás fe|i$itásával kapcsolatos valamennyi feladat teljes
körű lebonyo lításával megbízza a J őzsefv źtr osi Gazdálkodási Központ Zt.-t.

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

3. felkéri a polgáľmestert ahatátrozatŻ' pontja szerinti szerződés módosítás a|áirźsźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 6. május 3 0.

Á Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt.. valamint a Humánszoleáltatási Ügyosztály
táiékoztatása alapián: A megbízási szeľződés módosításának a|áírása 2016. június 20. napján
megtöľtént. A kijeltilt lakás felrĺjítását a Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpoú Zrt. alváIlalkozó
bevonásáva|végzi. A kivitelező Vállalkozó kiválasztását követően 2016. október |6-án kerůilt sor
szerződéskiitésľe, melynek teljesítése folyamatban van. A szerződés szerinti véghatárndő 20|7.
febľuáľ 11.



Egyezségi ajdnlat a ........................felperes úhal índított perben és b.) beavatkozóssal
kapcsolatos di)ntés a Qaderi Kft. felperes ügyében ZART ULES

579/2016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Pesti Központi Kerületi Bíróság elótt 43.P'9I.17312015' számon fo|yamatban lévo,
felperes által indított elbiľtoklási perben az a|ábbi feltételek felperes általi

vál lalása esetén köt perbeli, végzéssel j óváhagyott egy ezséget:

a.) a felperes ... ... ...... f6I.3f8,- Ft-ot, azazkétszázhatrlanegyezer-háromszázhuszonnyolc
forint költségkülönbozetet ťlzet meg az Önkormányzat részére az egyezség jogerőre
emelkedésétől szttmított 30 napon belül, és egyebekben teljes mértékben lemond aZ
onkormányzatta| szembeni minden további költség- és elszámolási igényéről a Budapest VIII.
kerü|et' Szigetvári utca |Lla., 35492ĺ0lNf és 35492/0lAl3 hrsz. a|atti ingatlanrészekkel
összefüggésben.

b.) a felpeľes igazo|ja a 3549f/0/Nf trsz.-ű ingatlanrészen teherként
fennálló, az alperes onkoľmányzatot megi|lető, 187.909,- Ft és járulékai eľejéig fennálló,
je|zéiogsoggal biztosított követelés megfizetését'

c.) a jelenleg a felperes birtokában és használatában, az alperes tulajdonában lévő, 36 m2-es,

3549fl0lAl3 hrsz.-ú helyiségcsopoľt tulajdonjogát elbitoklás^^l9q"Ľé" a felperes

Ĺin"l.ät"" e" n^i^'ćá'|łłT,'t,\,,tr,:äí",Täjl'1,ľiJo1'ľlJ.;a,í3i'iľ'#.3ľJř;Íiłäj.'ľ.,#
elbirtoklás jogcímén a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat szerzi meg. Az
Önkormányzat az egyezség megkĺitése esetén hozzájźru| az elbinoklási tulajdonvá|tozás ingatlan-
nyilvántartási bej egyzéséhez.

d.) az egyezség és annak végrehajĹása során minden vitas kérdésben a perben kirendelt Batizi
Gyorgy igazságugyi szakértó f015. febľuár 19-i dátumú szakvéleményébe fogla|t végső
álláspontját fogadja el, és a jelen határozatban körĺilírt tartalmú egyezség megkötését annak
megfelelően engedé|y ezi és értelmezi.

e.) az ingatlan-nyilvántaľtásba a szakértói vélemény szerinti adatok kerülnek bejegyzésre.

f.) a felek egyebekben peľköltségeiket maguk viselik, egymásnak további költségeket semmilyen
jogcímen nem fizetnek.

g.) a felperes hasonló tartalmú peres nyilatkozata esetén az egyezséggel kapcsolatos felIebbezési
jogáról lemond.

Felelős: jegyzo
Határidő: folyamatos

A JeeYzői Kabinet táiékoztatása alapián: Azegyezségi ajánlatot a felpeľes nem fogadta el, a per
folyamatban van.

2.) A felperes Qadeľi Ingatlanforga|maző és Szolgáltató Kft. á|ta| a Budapest Főváros
Kormányhivatala alperes ellen indított, a Fővárosi Közigazgatźtsi és Munkaügyi Bíľóság e|őtt
|0,K.30.44312016. szÁm a|att folvó elirárásban nem kivánbeavatkozóként részt venni.
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Felelos: jegyző
Határidő: folyamatos

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A dtintés éľtelmében az onkoľmányzat az eljárásban
nem vett részt beavatkozóként.

Javaslat ,,Corvin Sétdny kiizmíÍ és közteriilet program megvalósítdsa vdllalkozlźsi szerződés
keretében I. iitem'' tórgyú közbeszerzési eljárdsban közbenső döntés meghozataldra

ZART ULES

580/2016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,, Coľwin Sétány ktizmíĺ és kiizteľĺilet pľogram
megvalósítása vállalkozási szerződés keľetében I. iitem'' tárgyűkozbeszerzési eljárásban úgy dont,
hogy

1 . a kĺjzbes zerzésekrő| sző|ő 2015 . évi CXLil. törvényben (Kbt.) fog|alt nemzeti eljáľásrend szerinti
nyílt kĺizbeszerzési eljárás lefolytatása során _ a Kbt. 69. $ (4) bekezdése a|apján _ az aján|atok
kozbenső értékelése a következő:

a) Az a|áńbiajánlattevő aján|ataéľvénytelen:

o A Véľtes Beton Epítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.) a hiánypótlási
felhívásnak nem tett eleget, a hiánypótlási határidő lejźlrtáig nem nyújtotta be a kért
dokumentumokat, így az á|ta|a benýjtott ajátn|at a Kbt. 73. $ (1) bekezdés e) pontja a|apjtn
éľvénýelen (egyéb módon nem felel meg aZ aján|aÍtéte|i felhívásban és a dokumentációban
me ghatár ozott fe ltéte leknek).

b) Az a|ábbi ajánlattevők aján|ata megfelelő:

o Rönk-Vár Kft. (2040 Budaöľs, Szabadság út 116.) aján|attevó esetében hiánypótlás ésĺvagy
felvilágosítás kérés elrendelésére nem volt szükség, ajttnl'atźlban benyújtott nyi|atkozatai a|apján a
Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak vizsgźiataa|apjźn megfelelő.

o ARTIS Kft. (2|70 Aszód, Bethlen Gábor utca 18. l.ép.) ajźn|attevő esetében hiánypótlás
és/vagy felvi|ágosÍtĺás kérés elrendelésére nem volt sztikség, aján|atttbarĺ benyújtott nyi|atkozatai
a|apján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak vizsgźůataa|apjźn megfelelő.

o Everling Városépítő Építőipari, Kęreskedelmi és Szolgáltató Kft. (f||7 Isaszeg, Aulich u. 3.)
a hiánypót|ási felhívásnak eleget tett, a hiánypótlási határidő lejártáig megfelelő hiánypótlást
nyujtott be. Ajánlatában benyújtott nyilatkozatai alapján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak
v izs gźůata a|apj án m e gfele lo.

o STR Mély- és Magasépítő Kft. - vÉpvÉp Kft. Közös Ajánlattevők (1117 Budapest, Gábor
Dénes u. 2. INFoPARK D épĹilet) a hiánypótlási felhívásnak eleget tett, a hiánypótlási hatĺáľidő
lejárttig megfelelő hiánypótlást nyújtott be. Ajánlatában benýjtott nyi|atkozatai a|apján a Kbt.
69. $ (2) bekezdésében foglaltak vizsgźiataa|apjän megfelelő.

. cÉp-tIcpľ Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somog;.vári u. f7.) a hiánypótlási
felhívásnak eleget tett, a hiánypótlási határidő |ejźtrtáig megfelelő hiánypótlást nyujtott be.
Ajáĺ|atában benyrijtott nyi|atkozatai a|apján a Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak vizsgźiata
a|apján megfelelő.



. Jo-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. (2300 Ráckeve, osflff Hľsz.) a hiánypótlási felhívásnak
eleget tetÍ', a hiánypótlási határidő |ejártáig megfelelo hiánypótlást nyijtott be. Ajánlatában
benyújtott nyl|atkozatai alapján a Kbt. 69. s (2) bękezdésében foglaltak vizsgá|ata a|apján
megfelelo.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: 2016. május 30.

f . aKbt.69. $ (4) bekezdése a|apján az e|járás eredményéľől szóló döntés meghozata|át megelozően
az értéke|ési szempontokľa figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető alábbi ajánlattevőket hívja fel
a kizárő okok és az a|ka|massági követelmények tekintetében az ajtn|attételi felhívásban előíľt
igazolások benyújtására az alábbiak szerint:

. cÉp-LlcET Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyváľi u. f7.)

. STR Mély- és Magasépíto Kft. - vĺÉpnĺÉp Kft. Közos Ajánlattevők (1117 Budapest, Gábor
Dénes u. 2.INFOPARK D épület)

. ARTIS Kft. (f1,70 Aszód, Bethlen Gábor utca 18. 1. ép.)

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. május 30.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: Ahatározat alapján azń)ĺZ-I<ER Kft. intézkedett az
ajánlaffevők felé, és az, eljáľás eľedményének megállapításáľa vonatkozri javaslatokat
iisszeállította.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A közbenső döntésnek megfelelően a f. pontban
meghatńrozott 3 aján|attevőtő| keľültek bekéľésre az e|őírt igazolások.

ravaslat a Budapest VIII. kerijlet, Rdkóczi út
jogról való lemonddsra

....,.. ingatlanľa vonatkozó elővás órlósi
ZART ULES

58112016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat a .. ...... hrsz. alatt felvett' teľmészetben a 108i Budapest, Rákóczi lit

szám,6, f8 m. alapterĺiletű, lakás megnevezésű ingatlan tekintetében
eladó és .'..... vevcĺ között 2016' mźĘus 12-én 6.800.000,- Ft, azaz

hatmillió-nyo|cszázezer forint vételráron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával
nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. május 30.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: 2016. május 31.én ahatározatot postáztálkaz
ügyfél részére.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bacsó Béla u szdm alatti bérlemény
adásvétellel veg)es lakdscsere szerződéséltek jóváhagldsóra

ZÁRT ÜĺÉs

58fl2016. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(1 igen' l0 nem, f tartőzkodás szavazattal\
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A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

1.) hozzójárul a Budapest VIII. kerüle^t, Bacsó Bélau. szám alatti, ] szobás, komfort
néIküli konĺfortfokozatú, 27,00 nť alapterületű önkormányzati bérĺemény bérleti jogának és a

,/1 arónyú tulajdonát kepező, Budap^est XX. keriilet, Thököly u. .....,,., '.....,. szóm
alatti, ] szobás, komfortos komfortfokozatú, 34 m" alapteríÍ lakás tulajdonjogának cseréjéhez, és
ennek alapján a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. .'. '..'. szám alatti, l szobas,
komfort néĺkĺiti komfurtfokozatú, 27 m2 alapterületĺi lakásra vonatkozó határozatlan idejű bérleti
szerződés megkötéséhez ...... ... ........vaĺ _ a lakbér aĺapját képező növelő és csökkentő tényezőket
is figyelembe vett (jelenleg) - 4.743,- Ft/hó + AFA összegű koltségelvíí bérleti díj fizetése mellett.

2.) felkéri a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadására, és a
határozat I .) pontj a alapj ón a b érleti szerződés me gköté s éľe.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdźikodäsi igazgatőja
Határidő: 2016. május 30.

A Jĺózsefvárosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A lakáscseľe elutasítására
vonatkozó béľbeadói nyilatkozat elkészĺilt 2016. június 3-án. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Iavaslat a Budapest VIII. keriilet, Szigetvóri utcil ......... szdm alatti bérlemény
addsvétellel vegyes lakdscsere szerződésének jóvdhagłdsóra

zÁnr ÜĺÉs

583/201.6. (v.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet, Szigetvári utca szám a|atti, 2 szobźs,
komfoľtos komfoľťfokozatű, 65,90 m" alapterületű ĺjnkormányzati bérlemény béľleti jogának és a

és ...... .......,/ą - ,lą_ ed arányű tulajdonát képező, Budapest VIII.
kerĺilet, Baross u. ...... ...... szám a|atti, I szobás, komfoľtos komfotfokozatÚ,34 m,
alaptenĺ lakás tulajdonjogának cseréjéhez, és ennek alapján a Budapest VIII. kerület, Szigetváľi
utca ... szám a|atti,2 szobts, komfoľtos komfotfokozatű, 65,90 m. alapteľületrĺ
lakásra vonatkozó határozat|an idejiĺ bérleti szerződés megkötéséhez ... .......val és

. . . vel _ a ĺakbér a|apjźtt képezó novelő és csökkentő tényezóket is figyelembe vett

fielenleg) _ |4.353,- Fťhó + AFA összegű költségelvű bérleti díj fizetése mellett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt,vagyongazdálkodásiigazgatója
Határidő: 2016. május 30.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a bérbeadói nyí|atkozat kiadásara, és a
határozat 1.) pontja a|apján a bérleti szerződés megkötésére.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A lakáscseľéľe vonatkozőan a
béľbeadói nyilatkozat kiadása, valamint a béľleti szeľződés 2016. július 14-én a|áírásľa keľiilt.
További intézkedést nem igényel.

/ĺl05 ů,.!í ĺ"
//



Tulajdonosi ltoudjdrulús Budapest VIII. keriilet, Bókay rános utca közvilógítási hóIózat
átüIakítdsóhoz

585/f016. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájátu|tstú adja a GTF
Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám: 0l 09 692800; székhely: 113l Budapest,
Rokolya u 1-13.) által készített, a Budapest VI[. kerület, Bókay János utca - Tömő utca és Ütloi ĺt
közotti szakasz - közvilágítási há|őzat źLtalakíttlsának kiviteli terveihez, a közterü|ęti munkák
elvégzéséhez, az alábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt/kivite|ező (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ó|,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás kiterjed a Bókay János utca (hrsz.: 362|1 és 36210), a Tömő utca
(hrsz.: 36|6flf), valamint az Apáthy István utca (hľsz.: 3618f) út- és járdaszakaszaira,

c. a beruházőnalďkivitelezőnek (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó ľendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
|Jgyosztá|y Építéstigyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abbaĺ foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani,

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

e. kotelezi a berlházőt/kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszok helyreá||ítására,
amely munkákra aberuháző és kivitelezo közösen 5 év garanciátvá'||a|.

A bontással érintett Tĺjmo utca útpálya buľkolatat az a|ttbbi ľétegľenddel kell helyreállítani
szerkezęti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

narykockakő
5 cm vtg. źgyazó ztza|ék
20 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap
f0 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o

A bontással érintett Bókay János és Apáthy István utca járda burkolatĺát az a|ábbi ľétegľenddel
kell helyreállítani szerk ezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással :

4 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (teljes szélességben)
15 cm vtg. C8/l0-32-F1 betonalap (jármúterhelésre 20 cm)
l5 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát íľásban
éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájźtru|ás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától számitotĹ1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' június 6.
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A Gazdá|kodási Üeyosztá|y táiékoztatása alapián: A határozat f0I6. június 8. napján keľült
megkiildésľe.

ravaslat ktjzteriilet-ltasználati kérelmek elbíróIásdra

586lf0t6. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használatihozzźĄárulást ad -
előre egy osszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbiak szerint:

Kozterület-hasznźůó, kéľelmezo: Asturis Szolgáltató lfft.
(székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsi|inszky trt 7f.
rr/8.)

A közterület-használat ideje: 2016. június 13. _20|6. augusztus 05.
Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási terület -

építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
KöZteľti|et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Pá| u. 2. szźtm e|ótti 2 db

parkolóhelyen
Közterĺilet-haszntúatnagysága: 2 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. jlinius 6.

A GazdálkodásÍ Üeyosztály táiékoztatása atapián: Ahatározat201'6. június 27. napján keľüIt
kipostázásľa.

587/20|'6. (W.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájźlrulást ad _
előre egy összegben t<jľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: Budapesti Epítő és Szere|őZrt.
(székhely: 1163 Budapest, Új Kőbányau.23.)

A közterülethasználat ideje: 2016. június I1._2016' augusztus 10.

Kozterület-hasznźůatcé|ja: építési munkateľi.ilet (építési felvonulási terület és
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)

Kĺjzterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Déri Miksa u. 7. sám előtti
járdźtn és 2 db paľkolóhelyen

Köztertilet-haszná|atnagysága: 78 m, (árda), 2 db parkolóhely (parkolóhelyenként
10 m2)

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. június 6.

A Gazdálkodási tievosztátv táiékoztatása alapián: Ahatározat2016.június 22. napján keľĺilt
kipostázásra.

588/20t6. (W.0ó.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiĺerü|et-használatihozzájźlrulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-haszna|ő,kére|mezó: CENT{JRIA Ingatlanfejlesztő Kft.
(székhely: 1143 Budapest,Ilka u. 50.)

A közterület-használat ideje: 20l6. június |3._2016. szeptember l3.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterĺilet (toronydaru bontása)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerüIet' Százados tft f6. szám előtti

járdán^

Közterĺilet-haszná|at narysága: 158 m, fiáľda)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 6.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A'határozat201'6. június 27. napján keľĺilt
kipostázásľa.

589/f016. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúry dont, hogy

1. kozerület-használati hozzájáru|ást ad _ előľe egy összegben tĺjľténő te|jes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterü|et-hasznźiő, kérelmező: Budapest VIII. keľület, Bľódy Sándoľ u.32. szám
alatti Társasház
(székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u.3f .)

Aközterülethasználatideje: 2016.június 06._20|6. július30.
Közterület-hasznáLatcé|ja: építési munkaterĺilet (építési felvonulási terĺ'ilet -

építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Közterület-használathelye: Budapest VIII. kerÍilet, Bródy Sándoľ u. 32. szám

előtti 3 db parkolóhelyen
Kozterĺilet-hasznźůatnagysága.. 3 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. jlinius 6.

2. tudomásul veszi a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u.3f . szám alatti Társasháznak a Budapest
VIII. kerület, Bródy Sándor u. 32. szám előtti közterületre vonatkozóan építési munkateľület
elhelyezése céljából igénybe vett kozterü|et-hasznźńatźt - díjťlzetési kötelezettség mellett - f0I6.
május 23. _f0|6. jrinius 05. napjáig szóló időtaltamra.

Felelős: po|gármester
Határido: 20 16. június 6.

A Gazdálkodási Ügvosztátv táiékoztatása alapián: A határozatot f016. július 2f. napján
szeméIyesen átvették.

59012016. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterĺilet-használati hozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:

KöaerĹilet-haszntiő, kérelmezo: PEDRÁNO CONSTRUCTION HIINGARY Kft.
(székhely: l082 Budapest' Práter u' 29la. fszt. fl.)

A köaerü|et használat ideje: 20 1 6. június 07 . _ f0|6.június 08.
Közterület-h asználat cé|ja: építési munkateriilet (toronydaru bonŁása)
Kozterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĺilet, Leonardo da Vinci u. - Corvin

sétány^épülő része találko zź,sźtná|
Közteri'ilet-hasznźiatnagysźĺga: 195 m, (árda)

FeleIős: polgármester
Határidő: 2016. június 6.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alanián: A'határozat20|6. június 22. napján került
kipostázásľa.

591ĺ20|6. (vI.0ó.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(ll igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájáru|ást ad _
e|őre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ aza|ábbiak szerint:

Koztertilet-haszná|ő, kérelmező: Reális otthon Kft.
(székhely: 1072 Budapest, Rákóczi t|t 42.)

A k<jzterület-használat ideje: 20l6. június 06. _2016. július l5.
Köztęrület-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet (homlokzat fe|újítás

alpi ntechn ik a a|ka|mazásával )
Kĺjzterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. keľület, Nap u' f8' szźm elótti jardán

f0 m. (1árda)
Közterü let-h asznźiat nagysága :

Felelős: polgáľmesteľ
Határidó: 20 1 6. j únius 6.

A Gazdá|kodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: Ahatározat 2016. június 27. napján került
kipostázásľa.

592lf016. (W.06.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

l. köztertilet-használati hozzźĘttu|ást ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szeľint:

Közterület-hasznźiő,kérelmező: Budapest VIII. keľület, Déri Miksa u. 10. szám
alatti Táľsasház
(székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa u. l0.)

A közterülethasználat ideje: 2016. június 06.-f0|6.július 31.
Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkatertilet (építési felvonulási teľület és

építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Közteri'ilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kertilet, Déri Miksa u. 10. szám előtti

járdźtn és 2 db paľkolóhelyen
,l
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2. tudomásul veszi a Budapest VIII. kerĺilet, Déri Miksa u. 10. szám alatti Társasháznak a Budapest
VIII. keľĺ.ilet, Déri Miksa u. 10. szám e|otti közerületre vonatkozóan építési munkaterület
elhelyezése céljábó| igénybe vett közterĺ'i|et-haszná|atźĺt - díjťlzetési kĺjtelezettség mellett - 2016.
j únius 0 1 . - f0 1 6. j únius 05. napjáig sző|ó időtartamr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. jrinius 6.

A Gazdátkĺidási Üeyosztály táiékoztatása alapián: A^határozat 20|6. júnĺus 22. napján keľült
kipostázásľa.

593120|6. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterĺilet-használati hozzźýáru|ást ad - teljes díjmentességgel _ az alábbiak szerint:

Köztertilet-h asznźilat nagysága:

FeIelős: polgáľmester
Hatáľido: 2016. június 6.

Közteľület-h aszntiő, kérelmező :

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

KözterĹi let-h aszná|at he lye :

Közterü let-h aszná|at nagy s ága :

|2 m, Qárda) + 2 db paľkolóhely
2 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m.)

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centľum
(székhely: 1138 Budapest, Váci út l79-183.)
2016. június 06.-f016. szeptember l5.
beiskolázási tevékenység népszeriĺsítése (táj ékoztató
tábla kihelyezése)
Budapest VIII. kerület' Népszínház u. I. szám előtti
járdgn
1m'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. június 6.

2. tudomásul veszi a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrumnak a Budapest VIII' kerület,
Népszínhaz u. 1. szám előtti közterületre vonatkozóan beiskolazási tevékenység népszeríĺsítése
(tájékoztató tábla kihelyezése) céljából igénybe vett közterilet-haszná|atát - díjmentesség
biztosításáva| - 20|6. jtlnius 0l. - 2016. június 05. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6. június 6.

Á, Gazdálkodási tieYosztátv táiékoztatása a|apián: Ahatározatot2016.június 22. napjánvette át
személyesen az ügyfél.

594/2016. (W.06.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzź|árulást ad -
előre egy összegben történő teljes dijfizetéssel - a Főváľosi Katasztrófavédelmi lgazgatőság źita|
meghatźlrozott módosítasok figyelembevételével az a|źlbbiak szeľint azza|, hogy könnyen mozdithatő,
nem rögzített tárgyak (székek, asztalok) kerülnek kihelyezésľe, továbbá mivel az źrnyéko|ő
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elhelyezése telepüIésképi beje|entési eljárts koteles tevékenység, ezért arra kiil<jn közterület-haszntiati
kéľe|met kell benyújtani annak kihelyezése előtt:

Közter[ilet-h asznźiő, kérelmező :

A közterüIet használat ideje:
Kozterti let-h aszná|at cé|j a:

Közteri.i let-h asználat helve :

K<jzterti l et-h aszná|at nagys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 6.

The Masala ZoneKft.
(székhely: l085 Budapest, Horánszky u. 1.)

2016. június 06'_2019. október 3l.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. f|. szám
elotti járdán
3m"

A GazdáIkodási Üeyosztá|v táiékoztatása alapián: A,határozat2016. június 22. napján keľült
kipostázásra.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. kerĺilet, Villdm utca 18. satmĺt ingatlan kapubehajtójának
módosítdsdhoz

595120|'6. (W.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(0 igen' 11 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

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

tulajdonosi hozzájárulását adja Budapest VIII. kerüIet, Villóm utca I8. szám alatti ingatlan
kapubehajtó útcsatlakoząs átépítéséneklcozterületi munkáihoz, az alábbifeltételekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőĄ nem mentesíti az építéshez szüIrséges
egłéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszerzése alól,

b. a beruhazónak (építtetőnek) a kazűkezelői és munknkezdési (burkolatbontási) hozzójáruldst a
vonatkozó rendelet Q9/1994. (ĺ/'3].) KI{VM ľendelet) szeľinti mellékletek csatolásđval a
Budapest Főváros VIII. keri)let Polgdrmesteľi Hivatal Hatósági ÜglosztáIy Epítésügli
IrodĺźjatóI előzetesen meg kell kérni, és az abbanfoglaltakat maradélaąląrtul be kell tartani,

c. kotelezi a kivitelezőt a Villdm utcai jórda- és útszakasz bontósi helyek megfelelő minőségben
történő helyreáIlítására, melyre a kivitelező 5 év garanciát vállal,

. ct bontassal érintett ViIIám utcajárda burkolatát az alábbi rétegrenddeĺ kell helyľeállítani
szeľkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:
_ 3 cmvtg' MÁ-4 öntott aszfalt

l5 cm vtg. CH-4 stabilizációs alapréteg
l5 cmvtg. homokos kqvics ágłazat

. ct Villóm utca gépkocsi kapubehajtót az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni:
5 cm vtg. AC-l l asďalt kopóréteg
7 cm vtg. AC-22 asďalt kötőréteg
I5 cmvtg. Ch-4 stąbilizációs alapréteg

_ 25 cmvtg. homokos kavics ógłazat



. a bontással érintett Villáru utca útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
he lyr e óll ít ani s z erke z e ti r é te genként 2 0 - 2 0 c nl átl ap o I as s aI :

4,5 cm vtg. MA-8 öntött aszfalt kopóréteg
20 cm vtg. Ckr4 sfubilizációs alapréteg
25 cmvtg. homokos kavics ágyazat

d. a zoĺdsávban megfelelő szintiÍ és talajminőségűfeltoltést, novényzet telepítést kell végezni,

e. a szelvénybe eső fa kivágósa csak a Í,źs szárú novények védelméről szóIó
346/2008. (XII.30.) Koľm. rendelet, valamint a józsefvárosi természeti környezet védelméről
szóló 28/2014, (I/II.0].) onkormányzati rendelet szerint a Polgármesteľi Hivatalhoz benyújtott
kérelem alapján kapottfakivágási engedély birtokában kezdhető meg, illetve az ebben előírtak
s z erint ke II a fap ótI ást elv é ge zni,

Í. az engedélyes koteles a munkák (helyreállítás) elkészüItérőI a közteľület tulajdonosát írásban
értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedéĺyező szeryek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátóI számított I évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 6.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Abatározlt20t6. jrrinius 13. napján kerüIt
megkůildésre.

Javaslat a rÉn_roz ,,B, - ,,LÁTSZóTÁR9AK - A II, rdnos Pdl pdpa téri jlÍtszótér közösségi célti
fejlesztése'' program megvalósítdsdval és fenntartásával kapcsolatos döntésekre

59612016. (W.06.) sz. VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1. elfogadja ahatározatmellékletét képezó, a rÉR_roz,,B'' - ,,JÁTszóľÁnsar - A II. János Pál
pápatéri jźńszőtér közösségi célú fejlesztése'' című program megvalósításához és fenntartásához
kapcsolódó szerződést' és felkéľi a polgáľmesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 1 6. június 6.

f. mellékvízmérő őrát szereltet be a TÉR-KOZ ,,B,, - ,,IĺrszoTÁRSAK - A II. János Pál pápatéri
jźttszőtér közösségi célú fejlesztése'' pľogľam keretében megvalósult csőszházba, és vállalja a
vizfogyasztás koltségét a program fenntartási időszakának végéig, azaz2019. december 31-ig.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. június 6'

3' fe|hata|mazza a po|gźtrmestert a 2. pont szerinti mellékvízmérő óra beszerelésével kapcsolatos
nyomtatvány ok, szerzódések aláíľására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 30.
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A Polgáľmesteľi Kabinet. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: Äz t. hatátľozati pont
szeľinti szeľződés 2016. június 20-án aláíľásľa keriilt, va|amint a2. pont szeľint a mel|ékvízmérő
óľa beszerelése is megva|ósult a II. János Pál pápa téľen.

Bóni Aladár egléni váIlalkozó hérhevételi kérelme a Budapest VIII. kerÍilet, Karúcsony SdnĺI'or u"

20. szdm alatti iires, önkormúnyzati tulajdoníl, nem lakds céljára szolgáló helyiség vonatkozlźsóban

59712016. (vI.06.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, Kaľácsony Sándoľ u. 20. szttm a|at1i,35449 hľsz.-ú, 19
m2 alapterületű, iires, önkormányzati tulajdonťl, utcai bejáratű, ftjldszinti, nem lakás cé|jára
szolgáIó helyiség bérbeadásához hatáĺozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével Bóni
Aladáľ egyéni vállalkozó (székhely: 1085 Budapest, József körút 69.; nyi|vántartási sám:
50385|44; adószźtm: 6754|889-2-42;,statisztikai számje|: 6754|889-95f9-f3l-0l) részére,
hangszerjavítás cé|jźtta, f2.200,,. Ft + AFA bérleti díj + köziizemi és kĺi|ön szolgá|tatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 20l6. június 6.

2.) felkéri a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontja szerinti béľleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźban źůirő nem lakás céljára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
l7. $ (4) bekezdése a|apjttnkozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źirásátt,
valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
me gťlzetés ét v á||a|j a a l een dő b éľl ő.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 16. július 3 1.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kłizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A diĺntésľől a kiértesítés 201ó.
június 8. napján megtiiľtént. A rendeletben foglalt hatáľidőn belül nem keľült soľ a béľ|eti
szeľződés megktitéséľe. További intézkedést nem igényel.

A róaefvdros Köziisségeiért Nonprojit ZrĹ furtozds elengedési kérelme a Budapest WII. keriilet,
Mlźtylts tér 4. szdm alatti önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céIíl helyiségek vonatkozásóban

59812016. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hztározata
(9 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) Iemond a Józsefváros Kĺjzösségeiét Nonproťlt Zrt.-vel szemben, a Budapest VIII. keľület,
Mátyás tér 4. szám a|atti, 35|62/0/Ns4 hrsz.-il, onkormányzati tulajdonú, nem lakás célú
helyiségre 2016. mź|us 31' napjáig fennálló bruttó f4I.850,- Ft használati díj, 13.85l,- Ft
szemétszállítási dij és 4.992,- Ft késedelmi kamat, cisszesen 260'693,- Ft kovetelésérőI.

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 6.



2.) lemond a Jőzsefuáros Közösségeién Nonproťlt ZrÍ.-vel szemben, a Budapest VIII. keriilet'
Mátyás tér 4. szám a|aIti, 351'62/0/N57 hrsz.-u, önkormányzati tulajdonű, nem lakás célú
helyiségre f016. május 31. napjáig fennálló bruttó 398.6f0,- Ft használati díj' 13.851,- Ft
szemétszti|ítási díj és 8.045,- Ft késedelmi kamat, összesen 420.516'- Ft követelésérol.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. június 6.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A diintésrőI a kiéľtesítés
megtörtént 2016. június 8. napján. Az elengedésből eľedő előírás töľ|ése 2016. július 1. napján
megtörtént. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet' Rlźkóczi t,it 19. szdm alatti üres, nem lakds céIjóra szolgdló
helyiség béľbeaddsára vonatkozó pdlyázat eredményének megdllapítdsdra

599/2016. (vI.06.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénz{igyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIII. keľĺilet, Rákóczi út 19. szám alatti, 3650910/N9 hľsz.-ú, 237 mf alapterületrĺ,
I. emeleten elhelyezkedő, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség
bérbeadására _ a 381201.6. (I.18.) számű VPB határozat a|apján _ kiírt nyilvános pźiyázatot
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6'

2.) megállapítja, hogy a pá|yźzat nyertese a MAI.IRUM Korlátolt Felelősségĺĺ Táľsaság
(cégegyzékszáma.. 13 09 |2768l; székhelye: f3|0 Szigetszentmiklós, Gyári ift 20.; adőszáma:
1 47 0869 1 -f- 1 3 ; képviseli: Kőszegi Eva Boglárka üg1rvezető)'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZrÍ. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľület' Rákóczi út 19.
sz,ám alatti,3650910/A19 hrsz.-ú, 237 m' alapterületrĺ, I. emeleten elhelyezkedő, üres, nem lakás
cé|1átra szo|gá|ó helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pźiyázat nyeľtesével, a MAIJRUM I(ft.-vel
töľténő bérleti szerződés megkötésére, határozatlan időre, 30 napos felmondási határidő
kikötésével új és használt ékszerek bemutatása, kis- és nagykeľeskedelem és inteľnetes áruház
tigyfelszolgálati pont tevékenységek céljára, 222.000,- Ft/hó + AFA béľ|eti díi + közüzemi és
ktilön szo l g á|tatźsi díj ak osszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 201 6. július 3 l.

4.) hozzáĘáru| a Budapest VIII. kerĺilet, 36509/0/N9 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
VIII. kerĺilet, Rákóczi út 19. szám a|attta|źihatő,237 m. alaptertilettĺ, önkormányzati tulajdonú,
üres, I. emeleten elhelyezkedő, nem lakás céljára szo|gáló helyiség felújításához.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20 l6. június 6.
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5.) a bérlonek tudomásul kell vennie, hogy a felújítások tekintetében bérbeszámítással nem éIhet, és
koltségei megtérítését az tnkormányzattő| semmilyen jogcímen nem kérheti a jogviszony
időtartama alatt és azt követően sem.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l6. jrĺnius 6.

6.) a jelen határozat 3.)-5.) pontjai szerinti bérleti szerzódés megkĺitésének feltétele, hogy az
onkormányzat tulajdonában źL||ő nem lakás cé|jára szo|gá|o helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35l20l3. (VI.20.) önkormányzati ľendelet 14. s (2) bekezdése a|apján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző
e|őtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásźúvá||a|ja a leendo bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 3l.

7.) amennyiben a MAURUM Ifft. (cégegyzékszttma: 13 09 |f768|; székhelye: 2310
Szigetszentmiklós, Gyári íft 20.; adószáma: |470869|-2-13; képviseli: Kőszegi Eva Bog|áľka
ügyvezető) ahatározat 3.) pontjában kĺjrüIílt üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségre nem köti meg a bérleti szerződést, hozzźtjátu| a VAIł'AZSSZó-TAII
Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsaság (cégsegyzékszáma:0l 09 99762I; székhelye: 1145 Budapest
Jávor utca 14. II. emelet |'; adőszáma: f42463f3-f-42; képviseli: Seregi Máľton ügyvezető)
részére történő bérbeadáshoz hatźrozott időľe, l0 évre, 195.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj +
közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatója
Határidó: 20 1 6. július 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiértesítés 2016.
június 17. napján megtiirtént. f0I6. jr'ilius 11. napján a bérleti szerződés megktitésľe keľült.
További intézkedést nem igényel.

Szigony u 2./B saźm alatti Tdrsashdz egtezségí ajdnlata a Budapest VIII. keriilet, Szigony u 2,/B
s zdm aI atti ö n ko r móny zati t uI üj do n ú h e ly is ég v o n aÍ k ozlźs db an

600/2016. (vI.Oó.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartónkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) nem fogadja el a Szigony v f .lB Ttrsasház 20|6. mźrcius 2-án megtaľtott közgyĺĺlésen hozott
határ ozata szerint i aj án|atźú.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 6.

2.) hozzźĘáru| a Budapest VIII. kerület, Szigony u. f ./B szźtm a|atti, a Budapest Főváľos VIII. kertilet
Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló, 35728/21/N5o hrsz.-ú, 78mz alapterĺiletű
helyiségből a hőközpont cé|jára használt, |f,8| m2 alapterületiĺ helyiség és a társasházkozös
tulajdonát képező, a közös tulajdonok kĺjzött Xxx. számma| felvett, |8,67 m2 alapterületű
helyiség tulajdonjogának l:1 arányban töľténő, adásvétellel vegyes cseĘéhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. június 6.
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3.) az elkészij|t értékbecslések alapján a Budapest VIII. kerület, Szigony u. f./B szám a|atti, a
Budapest Fővaros VIII. kerĺilet Józsefilárosi tnkormányzat tulajdonában á||ő, 351f8l2llN50
hrsz.-ú, 78 mz a|apterti|etű helyiségből a hőkozpont cé|jára haszná|t, |f,8| m2 alapterületű
helyiség forgalmi éÍtékét 430.000,- Ft, a Társasházközos tulajdonát képező, a közos tulajdonok
kozött XXIX. számma| felvett, 78,67 m' a|apterĺi|etű helyiség forgalmi értékét 630.000,- Ft
összegben fogadja el. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat a két
helyiség éľtéke közötti, haszná|ati díjjal csökkentett különbcjzętet a társashźz részére vételár
címen megfizeti.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 6.

4.) hozzájáru| a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi onkormtnyzat tulajdonában á|1ő,

357f8l2llN50 hrsz.-ú albetét módosításához o|y módon, hogy abból If,81 m' alapterületrĺ
helyiségrész leválásra, és abba |8,67 m' alapterületű helyiségľész bevételre kerül, és ezzel
egyidejrĺleg tudomásul veszi, hogy a helyiség alapterülete igy 78 m,-ről, 84 m,-re módosul,
amellyel a kozös tu|ajdonból az a|betétheztaĺtoző tulajdoni hányad növekszik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. jlinius 6.

5.) az a|apitő okirat módosításának és az adásvétellel vegyes csereszerződés költségeihez a Budapest
Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzat a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 2.lB
társashźzban, az a|apító okirat módosításakoľ fennálló tulajdoni httnyadának megfelelően járul
hozzá.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l6. június 6.

6.) fe|hata|mazza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Szigony u' f.lB tfusasház
közgyíĺlésén ahatározat szerinti tartalmú d<jntés meghozata|źt igen szavazatával támogassa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő : társasházi közgýlés napj a

7.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat szerinti tartalommal elkészített,
adásvétellel vegyes csereszeľződés, megállapodás és társashěz tulajdont a|apítő okirat módosítás
a|áirására.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáridő: az a|apitő okirat módosítást követő 15 nap

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A táľsashĺĺz kiiziis képviselőjét
a bizottságihatározatrő|f016. június 8. napján éľtesítettét a cseľeszeľződés azonban nem jtĺtt
létľe. A PKKB23P.53.335/2013. számú bíľósági végzés alapján használati díj kiitelezettsége van a
Táľsasháznak az iinkormánvzati albetét vonatkozásában.

magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet' Vajdahunyad u 23.
saźm alatti iires, iinkormdnyzati tulajdonú gépkocsi beólló helyre

60112016. (m.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) hozzájára| a Budapest VIII. keľület,35669l0tBl9 he|yrajzi számon nyi|vántaľtott, a Budapest
VIII. keľület, Vajdahunyad u. f3. szttm a|att ta|á\hatő, összesen 59 m2 alapterüIetiĺ,
önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratű, ťo|dszinti gépkocsi beállók közül a G6. sorszámli
gépkocsi beálló bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási határidő kikotésével

magánszemély részére, gépjáľmű táľolás cé|jára, t4.625,- Ft/hó + AFA
béľleti díj összegen.

Fe|e|ős:Józsefoárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. június 6.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt'-t a határozat szerinti béľleti szerződés
megkotésére, amelynek feltétele, hogĺ az onkormányzat tulajdon źtban á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3' (VI.20.) önkormányzati ľende|et
14' $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésétvźi|alja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6.

3.) az onkormányzat tulajdonában álIó nem lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő35/f013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17' $ (5) c) pontja a|apján eltekint a
kozjegyző e|őtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

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

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiéľtesítés 2016.
június 8. napján megtöľtént. A rende|etben fogla|t hatáľidőn be|ĺil a bérleti szeľződés
megkiĺtéséľe nem keľĺi|t sor. További intézkedést nem igényel.

magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Vajdahunyad u
23. szlźm alatti iires, önkormdnyzati tulajdoníl gépkocsi beőIló helyre

602lf016. (VI.06.) sz. Váľosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2tartőlzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület' 35669l0tB/9 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest
VIIII. keľület, Vajdahunyad u. 23. sztlm a|att ta|źt|hatő, ĺisszesen 59 m2 alapterĺilehĺ,
önkormányzati tulajdonú, udvari bejźratű, ftjldszinti gépkocsi beállók közül a G5. sorszámú
gépkocsi beálló bérbeadásához hatttrozatlan időľe, 30 napos felmondási határidő kiktitésével

....... magánszemély részére, gépjáľmű tárolás cé|jára, |4.625,- F.t/hó + ÁFA
béľleti díj ĺisszegen.

Felelős: Józsefvárosi GazdáIkodási K<izpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 6.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat szerinti bérleti szerződés
megkĺitésére, amel1mek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szó|ó 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
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14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnakmegfelelo óvadék megfizetésétvá'l|a|ja a leendő
béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6.

3.) az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
fe|tételeiről sző|ő 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17. $ (5) c) pontja alapján eltekint a
kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igąz$atőja
Határidő: 20l6. július 3 l'

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alanián: A döntésľől a kĺéľtesítés 2016.
június 8. napján megtiirtént.20|6. július 1. napján a béľIeti szerződés megkiitésre került.
További intézkedést nem ĺgényel.

Highlight optic Kfĺ béľleti díj csiikkentésľe vonatkozló kérelme a Budapest VIII. kertjlet, Práter u
30-32. szdm alatti üres, önkormdnyzaÍi tulajdonú, nem lakds céljúra szolgóIó helyiség

vonatkoztźsúban

603l20t6. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartőzkodźs szavazatta|)

A Városgązdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) nem jdrul hoad a Budapest VIII. keľü|et, Pľáteľ u. 30-32. szźlm a|atti, 35696ĺ0lA/53 hrsz.-'(l,

64 m. alapterületű, üres, udvari bejáratú, füldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség Highlight
optic Kft' részére tölténő bérbeadásáról szóló f89ĺf0|6. (III.29.) számű határozatban foglalt
bérleti díj csökkentéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 6.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u. 30-32. szátm a|atti,3569610lł153 |lrsz.-il, 64 m2

alapterületű, üres, udvari bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiség bérbeadásáľól
sző|ő f89lf016. (IU'.fg.) számú határozat a|apján kiktildött szerződéskötési határidő 35lf0|3.
(VI.15.) önkormányzati rendelet 18. $ (l) bekezdése szerinti meghosszabbítźsához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźůkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: Á dtintésľől a kiértesítés 2016.
június 8. napján megtiirtént. A béľleti szeľződés 2016. június 29-én megkötésľe keľült. Továbbĺ
intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Bíró Lajos u 30. alagsor 1/b. szdm alatti' 38612/0/,4/5 helyrajzi suźmíł
raktdr h ely is ég elidegenítés e

604/20|6. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzájttru| az e|adási aján|at kiküldéséhez az ingat|an-nyilvántartásban a 386ĺ'fĺ0/N5 he|yrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. keľület, Bíľó Lajos u. 30. alagsor 1/b.
szám a|atti, |7 m. alapterületű' nem lakás célú helyiség vonatkozásában a forgalmi
értékbecslésben meghatározott 4.550.000'- Ft összegű vételáľ kcjzlése me|lett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. június 6.

2.) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kikü|désére és az adásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgatőja
Határidő: 20l6. július 28.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dłintésľől a kiértesítés 2016.
június 13. napján megtöľtént. A bérlő nem köttitt szerződést. További intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajúnlatjóvdhagldsa_ határozott idejíí bérleti
jogviszony

60512016. (vI.06.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
(9 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźtgúgy dönt, hory

1.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántaľtásban he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a BudapestVIII. keľĺilet, orcry út........... száma|atti,31 m, alapterületű,
1 szobás, komfoľtos komfortfokozatű|akás vonatkozásában fennálló elidegenítéstkizárő feltétel -
határozott idejű bérleti jogviszony - alól.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
HaÍáridő: 20 l 6. június 6.

2') hozz'źĄáru| az ingatlan-nyilvántartiásban .......... he|yrajzi számon nyilvántaltott,
teľmészetben a Budapest VIII. keľüIet, orczy út .......... szźtm a|atti, 31 m,
alapteríilettĺ, 1 szobás, komfortos komfortfokozatű |akásra vonatkozó eladási ajźtn|at bérlők
részére történő megküldéséhez, a vételárnak a forgalmi érték 95 %o-ában, azaz 7.030.000,- Ft
összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6.

3.) fęlkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat2.) pontja szerinti eladási ajźn|at
kiküldésére, valamint az adásv ételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l 6. július 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A20t6. június 9. napján kelt
eladási ajánlat átvéte|ét követően adásvételi szerződés megkötésére nem keľiilt soľ' az ajánlatĺ
ktitöttség lejáľt. További intézkedést nem igényel.
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Lakós elídegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajĺźnlat jóváhagyása

60612016. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
(9 igen' 0 nem, f tartőzkodźs szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság rigy dont, hogy

l.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Szeľdahelyi utca ..... szźtm alatti,29 m2

a|apterületű, l szobás, komfortos lakásra hatźtrozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rende|kező
bér|ő részére történő eladási aján|at kikü|déséhez, a33l20I3. (VII.l5.) önkormányzati ľendelet
i9. $ (1) bekezdésében, komfortos lakás énékesítésére meghatározottak szerint' az elkészült
forgalmi éľtékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 oÁ-źĺva| megegyező összegu, azaz
4.350.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2016. június 6.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontja szeľinti eladási aján|at
kikü l dé sére' valam int az adásv éte|i szer ző dés a|áír ásár a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 20 16' július 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 
^2016. 

július 12. napján kelt
adásvételi szeľződéssel értékesítették a lakást. További intézkedést nem igényel.

Iavaslat az Úi Tul"ki téri Piachoz tartozli teriilet ideiglenes hasznosításóra

60712016. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(9 igen' 0 nemo 2 tartőzkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úry dont, hory

1. pá|ytztatás útján hasznosítani kívánja a Budapest VIII. kerület, 351'23/|l hľsz. alatt kialakított,
természetben azui Teleki téri Piachoz tartozó, a Karácsony Sándor utcai oldalonta|á|hatő 36 rtŕ
alapterületű, <inkoľmányzati tulajdonban lévő területet, amelyre tekintettel elfogadja ahatźrozat Í.
számű m e l ĺékl etét kép ezó p źiy ázati fe lh ívást.

Fel elő s : Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 20 1 6. június 6.

2. felkéri a pźiyźnatot kiíľó Józsefufuosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ana, hogy gondoskodjon a
pźt|yázati felhívásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat hon|apján
töľténő megjelenítéséről, valamint a Budapest Főváros VIII. kerii|et Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján és az Uj Teleki téľi Piac erTe a célra rendszeresített hirdetőtábláján a
közzététe|éró|.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozp ont Zrt.
Határidő: 20 l6. június 6.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alanián: A táľgyi teľület
hasznosításáľa vonatkoző pá|yázat kiíľása' ĺlletve közzététe|e megtöľtént a határozatban
foglaltak szeľint.
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PAPELITO 29 KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, orczy ílt 27. szám alatti iires,
önkormányzati tulajdoníl, nem lakds céIjdra szolgdló helyiség vonatkozlÍsában

608ĺ2016. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozzta
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dönt' hogy

l .) nem jdrul ltozztź a Budapest VIII. keľĺil et orczy űt 27 . szám a|atti, 36001 l0l N3 hrsz.-ú, 58 m2

alapterÍiletű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú ftjldszinti, nem lakás cé|jźtra szolgáló
helyiség bérbeadásához a PAPELITO 29 Kft. (székhely: 1089 Budapest, Orczy tft2|-23.7. em.
43'; cégtregyzékszám: 0|-09-965468; adószám: f3433700-f-42; képviseli: Erdélyiné Balogh
Mária ügrvezeto) részére, az źita|a aján|ott 60.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási K<izpont Zrt. vagyongazdźńkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6.

2.) hozzájára| a Budapest VIII. kerület, orczy űt 27. szám a|atti,36007lo/N3 hrsz.-ú, 58 m2

alapterületű, üľes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, foldszinti nem lakás cé|jźtra szolgáló
helyiség bérbeadásáhozhatározatlan idoľe, 30 napos felmondási idő kikotésével a PAPELITO
29 I<Ít. (székhely: l089 Budapest, orczy ii 2|-f3. 7. em. 43.; cégsegyzékszám: 01-09-965468;
adőszám: f3433700-f-42; képviseli: Erdélyiné Balogh Mária ugyvezetó) részére, papír-írószer,
kreatív hobby kereskedelem (üzlet) cé|jára,110.933'- Ft + AFA béľleti díj + kozĺ'izemi és ktilön
szolgáltatási díj ak cisszegen.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6.

3.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt'-t ahatźrozat 2.) pontja szeľinti bérleti szerzodés
megkĺitésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tu|ajdonźhan źi|ő nem lakás cé|jára
szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjźnkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá|lalási nyilatkozat a|źńtásźú,
valamint a rendelet 14. s (2) bekezdése szerint 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését vźi|a|ja a leendo bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 3l.

Á. Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésről a kiértesítés 2016.
július 25. napján megtöľtént.2016. augusztus 22. napján a bérleti szeľződés megktitésre keľült.
További intézkedést nem igényel.

Javaslat íires lakdso k elidegenítés ére

60912016. (vI.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hory

1. a Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla utca 8. II. emelet29. szám a|atti,34836l0l1J26 he|yrajzi
szźtmíl, 27 m2 alapterületű, komfoľt nélküli komfortfokozatű |akźst a bérbeadási állománybóI
kivonja, a kikiáltási źtrat 6.700.000,- Ft összegben elfogadja, egyűtta| felkéri a Józsefuárosi
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Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyi|vános árverés
lebonyolítására.

Felelos: Józsefuárosi Gazdtikodtlsi Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: 2016. június 6.

f . a Budapest VIII. kerület' József utca 6l. I. emelet 74. szám alatti, 35l51l0lAl14helyrajzi számű,
3l m2 alaptertiletíĺ, komfoľt nélküli komfortfokozatű|akásÍ. a bérbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási árat 6.800.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyilvános árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodźtsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l6. június 6.

3. a Budapest VIII. kerÍĺlet, Karácsony Sándor utca 18. ťoldszint 10. szám a|attí,35448l0l1J10
helyrajzi szám,(l, 37 m2 alapterületű, komfort nélküli komfoľtfokozatű |akást a bérbeadási
állományból kivonją a kikiáltási árat 7.900.000,- Ft összegben elfogadja, egyrittal felkéri a
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti
nyilvános árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20 l 6. június 6.

4. a Budapest VIII. kerület, Kiss Jőzsef utca |f .I. emelet 19' szźłm alatÍi,34697/0lN2I he|yrajzi
számű, 4| m2 alapteľületiĺ, komfort nélküli komforľfokozatű |akást a bérbeadási állományból
kivonja, a kikiáltási fuat 9'700.000,- Ft cisszegben elfogadja, egýttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános árverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hataľidő: 20l6. június 6.

5. a Budapest VIII. keľület' Lósy Imre utca 3. ftjldszint 5. szám a|atĺi, 36If8lflNI| he|yrajzi
számű,4f m2 a|apteľülettĺ, komfoftos komfortfokozatű|akást a béľbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási źrat 1|.300.000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 16. június 6.

6. aBudapestVIII. kerĺilet,Lujzautca38. II. emelet 53.szźma|atti,35432/0lN52hellyrajziszámu,
26 m, a|apterületű, komfort nélküli komfortfokozatű |akást a bérbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási tlrat 6.f00.000,- Ft osszegben elfogadja, egyútta| felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános árverés lebonyolítlására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodźsi igazgatója
Hlattlridő: 20 l 6. június 6.

7. a Budapest VIII' kertilet, Magdolna utca 43.II. emelet f5. szám a|atti,35444l0lV34 he|yrajzi
számű, 3| m2 alapteľületiĺ, komfoft nélktĺli komfortfokozatű |akást a béľbeadási állományból
kivonja, a kikiáltási rárat 6.900.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyi|vános árverés
lebonyolíĹására'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
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Hatáľidő: 2016. június 6.

8' a Budapest VIII. kertilet, Nap utca l8. II. emelet 74. szám a|atti,35679l0lN|6 he|yrajzi szźtmu,

36 m, alapteľtiletű, komfort nélktili komfortfokozatri lakást a béľbeadási á|lományból kivonją a

kikiá|tási árat 1.500.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatá|yos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános árverés lebonyolítasára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. június 6.

9. a Budapest VIII. kerüIet, Német utca 13. ftjldszint 6. szám a|atti,3490310lN6he|yrajzi számű,f6
m2 alapterĺiletrĺ, komfort né|kĺ'ili komforrfokozatű |akást a bérbeadási állományból kivonja, a

kikiáltási áľat 5.900.000,- Ft összegben elfogadja, egytfttalr felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szeľinti nyilvános áľverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 6.

10. a Budapest VIII. kertilet, NépszínháZutca45. II. emelet f\lA. szttma|atti,35070ĺ0/N34he|yrajzi
számu, 32 m, alapteri'iletíĺ, komfort nélküli komfonfokozatű |akást a bérbeadási állományból
kivonja' a kikiáltási árat 8.200.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdźĺ|kodźtsi Központ Zrt,-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános árverés
lebonyolítására.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 201 6. június 6.

11. a Budapest VIII. kerület, Szerdahe|yi utca 1. ftjldszint I. szźlm a|atÍi,353f3/0/N5 he|yrajzi
számu, 40 m2 alapteľületű, komfort nélkülinek minősített, de komfoľtos komfoľtfokozatű lakást a

bérbeadasi állománybóI kivonja, a kikiáltási árat 8.400.000,- Ft összegben elfogadja, eg1ruttal

felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti
nyilvános árverés |ebonyolításáľa.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: 20 1 6. június 6.

12. a Budapest VIII. kerület, T<!mő utca 3f-38. VI. emelet 62. szám a|atti,36139l|/N65 he|yrajzi
számű, 30 m' alapteľtilettĺ, összkomfoľtos komfoľtfokozatu lakást a bérbeadási állományból
kivonja, a kikiáltĺĺsi árat 9.900.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Kcizpont Zrt..-t a hatályos jogszabtilyok rendelkezései szerinti nyilvános áľverés
lebonyolítasára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6.

13. ahatározattáĺgyźúképezo ingatlanok tekintetében a nyilvános árverés lebonyolítására elektronikus
módon kerti| soľ.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zr1. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 6.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Valamennyi lakás esetében az
adásvételi szeľződéseket megkiitötték:
Bacsó Béla utca 8. II. emelet29. - 2016. július 19-én
József utca 61. I. emelet 14. - 20Ĺ6.jú|ius 19-én
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Kaľácsony Sándor utca 18. Ítildszint 10. - f0I6. szeptembeľ f7-én
Kiss József utca Í2.I. emelet 19. - 2016. július 21-én
Lósy Imre utca 3. fiildszint 5. -201.6. októbeľ 4-én
Lujza utca 38. II. emelet 53. - 2016. szeptember f0-án
Magdolna utca 43. II. emelet f5. -2016. augusztus 02-án
Nap utca 18. II. emelet 14. - 2016. augusztus 3-án
Német utca 13. fiildszint 6. - 201'6.július 29-én
Népszínház utca 45. II. emelet 28/A..2016. július 28-án
Szeľdahelyi utca 1. fiildszint |. - 2016. szeptembeľ f0-án
Tłimő utca 32-38. VI. emelet 62. -f016. szeptembeľ 16-án

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliłl (Tömő utca ......................) elővásdrlósi jogróI
való lemonddsra ZÁRT ÜĺBs

61'0/2016. (vI.06.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
onkoľmányzat a^. hľsz.-ú, természetben a 1083 Budapest, Tömő u. ......
szám a|atti,33 m' alapterĺiletű lakás tekintetében, a 13.000.000.- Ft-os vételar ismeretében az elóteľjesztés
mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződéshez kapcsolódó e|ővásär|ási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 1 6. június 6.

A Gazdálkodásĺ tieyosztáty táiékoztaĹása alapián: 2016. jrĺnius 8-án a határozatot postáztźłk az
ügyféI részére.

Iavaslat a ,,Budapest Fővdros VIII. keriiletének teriiletén iizemelő Térjigłelő rendszer bővítése a
I}ĺ',iV telep teriiletén'' tdľgł li közbeszerzési elj órós megindítdsóra

6t2l2016. (W.t3.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a ,,Budapest Főváros VIII. kerületének teľületén üzemelő Térfigyelő rendszer bővítése a vÁv
telep teri'iletén,, tárgyű kozbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekrol sző|ő f015. évi CXLil'
Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt kozbeszerzési eljáľást folytat le (Kbt. 115. $ (1)
bekezdése szeľinti eljárás), amely hirdetmény és tárgyalás nélküI keriil megtartásta.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 20 l 6. június l 3.

2. elfogadja az elóterjesztés 2. számű mellékletét képező aján|atllrész:lételi felhívást és 3. számtl
mellékletét képezo közbeszerzési dokumentumokat, azza|, hogy az aján|attételi hatráridő: 9 naptráľi
nap.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 13.

3. aközbeszerzésie|jźrásbanaján|attéte|re felkéń gazdasági szereplők aza|ábbiak:
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a. Multi Alarm Zrt. (11365073-f-4f)
b. M.B.V. Kft. (r446s677-2-42)
c. IBTK Kft. (130s8704-f-43)
d. TVT Varyonvédę|mi Zrt. (1f097476-f-43)
e. FOR REST Kft. (13283023-f-4f)

FeIeIős: polgármester
Határidő: 20l6. június l3.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A határozatban szeľeplő ajánlattételľe felkért
gazdasági szeľeplő felé a kiizbeszeľzési dokumentumok továbbításľa kerültek.

Javaslat a Gutenberg téri orvosi rendelő kialakítdsdhoz kapcsolódó, ,,Bíltorok beszerzése,, tórgyťl,
közbeszerzési értékhatdrt el nem érő beszerzési eljdrds eredményének mególlapítúsdra

6t3/20|6. (W.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 2 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Gutenbergtér 3. és Rökk Szilárd u. 3. szám alatt orvosi
rendelő kialakítása'' keretében a ,,Bútorok beszerzése,, tźrgyű, kozbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzési eljárásban úry dönt, hog1z

a) a Vitruvius Építő Kft. (1119 Budapest, Etele iIt3f. A) ajánlattevó aján|ata érvényes, alkalmas a
szerzódés teljesítésére és nem źit.kizárő ok hatálya alatt.

b) az Inverbau Team Kft. (1031 Budapest, Nánási u. 1/B. C. ép. fl5fl.) ajźtn|attevő ajźn|ata érvényes,
alkalmas aszerződés teljesítésére és nem til'kizárő ok hatálya alatt.

c) a Közmű-Alagút Magas- és Mé|yépíto ZÍt, (|0f8 Budapest, Táncsics M. u. 16') aján|attevo aján|ata
érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem źil^kizźttő ok hatálya alatt.

d) a Bittandeľ Team Kft. (4150 Piispökladány, Bocskai u. 15. C/I. fsz. 1.) ajánlattevő aján|ata
érvénýelen.

e) a EB Hungary Invest Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevő ajźn|ata érvényes, a|kalmas a
szerződés teljesítésére és nem á||kizárő ok hatálya alatt.

f) a lefo lýat ott b eszer zési e lj áľás eredménye s.

g) abeszerzési eljárás nyeľtese a Közmű-Alaglit Magas- és Mélyépitő Zrt. (l028 Budapest, Táncsics
M. u. 16.), amely a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tarta|mazó érvényes aján|atot adta,
ajźn|ata az aján|atkéľő rendelkezésére źilő fedezeten belül van, alkalmas a szerződés teljesítéséľe és
nem áll kizárő ok hatálya alatt. Elfogadott ajánlati áľanettő 7 79g 900,- Ft + Áfa.

h) ahatározat g) pontja alapján felkéri a polgármestert a szerzódés aláírásáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. június l3.

A Polgáľmesteľi Kabinet táiékoztatása alapián: A' szerződés a Ktizmű-Á'lagút Magas- és

Mélyépítő Zrt-vel2016. június 27-én aláíľásľa keľült, a teljesítés szerződés szerint megtiirtént.
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Tulajdonosi hozzdjúrulds a Budapest VIII. keriilet, MlÍtyós tér 18. szdmíl ingatlan kapubehajtó
IétesítéséItez

614/20|6. (VI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatírozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja aMźńyás
tér 18. szám a|aÍti ingatlan tulajdonosának, ... ........nek' hogy a nevezett ingatlanon (hrsz.:
35083) épüIő társasház Új. kapubehajtó útcsatlakozása a Mátyás tér (hrsz.: 35149) felőli oldalon _ a
teĺlező PRo-Architect Epitész Stúdió Kft. (cégsegyzékszám: 13 09 |36777; székhely: 21f0
Dunakeszi, Kľúdy Gyula u. 1l.) benyújtott teľvdokumentációja szerint keľĺiljön kialakításra. A
Bizottság hozzájáru|ását az a|źtbbi feltételekke| és kikötésekkel adja meg:

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

b. az útcsatlakozások kivitelezéséľe vonatkozó valamennyi járulékos munkát rész|etező, a
forgalomtechnikai hozzájárulás feltételeit tarta|mazó tervek a|apján, a közterületi munkák
megkezdése e|ott, az onkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájźrulását kell kérni,

c. valamennyi, a kapubehajtó kialakítással jáľó munkálatok, eljárások költsége az építtetót
terheli,

d. beruházó vá||a|ja, hogy a süllyedő oszlopnak és a hozzá tartozó kameľának a tér (Bauer
Sándor utca) iľányába torténő túhe|yezését, a rendszer eredeti kiépítését végző Rentone
Informatikai és Távközléstechnikai Bt. (1181 Budapest, Csontváry u 19. 2. em. 7.)
egyĺittműködésével és jóváhagyásźxa| végzi e|, és azt rendszerbe illesztve, miĺködőképes
állapotban adjaát,

e. jelen tulajdonosi hozzź!áru|źłs csak az engedélyező szervek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számítottZ évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. június l3.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv tĺĺiékoztatása alapián: A' határozat 20|6. június 16. napján keľült
megküldésre.

Tulajdonosi hozzdjdrulđs a Budapest VIII. kerťilet, Bíró Lajos utca 1. szdmű ingatlan kapubehajtó
ótépítéséhez

61512016. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodáłs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tu|ajdonosihozzájźtru|ását adjaa - Szent
Márton Gyermek Mentőszolgá|at Közhasznú Alapítvány megbizásából - az EUROMETA Kft.
(cégsegyzékszám: 0l 09 69768|; székhely: ll41 Budapest, Szederkény utca 1I.2. em.9.) á|ta|
készitett, a Budapest VIII. kerület, Bíľó Lajos utca 7. szám alatti ingatlanon háľom nagymérettĺ
mentőautó elhelyezésére alkalmas mentőállomás gépkocsi útcsatlakozás terveihez, a kiépítésének
közterületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőQ nem mentesiti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatősźęi és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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b. a tulajdonosi hozztĘáru|ás az önkormányzati tulajdonú Bíľó Lajos utca (hrsz.: 38787) úĹ és
j áľd aszakas zár a terjed ki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a köaitkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivata| Hatósági Ügyosaály Építésĺigyi
Irodájátó| előzetesen meg kell kémi' és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi aberuhźlzőt/építtetőt az új útcsatlakozás kiépítése kapcsán az,(fttest, a járdaszegély és
járda helyreźi|itására, a csapadékvíz e|vezetését biztosító, megfelelő minőségtĺ kialakítására,
melyre a beruháző l építtető 5 év garanc i át v źů|a|,

o A Bíró Lajos utca kapubehajtó burkolatát az a|ábbi ľétegľenddel kell kiépíteni:
l0 cm vtg. sajtolt beton térkő
f cmvtg. kétszer mosott fektető homok
20 cm vtg. zűzottkő ágyazat

o A bontással érintett Bíró Lajos utca járda burkolatát az a|źlbbi ľétegľenddel kell
helyreállítan i, szerkezeti ľétegenként f0-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesíteff öntött aszfa|t kopóľéteg
15 cm vtg. C8/l0-32lF stabi|izált útalap
15 cm vtg. fagyźil|ó homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (mźs anyaggal nem
helvettesíthető)

. e mnt^,ĺ e,int"tt Bíró Lajos űtpá|yaburkolatát az althbirétegrenddel kell he|yre á||itani,
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACll jelíĺ hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg
6 cm vtg. ACl1 je|ű hengeľelt aszfaltbeton kötőľéteg
f0 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izált útalap
20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Tľq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészi'iltéről a köaerület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június l3.

A GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása alanián: A.határozat20|6. jrĺnius 16. napján keľült
megkiildésľe.

Jav as lat kiizter ület- h as zn dlati kérelme k elbírdlds óra

616/20|6. (W.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsägúgy dönt, hory nem ad közterület-hasznźůatihozzájźtru|ást
az a|źbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő.kére|mezó: Londľave Dina Kft.
(székhely: l088 Budapest, Knidy u'20.)
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A köĺerü|et használat ideje: 2016. május f5. - 2019. mź|us 25.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendég|átó terasz és napernyo
KözterüIet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Krúdy u. f0. szám e|őtti

közterületen az uz|ęt mellett elhelyezkedő 2 db
parko^lóhelyen + 5 m' járdźtn

Kozterület-haszná|at nagysága: f0 m, (2 db parkolóhely) + 5 m, (járda)

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. június 13.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása a|apián: A határozatot f0|6. jr'ilius 2f. napján
kipostázták,de az ügyfé| nem vette át,így 2016. augusztus 16. napján keľült újból kézbesítésľe.

6|712016. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizoffság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. köĺertilet-haszntiati hozzájáru|ást ad - havi részletekben történő teljes díjfizetéssel - az a|źhbiak
szerint azza| a kikötéssel, hogy a közterülęten kizárő|ag egy ember számára konnyen mozdítható,
nem rögzítetttźrgyak (székek, asztalok, viľágládák) keľülnek kihelyezésre:

Közterĺilęt-haszná|ő, kérelmező: Lumen Laboľ Kft.
(székhely: l088 Budapest, Mikszáth Kálmán Íér f .)

A közterület-használat ideje: 2016. június 13.-2017. április 15.

Köztertilet-használat céIja: vendéglátó terasz + árnyékoló
Közterület-hasznźůathelye: Budapest VIII. kerület, Mikszath Ká|mán tér f-3'

szám előtti közterületen
Közterület-haszná|atnagysága: 40 mz

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. jrinius l3.

2. tudomásul veszi a Lumen Labor Kft. Budapest VIII. kerĺilet, Mikszáth KáImán tér f-3. sz' előtti
közteri'ileten vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe vett közterület-használatźLt201.6.június
0 | . - f0 1 6 . jrinius 1 2. napjáig szóló i d otaľt amr a díjťlzetési kötelezettsé g mellett.

Fe|elős: po|gármester
Határidő: 2016. június 13.

A GazdáIkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. június 22. napján keľĺilt
kipostázásľa.

618/2016. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úry dönt, hogy

1. közterü|et-haszná|ati hozzájáru|ást ad - előre egy ĺisszegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak
szerint:
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Közterü|et-haszná1ő,kére|mező: KOZMU-ALAGUT Magas- és MélyépítőZrt.
(székhe|y: 1028 Budapest, Táncsics M. u. 16.)

A közterti|et-használat ideje: 20l6. június |3' -2016.június 30.
Kĺjzterü|et-haszná|atcé|ja: építési munkaterĺi|et (homlokzati állvány elhelyezése

járdán és anyagszállítás, építési tormelék konténerben
történő táľolása paľko|óhelyen)
Budapest VIII. kerĺilet, Gutenberg tér 5. szźtm _ Rökk

Közterü|et-haszná|athelye: Szilárd u. l. szám sarka előttikĺjzterület
f8 m. frtrda) + 2 db parkolóhely

Közterü|et-haszná|atnagysága: 2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m,)

Kozterü]et-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (anyagfáro|ás és építési konténer
elhelyezése parkolóhelyen)

Kozteľület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerÍilet, Gutenberg tér 4. szám előtti 3

db paľkolóhelyen (Kölcsey u. sarka felőli
k<jzterĺileten)

KĺjzterüIet-haszná|at nagysága: 3 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 13.

2. tudomásu| veszi arÖzvĺŰ-ALAGÚT Magas- és Mélyépítő Zrt'Budapest VIII. kerület, Gutenbeľg
tér 5. szám - Rökk Szilárd u. 1. szám sarka előtti 28 m' kozterület (aľda) + 2 db paľkolóhelyen és a
Budapest VIII' kerület, Gutenberg tér 4. szám előtti 3 db parkolóhelyen (Kölcsey u. saľka felőIi
közterületen) építési munkaterÍilet (anyag!źtrolás és építési konténeľ elhelyezése parkolóhelyen)
céljából igénybe vett közterüIet-használatát 2016. június 01. - 2016. június |2. napjáig sző|ő
időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 13.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 20|6. június fL. napjáłn
személyesen vette át az iigyÍél.

6|912016. (VI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

Yárosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozz,ájźtrulást ad -
előre egy ĺisszegben történő teljes díjfizetéssel _ aza|ttbbiak szerint:

Kcizteľület-haszná|ő, kérelmező: Heim Pá| Gyeľmekkóľház
(székhely: lotl nuaapest, Üllői út 86.)

A közterület használat ideje: 20l6. június |5. _20|6' augusztus l5.
Közterület-hasznźůat cé|ja: építési munkatęrület (bontĺási építési forgalom)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Batsányi u. téglakerítés előtti

parkolóban és úttesten (387f0 hrsz.)
Közterület-haszná|atnagysága: 70 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 13.
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A Gazdá|kodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. jrĺnius f2. napján keriilt
kipostázásľa.

Javaslat a Cordia Ingatlanbefektetési AIap gépjármíÍ-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli
megv ĺźItúss aI törté nő telj e s íté s ére

620/2016. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(If igen,,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźjźru| - a Józsefuáros teľületén az épittetok gépjáľmiĺ-elhelyezési kötelezettségéľől szóló
15120|1. (I[.18.) önkormányzati rendelet 7. s (1) bekezdés a) pontja alapján -, hogy a Cordia
Ingatlanbefektetési Alap (képviseli: FINEXT Befektetési Alapkeze|ő Zrt., székhely: 1082
Budapest, Futó u. 43-45.; cégjeryzékszám: 01 I0 044934) a Budapest VIII. kerület, Corvin
sétány 8. szám (hrsz.: 36f4f, telekkönyvileg: BudapestVIII. kertilet, Bókay János u.35.) alatti
ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó 100 db gépjármrĺ-elhelyezési
kötelezettségétpénzbe|i megvá|tással teljesítse 300.000,- Ft/parkolóhely díjért.

Felelős: polgármester
Hatźridi5: 20 l 6. június 1 3.

f . felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó
me gállapod ás a|áirásźr a.

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

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: 2016. jrńnius 22-én a megállapodás aláírása
megttiľtént.

Iavaslat a Jóaefvdrosi Gazddlkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos diintések meghozatalĺtra

621ĺ2016. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a következő feladatok e||átásáva|, tovźtbbźl
valamennyi feladat (szükséges tervezési' kivitelezési, lebonyolítási, miĺszaki ellenőri, illetve
beszerzési feladat) telj es körű lebonyo lításával :

a) LÉLEK közösségi szźt||ásbővítése ( két lakás kialakítás Szerdahelyi u. 5.),
b) Bókay utcának a Tömő u. - Ülloi ífiszakaszkozĺjtti felújítása,
c) Tömő utcának a Szigony u. - Balassa u. szakasz kozotti útfehijítása,
d) Százados útnak a Ciprus u. - Sport u. szakasz közötti felújítrása,
e) Tisztes utca Torökbecse u. szakasz közvilágítás fejlesztése,

Đ Corvin Sétány Projekt közterület programon belül az alábbiak szerint:
Corvin Sétany II. ütem
T<imő utca felújítása: Nagy Templom u. - Szigony u. között
Sétány III. felújítása: Leonardo u. - Bókay u. köz<jtt
Corvin Sétány III. ütem
Práter utca felújítása: Futó u. - Szigony u. közott
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Leonardo da Vinci utca fe|újítása: Práter u. - Ülloi út közott

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kod źsi Kozpont Zrt.
Határidő: 2016. június 13.

f. a Corvin Sétány Pľojekt közterü|et progxamjának végrehajtása esetében az I. titem kivételével
valamennyi ütem tekintetében megbizza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a műszaki
el|enoľi feladatok e|látásával, és az ezért járő díjazást bruttó 6.554,8 e Ft összegben hatźĺrozza
meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 13'

3. felkéri a polgármestert a határozat I. és 2. pontja szerinti megbízási szeľződések a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 13.

A feladat elvégzését a JőzseÍvärosi Gazdálkodási Központ Zrt. a|vá||a|kozó bevonásával
végzi e|. A vállalkozó kiválasztása megtiirtént, a tervezési munkálatok folyamatban, a
kivitelezési munkálat a ľendelkezésľe álló engedélyes tervek biftolĺĺban |ehetséges.
A beszeľzés soľán kiválasztott Vál|alkozó feladata a tervezés és a kivite|ezés. A terveket
elkészítette aYái|a|kozó, azok véleményezése folyamatban. f0I7. januáľ ktizepén várhatő a
kivĺtelezés megkezdése.

b) Bókay utcának a Ttimő u. - Üuĺĺ út szakasz köziitti fetújítása:
F;gy szerződés keľetében kerül elvégzésľe a Coľvin Sétány I. iitemével. A közbeszeľzési
eljáľás |ezárása zajlik' ezt követően keľĺilhet soľ a szeľződés aláíľásáľa és a kivitelezési
munka megkezdéséľe.
A ktizbeszeľzési eljáľás eľedményesen lezáľu|t. A szerződéskiités fo|yamatban van' váľható
munkakezdés: 2017.01.16.

c) Ttimő utcának a Szigony u. - Balassa u. szakasz közötti tlitfelújítása:
organizációs szempontok miatt a Coľvin II. ütemének megvalósulását követően kezdhető
meg a kĺvitelezés.

d) Százados útnak a Cipľus u. - Sport u. szakasz kiizötti felújítĺása:
Egyezetések folynak az MTK-val a ktiľnyéken megvalósult állapotokľó| és az időbeni
ütemezésľől.
Az MTK kéľése szeľint az útfelújítást 2017 . II. negyedév ére ten, ezziik.

e) Tisztes utca Ttiľiikbecse u. szakasz közvi|ágítáls fejlesztése:
A ktizvilágítás munkálatai elkészüItek 2016. szeptembeľ 23-án, és a műszaki átadás-átvétel
megtiirtént.

A Gazdálkodási Üeyosztá|v táiékoztatása a|apián: A szerződések aláíľása megtiiľtént.

Javaslat az Úi rekki téri Piaclaoz tartozli terüIet ideiglenes bérbeadlźsdra vonaÍkoló pútydzat
eredmény éne k megdllapítds dra

622/20|6. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ílgy dönt, hory
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LELEK közösségi szállás bővítése (két lalcís kialakítás - Szeľdahelyi u. 5.):



1. a 601120|6. (VI.06.) sztLműhatározatta|^e|fogadott, az Ú3 T"l"ki téri Piachoztartoző, Karácsony
Sándor utcai oldalon ta|á|hatő, 36 m" alapteľĹiletű, önkoľmányzati tulajdonban lévő terti|et
hasznosítására vonatkoző pá|yázati eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Fele|ős: Józsefo árosi GazdáIkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 20l6. június l3.

2. a pźiy énatnyeľtesei nek a kovetkező pá|y źnőkatnyilváníti a:

- Süci és György Kft. (1086 Budapest, Teleki téri Piac H/4., adőszám:2477||,I9-f-4f)
- Meltamprox Bt. (1086 Budapest, Teleki téri Piac H/6., adőszám: f48I14|9-f-42)

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkod źsi Központ Zrt.
Határidő: 2016. június l3.

3. hozzájárul a,ĺ]i Te|eki téri Piachoz tarÍoző, a Karácsony Sándoľ utcai oldalon ta|á|hatő,36 rŕ
alapteľületű, önkoľmányzati tulajdonban |évő területből 6 m2 nagystlgú teriiletnek határozott idejű
(20|6. június 15. napjától f0I6. szeptembeľ 30. napjáig), ideiglenes árusítás cé|jźra történő
bérbeadásához Süci és Györry Kft. (székhely: 1086 Budapest, Teleki.téri Piac HJ4., adőszém:
f477I|79-f-4f, cégjegyzékszám: 01-09-18|464) részére l09.200,- Ft + AFA bérleti díjon.

Felelő s : Józsefu áros i Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 20l6. június l3.

4. hozzájźtu| az Ú1 Teleki téľi Piachoztartoző, a Karácsony Sándor utcai oldalon található, 36 m2

alapterületiĺ, onkormányzati tulajdonban lévő teriiletből 6 m2 nagysźlgli területnek határozott idejű
(f0|6. június 15. napjától f0|6. szeptember 30. napjáig), ideiglenes aľusítas cé|jára történő
bérbeadásához Meltamprox Bt. (székhely: 1086 Budapest, Dankó y. 32. I.l33', adőszźm:
248|141'9-f-4f, cégsegyzékszźlm:0I-06-787469) részére 109.200,- Ft + AFA bérleti díjon.

Fel elős : Józsefu árosi Gazdál kod źsi Központ Zrt.
Határidő: 2016. június 13.

5. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy gondoskodjon az ideiglenes
hasznosításľa vonatkozó 3. és 4. pontok szerinti, határozott idejíĺ bérleti szerződések megkötéséről.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkod źsi Kozpont Zrt.
Határidő: 2016. június 14.

A Józsefuáľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A nyeÉes pá|yáző|<kal a táľgyi
teľület hasznosítására vonatkoző szerződések megktitésľe kerůiltek. Az áľusítás megtöľtént a
tárgyi időszakbano a bérlők a béľ|eti díjat maľadéktalanul megfizették.

L a k ós elide g e níté s év e I k ap c s o I ato s v éte I ór é s e I adds i aj dn lat j óv óh agy ds a

62312016. (vI.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźru| aZ ingatlan-nyilvántartásban he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest YIII. keľületo Szeľdahelyi utca szźtm a|atĹi,39 m,
alapterüleťtĺ,f szobás, összkomfortos lakásra hatźrozat|an idejű bérletijogviszonnyal rendelkező
bérlő részére t<jrténő eladási ajźn|at kiküldéséhez, az onkormányzat tulajdonában álló lakások
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elidegenítéséről szóló 33ĺf013. (VII.15.) cinkoľmányzati rendelet l9. $ (1) bekezdésében,
összkomfortos lakás értékesítésére meghatározottak szeľint, az elkészült forgalmi éľtékbecslésben
megáI|apított foľga|mi érték 50 %o-ával megegyezo összegű, azaz 6'050.000,- Ft vételár kozlése
mellett.

Fe|elős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoneazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. június 13.

2.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási Központzrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti e|adási aján|at
k i kĹil d é s ére, va| am i nt az adásv éte|j szer zo dé s alźńr źsár a.

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

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: 2016. július 12. napján
megktittitték az adásvételi szeľződést. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kun u. ........... szúm alatti lakds bérbeaddsóra

624120|6. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodäs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizoffság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĄáru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tls|ajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékérol sző|ó 16ĺ2010. (III.08.) rendelet ZflC. $-a, valamint a
47. $-ban foglaltak a|apján . ...... jogcím nélküli lakáshasználő részére, a Budapest VIII'
kertilet, Kun u. szźłm a|atti 1 szobás' félkomfortos komfoľtfokozatű, 26,70 m"
alapterületű ĺinkormányzati tulajdonri lakás - a lakbér a|apját képezo növelő és csökkentő
tényezóket is figyelembe véve jelenleg - költségelvrĺ felkomfoľtos 6'049,- Ft/hó + ÁFA osszegű
béľleti díjjal történő bérbeadźsához, eg] év hattttozott időre sző|őan, óvadékfizetési
kötelezettséggeI.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 13.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat 1.) pontjában foglaltak alapján a
bérleti szerződés megk<ĺtésére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
HaÍáridő: 20 1 6. július l 5.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A Béľbeadói nyilatkozat2016.
augusztus 9-én elkésziilt' a béľleti szerződés aláíľása folyamatban van.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Lujza u ................... szóm alatti lakds bérbeadósóra

625/f016. (W.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozatz
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzájźru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában źi|ő lakások bérbedásának
feltételeiľőI, valamint a lakbér mértékéről sző|o 16120|0. (III.08.) rendelet ZflC. $-źlban, valamint
a 47. $-ában foglaltak a|apján lakáshaszná|ő részére, a Budapest VIII. kerület,
Lujza u. ''..... sztlm a|atti 2 szobás, komfortos komfortfokozatű,53,50 m, alapterületű
önkormányzati tulajdonú lakás - a lakbér a|apját képező növelő és csökkentő tényezoket is
figyelembô véve jelenleg _ költségelvű komfortos 1l.652,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjon történő
bérbeadásához, 5 év határozoÍt időre szólóan, előbérleti jog biaosításával, óvadékf,lzetési
kötelezettségge1'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. június 13.

2.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahaÍározat l.) pontjában fog|altak a|apján a

bérleti szeľződés meskötésére.

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

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A béľleti szeľződés 2016.
augusztus 8-án aláíľásľa keľült. TovábbÍ intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Harminckettesek tere 2. szdm alatti üres, änkormdnyzati
t uI aj do n íł, ne m l a kds c élj dr a s zo lg úI ó h e ly is ég b é r b e adós a v o n at k o uźs db an

6f6/2016. (vI.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľüIet, Harminckettesek tere 2. szźtm a|atti,3563510lN35 hľsz.-
ű,37 m2 alapterülettĺ (ga|ériazott), üľes, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratu, füldszinti, nem

lakás céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadásához, határozatlan időre 30 napos felmondási idő
kikotésével a Harminckettesburger Kft' (székhely: 1085 Budapest' Somogyi BéIa u. 2f.I. em.
10.; cégjegyzékszám:0l-09-283500; adőszźtm: 2558f549-2-42; képviseli: Kiss Attila ĺigyvezető)
részére, szeszmentes vendéglátás (kézműves hamburger, hot-dog, palacsinta, melegszendvics
készítése és árusítása, valamint üdítő italok és kávé fotga|mazása) tevékenységek céljára,
160.000,- Ft + ÁFA béľteti díj + közüzemi és kiilon szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. jrinius 13.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatttrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonthan źú|ő nem lakás cé|jára
szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjtnkozjegyzó előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirásźú,

valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szeľint 3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék
megfi zetését v źil.a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2016. június 17. napján a
béľleti szeľződés megkötésre keľiilt. További intézkedést nem ĺgényel.
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nÍv-ĺĺ,ąr lvolv-sToP KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriitet, Kisfaludy n 28/A sztźm
alatti, iires, önkormányzati tulajdonĺl, nem lakds céljdra szolgdló helyiség vonatkozlźsdban

62712016. (VI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem, 2 1.artőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzáiáru| a Budapest VIII. keľületo Kisfaludy u,28/A szám a|attta|á|hatő,35670l0/N2hrsz.-
ú, 50 m, alapterületű, utcai bejźratű, füldszinti, nem lakás céljfua szo|gźiő helyiség
bérbeadásához, gźne||átás nélkül, határozat|an idore, 30 napos felmondási idő kikotésével a HÍV-
HAT NoN-sToP lfft. (cégjegyzékszám.. 01 09 979346; székhely: 1066 Budapest, Dessewffo
utca 47. 6' em. 3.; képviseli: oľgován Tibor ĺigyvezetó) részére villanyszeľelési iľoda
tevékenység cé|jára 92.200,- Ft/hó + ÁFa bérleti díj + kozuzemi és külön szolgáltatási díjak
ĺisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. jlinius 13.

2.) felkéri a Józsefüárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogl az Önkormányzat tulajdonáhan źi|ő nem lakás cé|jfua
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiro| sző|ő 35lf0|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bér|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áirźsźlt
vá||a|ja a leendó bérlő.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l 6' július 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiéľtesítés
megtiiľtént 2016. június 16. napján. A Rendeletben foglalt hatáńdőn belĺil nem keľĺilt soľ a
béľleti szeľződés megkiitéséľe. További intézkedést nem igényel.

Az orszdgglűilés Hivatala bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, József krĹ 43. szóm alani
iires, iinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgúló helyiségre

629/2016. (W.13.) sz. VáľosgazdálkodĺĹsi és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem, I tartőlzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénztigyiBizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. keľület, József kľt. 43. szttm a|atti' 3669410lNI he|yrajzi számon
nyilvántartott, utcai bejfuatű, füldszinten (87 m2) és a pinceszjnten (68 m2), összęsen 155 m2
nagyságú területen elhelyezkedő, i'ires, önkormányzati tulajdonú, uz|et, iroda megjelĺjlésű ingatlan
bérbeadásához az országgyu|és Hivatala részére, a tényleges haszná|ő megbizatásának
megszűnéséig teľjedő időszakra, iroda céljára' 160.000,- Fťhó + Ápe berleti dijon, 53.543,-Ft/hő
+ AFA közuzemi díj (szemétszá||itási,viz- és csatornadíj, villany- és gázszo|gáltatás díja) źta|źny
megá||apitźtsával oly módon, hogy a bérlró a bérleti díjat utólag, atfugyhőt követő hónap 15.
napj áig köte les megfi zetni'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 13'
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2.) hozzájáru|, hogy a Budapest VIII. kerÍilet, József krt. 43. sztĺm alatti,36694/0ĺN1 helyrajzi
számon nyilvántaľtott, utcai bejtratű, önkormányzati tulajdonú üzlet, iroda megjelölésű ingat|an
tekintetében a bérletijogviszony első huszonnégy hónapjában ne kerĹiljön érvényesítésre a bérleti
díj inflációs emelése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határido: 2016. június l3.

3 .) hozzájáru|, hogy az onkormány zat vá||a|ja a Budapest VIII. kerĹilet, József kÍt. 43 . szźtm a|atti,
36694ĺ0lNI he|yrajzi számon nyilvántartott, utcai bejźlratű, önkormányzati tulajdonú tizlet, iroda
megjelolésrĺ ingatlan tekintetében a karbantartáSi, felújítási munká|atok elvégzését, melynek
e||entéte|ezéseként abér|ő f5.3|7,- Ft/hó + AFA átalánydijat fizet, melynek megťlzetésére a
bérleti díj telj esítésére vonatkozó szabályok az irány adők.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 13.

4.) az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35lf0l3. (VI.20.) onkormányzati rendelet 14. $ (4) pontja alapján e|tekint az
óvadék fizetési kötelezettségtől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 13.

5.) az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźra szolgźiő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet l7. $ (5) c) pontja a|apján eltekint a
közjegyzo előtti egyoldalú kĺjtelezettségvállaló nyilatkozat megtételétol.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 13.

6.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a bérleti szerződés megkötésére ahatźrozat I-
5 . ) pontj aiban fo glalt tartalmi elemek figyelembevételével.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 16. július 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a kiéľtesítés 2016.
június 14. napján megtłirtént. 2016. július 25. napján a béľleti szerzÍjdés megkötésľe kerĺilt.
További intézkedést nem igényel.

A Budapest WII. keriilet, Gyulai Pdl u 7. fszt. I. szóm alatti' 36446/0/,4/1 helyrajzi szómú
íizleth ely is é g e lideg e níté s e

630/20|6. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźru| az e|adási ajánlat Dľ. Kőszegi János ügyvéd bér|ő részére töľténő kiküldéséhez az
ingatlan-nyilvántartásban a 36446/0/Nt hetryrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a
Budapest VIII. keľiilet, Gyulai Pá| u. 7. fszt. t. szám alatti, 1 l6 m, alapterületti, nem lakás célú
helyiség vonatkozásában a foľgalmi étékbecslésben meghatározoÍt 23.390.000'- F.t osszegű
vételáľ kozlése mellett.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 13.

f.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kikü|désére és az adásvétęli szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: 2016. július 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. június 30. napján az
adásvételi szeľződés megkötésľe keľiilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat az önkormányzati tulajdonú épiiletekbe tiirténő kamerarendszer telepítése és iizembe
h e Iy ezé s e tár gy íl b e s ze r zé s i e Ij dr ás e r e dmé ny é ne k meg úI I ap ít ds dr a

631.120|6. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, l tartőtzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1. a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZÍt. źL|ta| lefolýatott, ,'tnkormányzati tulajdonli épületekbe
töľténő kamerarendszer telepítése és üzembe helyezése', tárgyil, kozbeszerzési étékhatát el nem
ér ó beszer zés i e lj árást éľvényesnek és eľedményesnek nyi lván íd a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június l3.

2. a legalacsonyabb ajánlati áľ értékelési szempont a|apjźn abeszerzési eljárás nyeľtese az Ata|ian
Global Seľvice & Security Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.3. em.301.,
cégjegyzékszáma: 0I-09-943647, adószám: |2084027-2-42), elfogadott aján|ati tlra netĺó
5.586.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Hatfuido: 20 1 6. június 1 3.

3. a határozat 2. pontja a|apján felkéri a Józsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a nyertes
aj án l attevőve l kötend ő szerzó dés a|áír ásźtr a.

Felel ős : Józsefu árosi Gazdálkod ési Központ Zrt.
Határidő: aszeruodés a|áirásának hatarideje 2016. június 20.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A Józsefuáľosi Gazdálkodási
Ktizpont Zrt. a beszeľzési e|jáľĺĺst |ebonyo|ította. Az e|jáľás nyertesével a szeľződést2016.jűnius
24-én megkiitiitte. További intézkedést nem igényel.

Javaslat ,,Vaglon- ésfelelősségbiztosí'tás Jóaefvdrosi onkormdnyzat és intézményei'' tárgyú
közbeszerzési eljtźrdsban közbenső döntés meghozataldra ZÁRT Üĺns

632/20t6. (vI.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ',Vagyon- és felelősségbiztosítás Józsefuárosi
Önkoľmányzat és intézményei'' tárgyűközbeszerzési eljárásban rigy dönt, hogy

a közbeszerzésekről sző|ő 20|5. évi CXLIII. torvényben (Kbt.) foglalt Második Rész, uniós
érté|<határt elérő értékű gyorsított nyílt közbeszerzési eljárás lefolyatása során - a Kbt. 69' s (4)
bekezdése a|apjźn _ az aján|atok közbenső étékelése a következő:

a Kbt. 69. $ (4) bekezdése a|apjźtn az e|járás eredményérol szóló döntés meghozata|át mege|ozoen az
éľtékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető alábbi ajánlattevőt hívja fel akizárő
okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az aján|attételi felhívásban előírt igazolások
benylijtására:

o Groupama Biztosító Zrt. (| 146 Budapest, Erzsébet királyné tĺja IlC.)

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. jlinius 13.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A határozatban szereplő aján|attevő felé intézkedés
történt az igazo|ások benyűjtása éľdekében.

Javaslat a ,,Corvin Sétdny közmíÍ és ktizteriilet progrűm megvalósítdsa vóllalkozdsi szerződés
keretében r. iitem'' túrgyú közbeszeľzési eljdrds eredményének megáIlapítdsdra és a kivitelezéshez

m íís za ki e lle n őr k iv ó I as zt ds dr a
zÁnr tjĺÉs

633120|6. CvI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(|2 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság a ,,Corvin Sétány közmrĺ és közterület program
megvalósítása vállalkozási szerzódés keretében I. ütem'' tárgyí közbeszerzési e|járásban úgy dont,
hogy

1. a közbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. június 13.

z. a GBp-IIGET Építőipari Kft. (2330 Dunaharaszti, Somogyváľi u. 27) ajtn|ata megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban _ kĺilön<jsen a Kbt.-ben _ foglaltaknak.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. június 13.

3. az STR Méty- és Magasépítő Kft. _ľĺÉpvĺÉp Kft. K<jz<js Ajánlattevok (1117 Budapest, Gáboľ
Dénes u. 2. INFOPARK D épület) ajźn|ata megfelel az aján|attételi felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban - kiilönösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 13.

4. az ARTIS Kft. (fI70 Asződ, Bethlen Gábor utca 18. 1. ép.) aján|ata megfelel az ajźtn|attéte|i

felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban - különösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június l3.
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5. az e|járás nyeľteseként az ARTIS Kft. (f|70 Asződ, Bethlen Gábor utca l8. 1.ép.) ajánlaffevőt
kihirdeti. Aján|attevő aján|ata legjobb fu-érték arányű aján|at a Kbt. 76. s Q) bekezdés c) pontja és
az aján|aÍtételi felhívásban meghatározottak szerint. E|fogadott aján|ati áľ: 108.509.968,- Ft+Afa. A
tartalékkerettel együttesen 1 1 l '7 65 .267 ,- Ft+Afa.

Fe|eIos: polgármester
Határidő: 2016. június l3.

6. ahatározat 5. pontja a|apján vá|lalkozási szerzođéstkot az ARTIS Kft, (2170 Aszód, Bethlen.
Gábor utca 18. l.ép.) aján|attevővel, és felkéri a polgármestert a,,Corvin Sétány közmű és
köztertilet program megvalósítása vá||a|kozási szerződés keľetében I. ütem'' tárgyil kivitelezési
vál lal kozás i szerzódés a|áír t.sźtr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskĺjtési moratóľiumot kĺivetően

.7. a ,Cowin Sétány közmű és köĺerü|et progĺam megvalósÍtása vállalkozási szerzodés keretében I.
ütem'' tárgyű kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Józsefuárosi
Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t bizza me g, 2.7 |2.7 49,- F t + Áfa össze gben.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. június l3.

8. a határozat 7. pontja a|apján felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező, miĺszaki
e l lenő ri fe ladato k e||átásźtr a v o natkozó me sb ízás i szerződés a|áír ás ár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 13.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alanián: a,ú:sz-\<ER Kft. intézkedett az e|járás eľedményéľől
szóló hirdetmény megielentetéséľől.

A Poleáľmesteri Kabinet táiékoztatása a|apián: Az ajánlati kiitöttség lejáľt' a szeľződés nem
kerĺilt megkiitésre a kivitelezővel' új eljárás keľült lefolytatásľa.

A Rév8 Zľt. táiékoztatĺsa alapián: A nyertes aján|attevő ARTIS l(ft.-vel a szerződés nem keľĺĺlt
megkötésľe, a vállalkoző az ajánlati ktitłittségnek nem tett eleget. Ennek éľtelmében a
munkálatokľa vonatkozó műszaki ellenőľi szeľződés sem keľült megktitésľe.

ravaslat a Budapest WII. kerĺilet' Rdkóczi tłt ................ szóm alaui ingatlanľa vonatkozlí
elővdsdrlósi jogról való lemonddsra ZART ULES

634/20|6. (vI.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůĺgyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
onkoľmányzata.. ...... hrsz. alattfelvett, 1088 Budapest, Rákóczi út '.' ...... számtl,78m2
alapterületű, Iakás megnevezésű ingatlan tekintetében eladó és ajánlattevő
vevő között f3.290.000,- Ft' azaz huszonháľommillió-kétszázkilencvenezer forint vételáron létrejött vételi
szándéknyilatkozat alapján megkötendő adásvételi szerzodéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem
kíván élni.

Felelős: polgármester
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Határidő: 20ló. június l3.

A Gazdátkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: 2016. júnĺus 17-én ahatározatotpostáztákaz
iigyfét részére.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Tavaszmező u ......... szám alatti lakás kiiirítésére,
mósik lakds biztosítása mellett zÁnr tjĺÉs

63612016. (vI.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dönt' hogy

l.) a436ĺf0I6. (V.02.) száműhatźrozat2.) és a.) pontját visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásl igazgatőja
Határidő: 2016. június 13.

2.) a Budapest VIII. kerület, Nagy Templom u. ...'.. ....... szttm a|atÍi, I szobás, komfortos,
28,f0 m2 alapterületű lakás lakhatóvá tételének költsége a f0|6. évi költségvetésben a ||60f
címen nyilvántartott, önként vállalt feladat dologi kiadások terhére történjen. A lakás felújítására
mindösszesen bruttó 2.800.000,- Ft-ot biztosít, mely osszeg tartalmazza a költöztetés költségét is.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. jlinius 13.

3.) felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerület, Nagy Templom u. .... .. szám a|atti lakás haszná|atra alkalmassá
tételére, valamint arľa, hogy intézkedjen a bérlő átköltöĺetéséről a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonsazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. auguszus 15.

4.) felkéri aJőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy a következő bizottsági ülésre a lakások
eredeti műszaki á||apotárő| részletes, színes fotódokumentáciőt, valamint a felújítással
kapcsolatos valamennyi, jelenleg rendelkezésre álló dokumentációt - keletkezett tervrajzot,
költségbecslést, kivitelezést, a művezetés naplóját - bocsásson a Bizottság rendelkezésére, illetve
folyamatosan a felújítás során keletkező dokumentumokat, beleértve a jövőben elkészĺilő
felújításokat is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźtridő: 2 0 l 6. j ún ius 20., i lletve folyamatos

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A kijelöIt lalcĺs felújítása
befejeződtitt. A béľbeadói nyi|atkozat 20|6. októbeľ 24-én elkészii|t, a béľleti szerződés is
a|áírásra keľült. További intézkedést nem igénye|.

Iavaslat a Budapest WII. keriilet, TavasLłnező u ......... szdm alatti lakúsravonatkozlían
..... és ... bérlők bérleti jogviszonydnak köziis megegyezéssel való

megsziintetésére, mósik lakás bérbeadása mellett zÁnr ÜĺÉs

638/20t6. (VI.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(10 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dĺint' hogy

l.) a 434lf016. (V. 02.) száműhatározatf .) és 4.) pontját visszavonja.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június l3.

2.) a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út .... szám a|atti 2 szobás, komfoľtos, 54,90 m2

alapterü|etű lakás lakhatóvá téte|ének koltsége a 2016. évi költségvetésben a |1602 címen
nyilvántaľtott, önként vá|lalt feladat dologi kiadások terhére töľténjen. A lakás felújítására
mindtisszesen bľuttó 5.000.000,- Ft-ot biztosít, mely összeg tarta|mazza ako|toztetés költségét is.

Felelős:Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 13.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerÍilet, Rákóczi út ...... ..... szám alatti lakás hasznźiatra alkalmassá tételére,
va|amint arra, hogy intézkedjen a bérlok átköltoztetéséről a felújított cserelakásba.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 15.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a következő bizoÍÍsági ülésľe a lakások
eredeti műszaki állapotáról részletes, színes fotódokumentációt, valamint a felújítással
kapcsolatos vaIamennyi, jelenleg rendelkezésre álló dokumentációt - keletkezett tewrajzot,
költségbecslést, kivitelezést, a művezetés naplóját - bocsásson aBizottság ľendelkezéséľe, illetve
folyamatosan a felújítrás során keletkező dokumentumokat, beleérťve a jovőben elkészülő
felújításokat is.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt,vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. jrinius 20., illetve folyamatos

A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alanián: A beszeľzési eljáľás
lefo|ytatását követően a lakás felújítása és a béľIő átktiltiiztetése megtörtént. A Megállapodás és
a béľleti szeľződés is aláíľásľa keľiilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező L ...... ...... ... szám alatti lakósra vonaÍkozóan
bérlő bérleti jogviszonydnak köziis megegyezéssel való megszíintetésére, másik lakds

bérbeadósa mellett ZART ULES

64012016. (W.13.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l .) a 43 5 l20| 6. (V.02.) számű hatźlrozat f .) és a.) pontj át visszavonj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.' vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. június l3.

2.) a BudapestVIII. keľtilet' Szigony u. ..... ..... szám alatti l,5 szobás, összkomfoľtos,41,10
m2 alapterületiĺ lakás lakhatóvá tételének költsége a 2016. évi költségvetésben a |1602 címen
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nyilvántartott, önként vállalt feladat do|ogi kiadások terhére toľténjen. A lakás felújítására
mindösszesen bruttó 3.000.000,- Ft-ot biztosít, mely cisszeg tarta|mazza a koltöztetés ko|tségét is.

FeIeIős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 13.

3.) felkéri aJőzsęfvárosi Gazdálkodási KözpontZÍt.-t a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerüIet' Szigony u. ..... ....... szám alatti lakás haszná|atra alkalmassá tételére,
valamint arľa' hogy intézkedjen a bérlő átkö|toztetésérőI a felújított cserelakásba.

Felelős: Józsefilárosi Gazdá|kodási K<izpont Zrt. vagyongazdá|kodäsi igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus l5.

4.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t, hogy a következo bizottsági ülésre a lakások
eredeti műszaki állapotáról részletes, színes fotódokumentációt, valamint a felújítással
kapcsolatos valamennyi, jelenleg rendelkezésre álló dokumentációt - keletkezett tervrajzot,
koltségbecslést, kivitelezést, a művezetés nap|őját - bocsásson aBizottság rendelkezésére, illetve
folyamatosan a felújítás során keletkezo dokumentumokat, beleértve a jövőben e|késztilo
felújításokat is.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A kijelölt lakás felújÍtása
befejeződtitt. A megállapodás 2016. október 18-án' a béľletĺ szeľződés 2016. október 26-áłn
aláíľásľa kerüIt. További intézkedést nem igényel.

Jav as lat k ö zt er iil et- h as zn áI ati k ér e Ime k e I bír á I ds dr a

64f/2016. (vI.20.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l.4 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
teljes dijfizetéssel _ az a|źhbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kéľelmező :

A közterület használat ideje:
Közterület-h aszná|at c é|j a:

Közterti let-h aszná|at he lye :

K özterület-h aszná|at nagysága :

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20i6. június 20.

úgy dcint, hogy közteľület-használati hozzájárulást ad _

TRES sER RESTAI]R,ĄNTS lfft.
(1095 Budapest, Boráros tét 4.)

2016. július 25. _2017 . jlilius 24.
világítótest elhelyezése
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 7-9.- József
körut sarok
lm2

A Gazdálkodásĺ UgvosztáIv táiékoztatása alapián: lĺ határozatot 20|6. július 15. napján
személyesen átvették.

643/20|6. (W.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy kozteri.ilet-használatihozzájárulást ad _
teljes díjfizetéssel - az alábbiak szeľint:

;:,:)
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KöaerüIet-használő, kére|mező: TRESSER RESTAI]RANTS Kft.
(l095 Budapest, Boráros tér 4.)

A kĺizterület használat ideje: 2016. augusztus 05. -f0|7. augusztus 04.
KözterüIęt-haszná|at cé|ja: napeľnyő
K<jzterület-haszntiat helye: Bud^apest VIII. keľület. Népszínhaz u.7-9.
Kozterület-haszná|at nagysttga: 4 m,

FeIelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. június 20.

A Gazdá|kodási tievosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 20|6. júlĺus 15. napján
személyesen átvették.

644/20|6. (W.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterület-haszná|atihozzájtlru|źtstad-teljesdíjfizetéssel-aza|źlbbiakszeľint:

KĺjzterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Padron Tapas KÍt. (f094 Nagykovácsi, Eötvös utca
7.)

A kĺizteľülethasználat ideje: 20l6. jlinius 20'_20|6. okÍóbeľ 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
KozterüIet-haszntńathelye: Budapest VIII. kerület, Hoľánszky utca 10. előtti

jźrdp
Közteľület-haszná|at nagysága: f m,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. június 20.

2. tudomásul veszi a Padron Tapas Kft. Budapest VIII. kerület, Horánszky utca 10. sz. előtti
közterületen vendéglátó terasz elhelyezése céljából igénybe vett köZteľü|et-hasznźiatát 2016. jlinius
02._20|6. június 19. napjáigszóló időtartamradíjfizetésik<jtelezeffségmellett.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. jrinius 20.

A Gazdálkodási ÜeYosztátv táiékoztatása alapián: A'határozatotf0t6.jrĺ|ius 21. napján postai
kézbesítés útján átvették.

645/2016. (W.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy ktizterület-használati hozzájárulást ad -
teljes díjfizetéssel _ az a|étbbiak szerint:

Közterĺ'ilet-hasznźúő,kére|mező: Igazgytingy Divat Kft.
(1l88 Budapest, Tölgy utca l6.)

A k<jzterĹilet használat ideje: 2016. július 18. - 2016. október 18.

Közterület-h asznźůat cé|ja: 1 db megállítő tźtb|a
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Kozterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Futó utca 34-36. szám a|atti
tizlethelyiség előtti kozterületen

Köaerület-haszntiatnagysága: 1 m,

FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. június 20.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapián: Ahatározatotf016.jrinius 30. napján postai
kézbesítés útján átvették.

646ĺ2016. CvI.20.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás sztvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĹilet-használati hozzájárulást ad _
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kozterület-haszná|ő, kérelmező: Bľódy Investment Kft.
(l088 Budapest, Bľódy Sándor utca 44.)

A közterülethasználat ideje: 2016. júIius |1.-f0I6. oktőberff.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: építéSi munkaterĺilet
K<jzterti1et-haszná1athelye: Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 44. -

Kőfaragó utca 13. szám e|ótti közterületen 2 db
parkolóhelyen + 73 m, iárdán

Kozterület-haszná|atnagysága: 20 m. (f db parkolóhely) + 73 m' Qźtrda)

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. június 20.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Ä határozatot 2016. júIius 13. napján
szeméIyesen vette áú az iigyféI..

647/2016. (vI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy a 38112016. (IV.25.) szźlműhatározatát az
alábbiak szeľint módosítj a:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Nagyľét Invest l(ft.
(székhely: 6500 Baja, Burg Ete u. 1.)

A közterület-használat ideje: 20 l 6. március 0 l . - f0|7 . oktőber 20.
Közteľület-hasznźilat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľĹilet, Corvin sétány fĺa. szźtm e|őtti

közterĺ'ileten az iz|et mel lett
Közterület-haszntiatnagysága.. 16 m2

Dijťlzetés ütemezése neryedéves díjťlzetés

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. június 20.

A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: Ahatározat2016.július 15. napján kerĺilt
kipostázásľa.
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648ĺf0L6. (VI.20.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság hĺtározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazłtta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 446lf0|6' (V.09') számú határozatźĺt
nem módosítja az a|źtbbiak szerint:

Közterĺ'ilet-haszná|ő,kére|mezó: Rauf és Társa Bt.
(székhely: l084 Budapest, Mátyás tér l.)

A köaerĺ'ilet használat ideje: 2016. május 0|._f016. szeptember 30.
Kozterület-hasznéłlat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Máýás tér |7. szám előtti

k<jzterületen
Koztertilet-hasznźllatnagysága: |f mz
Díjťlzetés ütemezése: havi díjfizetés

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. június 20.

A GazdáIkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: Ahatározat2016. augusztus 3. napján került
kipostázásľa.

64912016. (W.20.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(l4 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy d<int, hogy nem ad közterület-haszná|atihozzájáru|ást
az a|ábbiak szerint:

Kĺjztertilet-haszntiő, kérelmező: Fóľum Rendezvényszolgáltató Kft.
(székhe|y: l085 Budapest, Hoľánszky u. 20.)

A közterület használat ideje: 20l 6. április |5 . _ 2019 . április 1 5.

Közterĺilet-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keri'ilet, Horánszky u. 20. szám előtti

közterületen
Közterület-haszná|atnagysága: 20 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 20.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIv táiékoztatása a|apián: Ahatározat2016.jrĺtius 21. napján keľĺilt
kipostázásľa. A kéľelmező fellebbezett. A fellebbezést 2016. november 10. napján tárgya|ta a
Képviselő-testiilet, és 208/20|6. (xI.10.) számú hat'ározatával helybenhag1ta a koľábbi döntést.
A' határ ozat 2016. novem ber 1 7. napj án keľült kipostázás ľa.

650/20|6. (vI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy visszavonja a Magyaľ Épftó Zrt. részére
f0|6. ápri|is 13. - f0|7. auguszfus l5. napja közötti időre sző|ő, 55712016. (V.30.) számú határozata
szeľintikĺ jzteriilet-haszná|atihozzźĺźtru|ást.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. június 20.
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A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 201'6. július 13. napján
szeméIyesen vették át.

651/f016. (vI.20.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy köztertilet-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

KĺjzterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
_ Rádĺó- és Televíziótiirténeti KiáI|ítóhely (MTVA)
(székhely: l 03 7 Budapest, Kunigunda tÍja 64.)

A közteri'ilet használat ideje: 20l 6. június 25.
Közterĺilet-haszná|atcé|ja: Múzeumok éjszakája
Kozterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Pollack Mihály téľ 8-10. szám

előtti járdán
Kcjzterület-haszná|atnagysága: 80 m,

Felelos: polgármesteľ
Határido: 20l6. június 20.

Á Gazdálkodásĺ ÜeyoszŁĺIv táiékoztatása alanián: A httáłrozatot 2016. szeptember 21. napján
személyesen átvették.

Tulajdonosi ltoultjúrulds Budapest VIII. keriilet, Próter utca 35. számú ingatlan ledgazó
gázv ezeté ké ne k kiépítés é hez

652l20t6. (vI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzajáru|ását adja - a
rocdz Földgázelosztási Kft. megbízásthő| a teľveket készítő IIELYSZÍN Építőipari Kft.
(cégsegyzékszám: 0l 09 86|43f; székhely: 1031 Budapest, Nánási tfi5-7. A ép. l. lph.114.) részéľe -
a Budapest VIII. kerület, Práter utca 35. szám a|atti ingatlan (hrsz: 36322) gáze||átását biĺosító
kisnyomásli gázvezeték |eágazás kiépítésének közterületi munkáihoz, az aÍźtbbi feltételekkel és
kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájtru|źts a Pľáteľ utca (hrsz: 3610012) út és jardaszakaszára terjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘáru|źst a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti melléklętek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától e|őzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradékta|anul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt aPrátet utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és jáľda szegélyko)
megfelelő minőségben történő helyreállításźtra, me|yre a beruhtnő/kivitelező kozĺjsen 5 év
garanciát vállal:

. A bontással érintett Pľáter utca útpálya burkolatát aza|ábbi rétegrenddel kell helyľeźL||ítani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással :
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4 cm vtg. AC11jeliĺ hengere|t aszfaltbeton kopóréteg
6 cm vtg' AC11je|íĺ hengere|t aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/10.3flF stabil'izá|t útalap
z0 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyagga| nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Práter utca járda burkolatát az a|ź.ŕbi rétegrenddel kell helyreá||itani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolássa| :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. C8/10-3flF stabi|izttlt útalap
15 cm vtg. fagyá|lő homokos kavics ágyazat Trq 95% (mts anyagga| nem
helyettesíthető)

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

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. június 20.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIy táiékoztatása alapián: A'határozatf0|6. június f7. napján keľült
megkiildésľe.

Tulajdonosi hozzdjórulds a Magyłar Telekom Nyrt. tulajdondban Iévő teleÍonÍiilkék leszereléséhez
Józs efv dro s ter iiletén

653/2016. (VI.20.) sz. Városgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ástú adja a _
Magyar Telekom Nyrt. (cégjegyzékszźtm: 0| I0 041928; székhely: 1013 Budapest, Krisztina kt. 55.)
megbízásźból - a GO_MAX Kft. (cégjegyzékszám: |3 09 07087I; székhely: 2040 Budaörs,
Szabadság űt 44.) részére Józsefuáros területén ta|źL|ható, aMagyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő,
alábbiakban nevezett telefonfülkék elbontásához, aköztertilet helyreállítási munkáinak e|végzéséhez,
az a|ábbi feltételekke| és kikötésekkel:

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

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közritkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘźru|ást a
vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvźrosi Polgármesteri Hivatal Hatósági ÜgyosztáIy
Epítésĺigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,

c. a telefonfülkék kiemelését kĺivetóen a helyreállítashoz a rétegľendeket ki kell építeni,
felhagyott, bontott anyaga ftjldben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hulladékot el
kell sállítani.

Telefonfiilke elhelyezkedése Terü let he|y r ajzi száma

K i s faludy utca 28 l a. (aszf a|t b urko latú j árdán) 3s660

Szigony utca 1 3 - 1 5. (aszfa|t burkolatú j árdán) 357|9ĺ9
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Vajda Péteľ utca lf . (aszfa|t burkolatú járdán) 38s91

Tavaszmező utca 77 . íbeton térkő burkolaton) 35f6u2

Népszínház utca 4 6. (aszfalt burkol atú j árdán) 3417512

Kiss József utcaf . (aszfa|t burkolatú j árdán) 34680ĺf

. A bontássa| érintett Kisfaludy utca, Szigony utca, Vajda Péter utca, Népszínház utca, Kiss
József utcajáľdabuľkolatátaza|ábbi rétegľenddel kellhelyľeállítani szerkezeti rétegenként
f0-20 cm átlapo|ássa|:

3 cm vtg. MA-4 érdesített ontött aszfa|t kopóréteg
l5 cm vtg. C&l10-32lF stabilizált ritalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Tavaszmező utca járda buľkolatát aza|ábbi rétegrenddel kell
helyreá|lítani szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

térkő burkolat
4 cm vtg. NZ f/5 baza|tágyazat
15 cm vtg. CslI}-3f-Fl betonalap
l5 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91%o

d. a megfelelő minőségű helyreállításért a beruházőlkivite|ezo közösen 5 év garanciátvźil'a|,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészĹiltéról aközterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f' jelen tulajdonosi hozztýźtru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok elóíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szttmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. jlinius 20.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: Lhatározat 2016. június 27. napján keľült
megküldésľe.

Tulajdonosi houdjárulds Budapest WII. keriilet, GyőrÍÍy Istvdn utca 6. saźmú ingatlan előtt ílj
k ap ub e h aj tó Iét e s íté s é h e z

65412016. (vI.20.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺĺgyĺ Bizottság határozata
(1 igen' 12 nem,1 tartózkodás szavazatta|)

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

A VárosgazdáIkodási és Pénzügli Bizottság úg1l dant, hogl tulajdonosi hozzójdrulását adja Budapest
VIII. kerüIet, Győ,fly Istyón utcą 6. szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozdsának _ benyújtott

teľvek szerinti - bontásóhoz, illetve új kapubehajtó létesítéséhez, az építés kozterületi munkáihoz, az
al áb b i fe ltét elekkel é s kiköté s e kkel :

a. jelen tuĺajdonosi hozzójárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szülrséges
egtéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszerzése alól,

b' a beruházónak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a
vonatkozó rendelet (I9/l994. (ĺ/.3I.) K]I.[/M rendelet) szerinti mellékletek csatolasaval a
Budapest Főváros VIII. keľi)tet Polgármesteri Hivatąl Hatósági Ug1losztdly }Í,pítésiigłi
IrodájátóI előzetesen meg keĺI kérni, és az abbanfoglaltakat maradéhalanul be kell tartani,
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c. kotelezi a kivitelezőt/építtetőt a GyőrÍíy István utcai járda- és útszakasz bontósi helyek
meýlelő minőségben torténő helyreáIlításóra, melyre a kivitelező/építtető kozosen 5 év
garanciát vállal,

o a bontással érintett Győrffy István utca járda burkolatát az alábbi rétegľenddel kelĺ
he lyr e áI I ít ani s z erke z eti ľ é te genként 2 0 - 2 0 cm átl ap o I ás s aI :

4 cm vtg' MA-9 öntott aszfalt
] 5 cm vtg' Ch-4 stabilizációs alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics ógłazat

. a Győrfly Istvdn utca gépkocsi kapubehajtót az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni:
5 cm vtg. MC-] 1 aszfalt kopóréteg
]5 cmvtg. C ]2/]5 betonútalap
20 cm vtg. homokos kavics áglazat

. a Győrffy Isnón utca zoĺdteľüIet helyreállítósakor a zoldterület részét képező, károsodott
(kitermelt, szennyeződott illetve elszállított) termőtalaj pótlasát - I. osztályú termőfald
visszatoltésével - kell eĺvégezni, Íák 3 m-es körzetében a kitermelt talajszelvény teljes
mélységében (I m mélységig), egyéb zöldterületeken 20 cm mélységig,

d. a szelvénybe eső fa kivőgósa csak afás szárú növények védelméről szóIó 346/2008.(XII.30.)
Korm. rendelet, valamint a józsefvárosi természeti kornyezet védelméről szóló 28/2014.
(WI.O]) onkormányzati rendelete szerint a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott kéreĺem
alapján kapott fakivógósi engedély birtokában kezdhető meg, illetve az ebben előírtak szerint
kell a fapótĺóst elvégezni,

e. az engedélyes koteles a munkák (helyredllítáý elkészüItéről a közterüIet tulajdonosát íľąsban
értesíteni,

Í jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéhalan betartásával, a dÓntés napjától szdmított I évig érvényes.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2016. június 20.

A Gazdálkodási tievosztĺílv tĺńiékoztatása alapián: Ä'határozat2016.jrúnius 28. napján keľült
megkĺĺldésľe.

Javaslat a rÉn_roz ,,A'' - ,,Elłrópa Belvdrosa Kulturdlis-gazdasdg Fejlesztési Program II.,,
p r o g r am megv aló s ít ds óv al k ap c s o I ato s dii nt és e kr e

655/2016. CvI.20.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja ahatározat mellékletétképező, az
Európa Belvárosa Program II. a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása című progľam
pľojektmenedzseri megbízási szerződés módosítását és felkéri a polgármestert annak a|áírźsttra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 20.
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A Polgáľmesteľi Kabinet. valamint a Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A' szerződés módosítás
a|áírása 2016. szeptembeľ 2l-én megttirtént.

Javaslat az orczy negyeddel kapcsolatos döntések meghozatalĺźra

656120ĺ6. (vI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(10 igen' 1 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a VEKOP-6.2.I-|5 kódszámú európai uniós páIyázati
felhívást előkészítő tevékenységek végrehajtása céljából úry dönt, hogy

l. megbizási szerződést köt a JóZsefiláros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-ve| (108a Bp. Máýás tér
15.) és felkéri a polgármestert a határozat 7. számű mellékletét képező szerződés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. június 20.

2. megbízási szerződést köt a Rév8 Zrt.-ve| (l082 Bp. Baross u' 63-67.) és felkéri a polgármestert a
határozatf . szźlmű mellékletét képező szerződés a|áirásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. június 20.

A Polgáľmesteri Kabinet táiékoztatása alanián: A szeľződés a Józsefváľos Kiiziisségeiéľt
NonproÍit Zrt.-ve| 2016. jrĺnius 27-én, a Rév8 Zrt.-ve| 2016. június f7-én a|áírásra keľült.

L a k ds elide g e níté s év e I kap c s o I at o s v ét e ldr é s e l a dds i aj dn lat j óv dh agy ds a

657 120|6. (vI.20.) sz. Váľosgazd álkod ásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság hatńrozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzájźtru| az ingatlan-nyilvántaľtásban he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Csobánc utca ........ sztm a|atti, f4 m,
alapterülettĺ, 1 szobás, komfoľt nélküli komfortfokozatű |akásra határozatlan idejű bérleti
jogviszonnyal ľendelkezo béľlő részére töľténő eladási ajtn|at kikĹildéséhez, a33lf013. (VII.15.)
önkormányzati rendelet |9. $ (1) bekezdésében, komfot nélküli komfortfokozatű |akás
éltékesítéséľe meghatározottak szerint, az e|készu|t forgalmi értékbecslésben megállapított
forgalmi éÍték 25 %o-áva| megegyező osszegti, azaz I .450.000,- Ft véte|ár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 20.

f.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kikĺi l dé séľe, valam int az adásv éte|i szerző dés a|źir ásár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l6. július 30.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A' határozatľĺĎl a kiértesítés
2016. június 23. napján megtörtént. Az eladási ajánlat ajánlati kötöttségének hatáľĺdeje lejárt'
az adásvételi szeľződést a béľlő nem ktitötte meg. További intézkedést nem igényel.
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A Budapest VIII. keriilet, Gyulai PóI u 16. szám alatti, 36472/0/A/3 helyrajzi satmíl irodahelyiség
elidegenítése

658/2016. (vI.20.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) hozzéýtru| az eladási aján|at kikü|déséhez az ingat|an-nyilvántartásban a 36472/0/N3 he|yrajzi
szľmon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. |6. szám alatti, 100
m, alapterü|etű, utcai bejáratú, ťoldszinti + pinceszinti nem lakás célú helyiségbol, aZ

onkormányzat tulajdonát képezo 44 mf alapterületű, füldszinti' nem |akás célú helyiség
vonatkozásában a DI-PLANT Kft. (székhelye: 1048 Budapest' Intarzia u. 3. fsz. 1.;

cégjegyzékszźtma:0| 09 923.152; adőszźtma: |4868795-2-41; képviseli:Nyitľai Zo|tán ügyvezető)
bérlő részére az eladási aján|at kiküldéséhez a forgalmi étékbecslésben meghatározoÍt
15.580.000'- Ft összegű véte|ár kĺizlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l 6. június 20.

2') felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at

kiküIdéséľe a bérlő valamint az elővźsárlási jog jogosultja részére, és az adásvételi szerződés
megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Hatáľidő: 2016. jú|ius 30.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintés érte|mében 2016.
július 4. napján kikiildték az eladási ajánlatot, Béľ|ő nem köttitt szeľződést. Továbbĺ intézkedést
nem ĺgényel.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, Somogłi BéIa u 16. szdm alatti üres,
önkormónyzati tulujdoníł, nem lakás céIjdra szolgáló helyiség vonatkozttsúban

65912016. (W.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺilet, Somogyi Béla u. 16. szám a|atti, 36424/0/N25 hĺsz.-tl, 34
m2 alapterÍiletű, üľes, önkoľmányzati tulajdonú, udvari bejáratű, pinceszinti nem lakás cé|jtra
szo|gá|ő helyiség bérbeadásához, határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével

ffiäi;;.ńil;.T"1äÍ*Ęffi''ľ"i"...".ä-:ľ:u,.,u, 
cé|jára,8.785'- Ft + AF.A béľleti díj +

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20 1 6. június 20.

2.) felkéri a Józsefvźtrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amel5mek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára
szo|gźůő helyíségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati ľendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjtlnközjegyző előtt eryoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirásáń,
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valamint a rende|et 14. s (2) bekezdés szeľint 3 havi bér|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
vállalja a |eendo bér|o.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l 6. július 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alanián: 2016. június 23. napján a
kiértesítés megtörtént. A rendeletben foglalt hatáľidőn belĺil a bérleti szeľződés megkiitésére
nem kerii|t soľ. További ĺntézkedést nem igényel.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u 30-32. szóm alatti üres,
ö n k o r móny zati t ulaj do n ił g ép k o cs i b e óI I ó h e Iy r e

660120|6. (vI.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájárul részére a Budapest VIII. keľület, Pľáter u. 30-32. szźlm a|atti
35696ĺ0lAl57 hrsz.-il teremgarázsban elhelyezkedo 29. számú gépkocsi beá|lóhelyre határozatlan
idejű béľleti szerződés megkötéséhez 30 napos felmondási idővel 15.700,- Ft/hó + ÁFA béľleti
díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 20.

f') felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-thattrozat 1.) pontja szerinti bér|eti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkoľmányzat tulajdonthan źi|ő nem lakás cé|jfua
szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
14. s (2) bekezdésę a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vál|a|ja a leendő
bér]ő.

Felelős: Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtrido: 20 1 6. július 3 l.

3.) az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás célrjźtra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő3512013. (VI. 20.) rendelet 17. $ (5) bekezdésének c) pontja a|apján eltekint a
kozjegyző előtti egyoldalú kĺjtelezettségvállaló nyilatkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 20.

Á Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésľő|2016. június 23.
napján a kĺéľtesítés megtiirtént. A ľendeletben fogla|t hatáľĺdőn belül a béľleti szeľződés
megktitéséľe nem keľĺĺIt soľ. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

és ........... bérlőtdrsak bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet'
Práter u 30-32. szdm alaai iires, iinkormónyzati tulajdoníl gépkocsi beóIIó helyre

66|/20ĺ6. (vI.20.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

Isf /'
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l.) hozzájźru| .... és ...... bérlőtáľsak részére a Budapest VIII. keľĺilet'
Pľáteľ u. 30-32. szám alatti 35696ĺ0lA/5.ĺ hrsz.-il teremgarázsban e|helyezkedő f0. számúl
gépkocsi beállóhelyre határozat|an idejű bérleti szerződés megkötéSéhez 30 napos felmondási
idővel 15.700'- Ft/hó + AFA bérleti díj mel|ett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. június 20.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-thatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonthan á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti dijnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő
bér1ő.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. július 3l.

3.) az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő35lf0l3. (VI. 20.) rendelet l7. $ (5) bekezdésének c) pontja alapján eltekint a
közjegyző előtti egyolda|ú kötelezettségvállaló nyi|atkozat megtételétől.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. június 20.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A döntésľő|2016. június 23.
napján a kiéľtesítés megtöľtént.2016. októbeľ 20. napján a béľleti szeľződés megkötésľe keľült.
További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Népszínház utca 57. szóm alattifi)Idszinti, hatórozatlan időre szóIó bérleti
joggal terhelt irodahelyiség elidegenítése

66212016. (w.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 13 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

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

].) hozzójórul az ingatlan-nyilvántartásban 35105/0/Á/35 helyrajzi szdmon nyilvántartott,
természetben Budapest VIII. kerüIet, Népszínhaz utca 57. foldszint 8. szám alatti, utcai bejáratú,
]7 m, alapterületű irodahelyiségre vonątkozó eladasi ajdnlat bértő részéľe történő
megkuldéséhez, a vételárnak, az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a 32/2013. (I4I. ]5.)
onkormányzati rendelet alapján a forgalmi érték l00 %-óban, azaz 4.240.000,- Ft osszegben
történő közlé se mellett.

Felelős: Józsefvórosi Gazdálkodasi Kozpont Zrt. vaglongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 2016. június 20.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdĺźlkodasi Kozpont Zrt..t a határozat 1.) pontja szerinti eladási ajónlat
kiküldésére és az adásvételi szerződés megkotésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 20.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a kiértesĺtés 2016.
június 23. napján megtöľtént. További intézkedést nem igényel.
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A Kótai Sportegyesület bérleti díjlizetésénekfelfiiggesztése Írdnti kérelme a Budapest VIII. kerüIet,
Teleki Ldszló tér 16. szóm alatti önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakós céIú helyiség vonatkozĺÍsĺźban

66312016. (vI.20.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság rigy dönt, hogy

1.) Itoudjárul a Kótai SpoľtegyesĹi|ettel (székhelye: 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér f4.3.124.;
ĺyĹ|vźntartási száma: 01-02-0013575), a 3473410lAlfl hrsz.-,ű, természetben a Budapest VIII.
kerület, Teleki Lźsz|ő tér |6. szźtm a|aÍti pinceszinti helyiségre kotött, 20i6. decembeľ 3l. napjáig
éľvényes bérleti szerződés alapján fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség felfiiggesztésére
irányuló megállapodás megkötéséhez 20|6. május f0. napjátő| kezdodoen' a bérelt helyiségben
talá|hatő ťodém megerősítési munkálatainak befej ezéséig.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 20.

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźlrozat 1.) pontja szerinti megállapodás
megkötésére.

Felelős: Józsefilárosi Gazdá|kodźtsi Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 3l '

3.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.-t, hogy szólítsa fel a társashźnat a helyiségben
ta|źihatő fodém megerősítési munkáIatainak elvégzésére, továbbá annak elmaradása esetén a
tźrsashźnza| szemben a szükséges jogi lépések megtételéľe.

Felelős: Józsefoárosi Gazdźůkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20i6. június 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A béľleti díj fizetési
kötelezettség felfüggesztéséľe iľányuló megá||apodás megkiitésľe kerüIt 2016. június 23. napján.
2016. december 01-én a béľlő a helyiséget visszaadta az onkoľmányzat részére, a határozat
végľehaj t.ĺĺsa o kafogyott á v á|t. További ĺntézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest WII. kerület, Losonci tér 6. sutm alattí üres, nem lakds céljdra szolgáIó
h e ly is é g b é r b eadds ór a v o nat k o zó p dly dzat er e dmény én e k meg dll apí'tlźs ór a

66412016. CvI.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYttrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľĺilet, Losonci tér 6. szźlm a|attĹ, 35728ĺ37lN3 hrsz.-ú, 155 m2

alapterületű, utcai bejáratű, ťoldszinti, tiľes, cinkoľmźnyzati tulajdonú, nem lakás cé|jźna szolgáló
helyiség bérbeadására - a 377/2016. (IV.18.) számú VPB határozat a|apján - kiírt nyilvános
pźiyźzatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. június 20.

2') megállapítja, hogy a pá|ytnat nyeľtese a ,,FEJES-KER' Hangszeľkeľeskedő és Szolgá|tatĺó
Koľlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 40f5 Debrecen, Miklós u. 4.; cégiegyzékszźtma: 09-
09-00501|; adőszźlma: 1l55300.1-2-09; képviseIi: Fejes Tamás István és Fejes János önálló
képviseletľe j ogosult ügyvezetők).
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Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 201ó. június 20.

3.) felkéri a Jőzsefuźrosi Gazdálkodási Kö'ľont ZÍt.-t a Budapest VIII. keľiilet, Losoncĺ tér 6.
szám a|atti,35728/37lN3 hrsz.-ű, 155 m' alapterületű, utcai bejáratű, fü|dszinti, ĺires, nem lakás
cé|jára szolgáIó helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pá|yazat nyertesével, a ,'FEJES-KER'
Kft.-ve| tölténő béľ|eti szeľződés lrregkötéséľe,|latározat|an idore,30 lrapos felnondási lratáľidó
kikötésével hangszerbolt, valamint a. Tankcsapda együttes márkaboltja és fodrászat
tevékenységek cé|jźra,210.000'- Fťhó + AFA béľleti díj + kozuzemi és különszolgáltatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. augusztus 31.

4.) a jelen határozat 3.) pontja szerinti bérleti szerzódés megkotésének feltétele, hogy az
onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásanak
feltételeiľől sző|ő3512013. (u.20.) onkormźtnyzati rendelet 14. s (2) bekęzdése a|apján 3 havi
béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző
előtt egyo|dalú k<jtelezettségvállalási nyi|atkozat a|źĺirásźtvźi|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiértesítés 2016.
jrĺnius 30. napján megtörtént.2016. augusztus 3. napján a béľleti szeľződés megktitésľe kerĺĺlt.
További intézkedést nem igényel.

Lakós elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladlźsi ajdnlatjóvdhagydsa _ Vajdahunyad u

665120|6. (vI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 1 nem, 0 tańózkodás szavazatta|)

A Y źtrosgazdá|kodási és Pénztigyi B izottság úgy dont, hogy

1.) hozzźjáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest V[I. keľtilet, Vajdahunyad utca ....... szám a|atti,37 m.
alapteriiletÍĺ, l szobás, ĺisszkomfortos komfortfokozatú lakásra határozat|arl idejű bérleti
jogviszonnyal rendelkező bérlő részére töľténő eladási aján|at kiküldéséhez, a33/f0I3. (Vu. 15.)
önkoľmányzati rendelet 20. $ (1) és (2) bekezdéseiben, az onkormányzati eszközből szerzett|akás
értékesítéséľe meghatározottak szerint, 12.700.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. jrinius 20.

2.) felkéri a Jôzsefuźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźtrozat l.) pontja szerinti eladási ajánlat
kikü ld é sére, valam int az adásv éte]ri szer ző dés a|źńt źsár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 2016. július 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiéľtesítés
megtörtént.20|6.június 23. napján ke|t eladási ajánlat ajánlati kötöttségének hatáľidején belĺil
adásvételi szeľződés nem keľĺilt a|áírásra. További intézkedést nem igényel.
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Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező u ......... szám alatti lakásra vonatkozóan
bérlő bérleti jogviszonydnak közijs megegłezlssel ualó megszüntetésére, mdsik lakós

bérbeadása mellett ZART ULES

666ĺ20t6. (vI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(12 igen' 1 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. '.. .. szttm a|atti,7 szobás, komfortos
komfortfokozat,ű, 60,3f m2 alapterületű lakás tekintetében béľlővel fennáIló
bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszĺintetésével egyidejiĺleg bérbe adja -
bérbeszámítás nélkĺil - a Budapest VIII. keľület, Salétrom u. . . . . .. ..... szźtm a|atti f szobás,
komfoľtos, 76,|0 m2 alapterületű lakást nevezett részére _ a bérlő źita| vá||a|t teljes felújítási, és
l akh atóv á tétel i kĺ;te l e zettségge| - batźtr ozat|an i dőre szó l óan.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2016. jtinius 20.

2.) az átkö|töztetéssel kapcsolatban felmerült bruttó 95.000,- Ft elszámolása a f0I6. évi
költségvetésben a 11602 címen nyilvántaľtott dologi kiadások e|őirányzat terhére történik.

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

3.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźlrozat l.) pontjában foglalt megállapodás
és bérleti szerződés meskötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatő
Határidó: 20 1 6. július l 5.

4,) felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy intézkedjen abér|ő átkĺjltöztetésérő| a

::::::::: 
-:li:::i:......",."u-Ťľ-*ŕ*iT.ou."uouo".. VIil. kerület, Salétrom u.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ígazgatőság elnoke, vagyongazdálkodási igazgatő
Határidő: 2016. augusztus 15.

A Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A megállapodás 2016. június
28-án, a bér|eti szeľződés 2016. július 7-én a|áírásľa keľĺilt.

Tulajdonosi houájórulds a Budapest VIII. keriilet, Tijmő utca 24. szómíl ingatlan kapubehajtó
létesítéséhez

66812016. w.27.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottsáę határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáĺu|ását adja _ a
generáltervezó 3H Epítésziroda Kft' (cégjegyzékszám: 0i 09 926577; székhely: 1094 Budapest,
Feręnc kľt. 37. 4' em. f) megbízásából - a I<ozĺ-EKEDÉS Fővárosi Teľvező Iroda Kft.
(cégsegyzékszám: 0l 09 065890; székhely: 1052 Budapest' Bécsi utca 5.) á|ta|készitett' a C5 jelíĺ
irodaház építési engedé|yezési eljárásához szükséges kozlekedési alátámasztó munkarészhez, a
jelenleg Tomő utcaf4. szám a|atti ingatlannál létesítendő mé|ygarézs behajtó útcsatlakozási tervhez és
a közterületi munkákhoz az alábbi feltételekkel és kikötésekkel:
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a. je|en tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szükséges
eryéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alóI,

b. az útcsatlakozás kialakítása a MOBILTERV 2000 Kft. által készített, a Tömő utca (hrsz.:

36|6fl2) átépítésére vonatkozó, jóváhagyott építési engedély figyelembe vételéveltölténjen,

o a Tömő utca járda szakaszán a gépkocsi kapubehajtó burkolatát aza|ábbi rétegrenddel ke|l
kiépíteni:

4 cm vtg. MA-l 1 érdesített ontött aszfa|t kopóréteg
20 cm vtg. C8/10-32-F| járda betonalap di|atálvďfesziiltségmentesítve 20 cm vtg.
fagyá||ő homokos kavics źęyazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közlitkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źst a
vonatkozó rendelet (19l|994. (V.3i.) KrryM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásáva| a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztźtly Építéstigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a beruházőt (építtetőt) az i$ íftcsatlakozás _ csapadékviz e|vezetését biztosító -
megfelelő minőségíi kialakítására, melyre a beruhánő (építtető)/kivite|ező 5 év garanciź,/-

vá]'|a|,

e. az engedé|yes k<jteles a munkák (he|yreźi|ítás) elkésziiltéro| akőzterĹilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szttmítottf évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 |6. jűnius f7 .

A Gazdálkodási tieyosztálv táiékoztatása alapián: A'hatátozat2016.jr'inius 29. napján keľült
megküldésľe.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci utca ktizvildgítdsi háIózaÍ
dtalakítdsdhoz

66912016. (w.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźtru|ásźń adja a Corvin 4
Irodaház Kft. (cégiegyzékszźtm:0I 09 |934|2; szék'he|y: I08f Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.)

megbízźsa a|apján a GTF Elektromos Tervezo Fővállalkozó Kft. (cég1egyzékszám: 0l 09 69f800;
székhely: 1 13l Budapest, Rokolya u 1-13.) áItaI készített, a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci
utca _ Práter utca és Tömő utca közötti szakasz - közvilágítási hźůőzat áta|akításźnak kiviteli
terveillez, a közterületi munkák elvégzéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosi hozzź$árulás kiterjed a ftjldkábel bontási és építési munkálatokkal érintett
Leonardo da Vinci utca (hrsz.: 3627012 és 3627|/2)' a Tömő utca (hľsz.: 36I6f/2), Szigony
utca _ Tcjmő utca sarokrész (hľsz.: 36|39/2), a Szigony utca (hrsz.: 36199), valamint a Bókay
János utca (hrsz.: 362II) teľületére,
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c. aberuházonak (építtetonek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.3l.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Fováros VIII. keľĺi|et Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Epítésügyi Irodájától elozetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanu| be ke|l
tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a ťoldben nem maľadhat' az összes kibontott és kiemelt hulladékot el
kell szálIítani.

ę. a kivitelezést a Corvin Sétány Program területén kapcsolódó többi kozvi|ágitás átalakítási
tervvel összehangoltan kell végezni, k<jtelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és
járdaszakaszok megfelelő minőségĺĺ helyreállítására, melyre aberubźaólkivitelező közösen 5

év garanciát vállal:

o A bontással érintett Tömő utca útpálya burkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

nagykockakő
5 cm vtg. ágyaző ztna|ék
20 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap
f0 cm vtg. homokos kavics źryyazatTrq91%o

o Ą bontással érintett Leonardo da Vinci utca, Tömő utca, Szigony utca, Bókay János utca
jáľda burko|atátaz alábbi rétegľenddel kell helyreéilrtani szerkezęti ľétegenként f0-20 cm
átlapolással:

4 cm vastag MA-4 jelű érdesített öntött sétányaszfa|t
15 cm vastag C 12-16lFN betonalap
15 cm vastag 95 %o-os tömorségű homokos kavicságyazat

f. az engedélyes köteles a munkák (he|yreá||ítźls) elkészüItéľől a közteri.ilet tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

g' jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dĺintés napjától szźlmitoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201 6' jtnius f7 .

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása a|apián: A határozat 2016. június 29. napján keľĺilt
megküldésľe.

Tulajdonosi hozzójúrulós a Budapest VIII. keriłIet, Reviczky utca 5. szdm alatti ingatlan optikai
kábeles elérés kiépítéséhez

670/2016. CvI.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy tulajdonosihozzźĘarulását adja a Nokia
Solutions and Networks TraffiCoM Kft. (cégegyzékszám: 01 09 567072; székhely: 1092 Budapest,
Köztelek utca 6') megbíztsa a|apjźtn a Loxton Kft. (cégiegyzékszźĺm: 13 09 1397f9; szé|<he|y:2|I3
Eľdőkertes' Banka utca 6.) źůta|készített, a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca szám alatti NMHH
épĺilet optikai kábeles elérés kiépítés kiviteli tewéhez, a köztertileti munkák e|végzéséhez, az a|ábbi
feltételekkel és kikötésekkel:
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a. jelen tulajdonosi hozzájáľu|ás a beruházőtlkivite|ezőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ól,

b. a tulajdonosi hozztĄáru|ás a Reviczky utca (hrsz.: 36733) járdaszakaszaira terjed ki,

c. a beruhiĺzónalďkivitelezőnek (építtetőnek) a k<jzritkezeloi és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájtrru|źtst a vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építésĺigyi lrodájátó| elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell taľtani.

d. kötelezi a berlházőt/kivitelezőt a bontással érintett járdaszakaszok he|yreá|1itására, amely
mu n kákra a b er uhźző ĺ kiv ite|ező közö s en 5 év garanc i źú v źůl'a|,

o A bontással érintett Reviczky utca jźrda burkolatát az alábbi rétegĺenddel kell
helyreál l ítani, szerkezeti rétegenként f0 -f0 cm átl apolás sal :

térkó burkolat
4 cm vtg. NZfl5baza|tágyazat
l5 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĹiltérő| akoztertilet tulajdonosát íľásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan bętartásával 20 16. július 3| . napjźńg érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f0| 6. jtnius 27 .

A Gazdálkodási tigvosztály táiékoztatása alapián: A határozat f0|6. június 29. napján keľült
megküIdésľe.

Javaslat kizórólago s v drakozó h ely kij elii Iés éľe

67112016. (w.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dont, hogy a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u.

3. szám alatti gyemekorvosi rendelő részéref dbkizáró|agos várakozőhe|y (a Budapest VIII. kertile|
Rökk Szilárd u. 3. sz'źtm a|atti éptilet homlokzata előtt) hatáľozat|an időľe töľténő kijelölésével
egyeÍért.

Felelős: polgármester
Határidó:2O 1 6. j únius 27.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIv táiékoztatása alapián: A kizárólagos paľkoló kijeltitése 2016. jútius
elején megtiiľtént.

Tulajdonosi hoadjdrulós a Magyar Telekom Nyrt. tdvközlési hltlózat korszerűísítési munkdihoz

672/2016. (vI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy _ a Magyar Telekom Nyľt. megbízása
alapján - a STENTOR-MI Kft. kérelmére a 66112015. (W.22.) számrĺ határozatátban, a Budapest
VIII. kerületbęn tervęzętthá|őzat korszertĺsítési munkákhozadott tulajdonosi hozzájáru|ását-20|7.
június 30-ig tartó éľvényességge|_vá|tozatlan tartalommal meghosszabbítja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 6. jtnius 27 .

A Gazdálkodási ÜgYosztá|v táiékoztatása alapián: A hatźrozat 201'6. június 29. napján keľtilt
megküldésľe.

J av as l at k ö zt er iilet- lt as zn óI ati k ér e Ime k e l b ír áI ús ór a

673/f0l6. (vI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy köaerület-használatihozzájźtrulást ad -
negyedéves díjfizetési ütemezéssel történő teljes díjfizetéssel _ az a|ttbbiak szeľint:

Közterület-hasznźiő, kérelmező: Italian Factoľ Kft.
(1l37 Budapest, Szent István kĺirút 12.)

A közterület használat ideje: 20 16. június 27 . _ 20|7 .június 27.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerÍilet, Corvin sétány 7ĺA-D. szám

előtti jáľdán
Közteri'ilet-hasznźĺ|atnagysága: 57 m"

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. jtnfus f7 .

A Gazdálkodási tievosztály táiékoztatása alapián: A. batározatot 2016. augusztus 13. napján
postaĺ kézbesítés útján átvették.

67412016. (vI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoffság úgy dönt, hogy

1. közteri'ilet-haszná|atihozztýtru|ást ad - teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Art Movie Cateľing Kft.
(1188 Budapest, Nyárfás sor 41-43')

A közterĹilet használat ideje: 2016. június 27 . -f0I7 . április 0l.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|athe|ye: Budapest VIII. keľület, Coľvin kĺjz 1. szám előtti

járdán
Közterület-hasznźńatnagysága: 25 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. jtnius 27 .
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