
2. tudomásul veszi az Art Movie Catering Kft. Budapest VIII. kerület, Corvin köz 1. sz. előtti
közterületen vendéglátó terasz céIjából igénybe vett közterti|eÍ.-haszná|attLt20|6. május 05. -20|6.
j ún iu s 26 . napjáig szó | ó i d őtaľt amr a dijfi zetés i kötelezettség mel l ett'

Felelős: polgármester
Hatáľido: 201 6. jinius f7 .

A Gazr|álkor|ási Üuvusz1álv Íáiékoztatása alapiáu: A hatál.ozat 2016. július 5. napján keľiilt
kipostázásľa.

675l20t6. (vl.f7.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
teljes díjfizetéssel _ az a|źbbiak szerint:

KözterĹilet-h aszntiő, kérelmező :

A közterĺilet használat ideje:
K özteľti l et-h aszná|at c é|j a:

Közteľület-h aszná|at helve :

K ozterü let.h aszná|at nagy s ttga:

úgy dĺint' hogy közterület-használati hozzźĄárulást ad _

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. jtnius 27 .

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az iigyfél 2016. júIius 19.

napj án áłtv ette postai kézbesítéssel.

67612016. (w.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozĺta
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy az 594/f016' (VI.06.) szźtmtĺhatźrozatát
módosítja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatőság által meghatźtrozott módosíĹások a|apjétn az
alábbiak szerint azza|,hogy könnyen mozdíthatő, nem rögzített tźrgyak (székek, asztalok) kerüljenek
kihe|yezésre, továbbá mive| az árnyékoló elhelyezése telepĹilésképi bejelentési eljáľás köteles
tevékenység, ezért arľa ktilön kĺjzterület-hasznźiati kérelmet kell benyrijtani annak kihelyezése előtt:

Közterület-h aszná|ő, kér e|mezo :

A közterület hasznáIat ideje:
Közterület-h aszná| at c é|j a:

Közterü let-h aszntĺ|at helye :

Közterti l et-h asznźilat nagy sága:
D ijťlzetés i.itemezé se :

Fe|elős: polgármester
Hatźridő:2016. jtnius 27 '

Centľoom rnvest I(ft.
(székhely: 2600 Y ác, Varsa koz 14.)
20l6. július 07._f016. október 07.
védőtető
Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 12. szźm
előtti koĺerületen
30 m2

The Masala Zone Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. l.)
2016. június 06, -20|7 . iúnius 06.
vendéglátó tęrasz
Budapest VIII. kertilet, Bródy Sándor u. 2|. szám
előtti^járdán
26m"
havi díjfizetés

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. jrĺIius 15 napján keľüIt
kipostázásľa.
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Tulajdonosi ltozzdjdrulds a Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap téren építési toronydaru
telepítéséhez

617l20t6. (vI.27.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja SALTEM
Kft. (cégjegyzékszám:01 09 895650; székhely: i133 Budapest, Pannónia utca I02.)részére, hogy a
tetőtér beépítés elvégzéséhez, a Budapest VIII. kerület, Kríldy utca 1|. szám alatti lakóhtűtetőtér
beépítés munkálataihozaLórinc pap térľe a benyújtott a|aprajzi elrendezés szerint építési toronydarut
telepítsen. A kivitelezés kĺjztertileti munkáihoz hozzájárulźsźú az a|ábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel
adja meg:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót nem mentesíti az építéshez szikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a beruházónak a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źlst a vonatkozó
rendelet (|9l|994. (V'31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest
Fováros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építési.igyi Iľodájától
előzętesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. valamennyi, a toronydaru telepítéssel járó munkálatok, eljárások költsége az építtetőt terheli,

d. kötelezi a beruhźnőt/kivite|ezőt a Lőrinc pap tér buľkolatának eredeti állapotba toľténő
helyreállítására, ame|y munkára 5 év garanciátvá||al,

e. engedélyesnek a toľonydaru a|apozásába ęső két fa szakszeru, ftjldlabdás kiemelésérol, a
munkavégzés ideje alatti gondozásźtrő|, majd a tér helyreállításakoľ az eredeti helyére
visszaültetéséről gondoskodni kell. Amennyiben a visszaültetés báľmely ok miatt nem valósul
me5, vagy a fákon - két vegetációs időszak elteltével _ károsodás á||apitható meg, ligy
pótlásukat ugyanolyan torzsátmérővel és vgyanazonfajtáva|, afás szźtrű nĺivények védelméľől
sző|ő 346lf008.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a jőzsefvźrosi teľmészeti köľnyezet
védelméről sző|ő 2812014. (vII'Ol.) önkormányzati rendelete szerint benyújtott kérelem
a|apján a Polgáľmesteľi Hivataltól kapott engedély bitokában kell elvégezni,

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

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. jűnius 27 .

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: Ä'határozat2016. június 29. napján keľült
megkü|désľe.

Iavaslat a róaefvórosi GazdúIkodlźsi Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozataldra

67812016. Cw.27.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(9 igen' 3 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i/:
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1. az onkormányzat a Coľvin Zrt'-ve\2014. szeptember 15-én kötött megállapodás a|apján 20|6.
évben e|végeúeti a Coľvin Sétány Program keretén be|ül a l25-ös tomb fö|dkieme|ését.

FeIe|ős: polgáľmester
Határidő: f016. jűnius 27 .

f . a határozat l. pontja alapján megbízza a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest
VIII. kerület Corvin Sétány Program ]25-ös tömb (Szigony u. 25', 27., Bókay János u. 44. és 46.

szám) terü|etén |426 m, ťo|dkiemelés lebonyolítźsáva| kapcsolatos valamennyi feladat
elvégzéséveI.

Fe lelős : Józsefu áro si Gazdálkod ási Kozp ont Zrt.
Határidő: 2016. jtnius27 '

3. felkéri a polgármestert ahatározat |. pontja szerinti megbízási szerződés a|áirźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. június 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A' szerződés aláíľása
megttiľtént, a feladat e||átását a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont zrt. alvállalkozó
bevonásáva|végezte, mely hatáľĺdőre elkésziilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil közvildgítús hólózat dtépítéshez kapcsolódó
tulaj do no s i dö ntés e k meg ho zataldra

67912016. (w.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<!nt, hogy

1. a Corvin Sétány Program teľületén az a|źbbi utcaszakaszok új közvi|ágíttsához kapcsolódó, a
meglévő és elbontandő konl|ágitás há|őzat maradványéľtékeit a BDK Kft. felé a Budapest
Józsefu árosi onkormán y zat me gťlzeti.

K<jzterület Szakaszhatźr Elbontandó kozvi|ásítźLs
bá|őzat ÁFA-val nšve|t
maradvánvértéke (Ft)

Leonardo da Vinci utca Práter utca - Tömő utca 1.008.184

Felelős: polgármester
Határidő: sikeres műszaki átadás átvéte|t követően

2. fę||1ą1v|1ezz,a a polgármestert az l. pont szerinti maradványéľtékek megflzetéséről szóló
beruhrázói nyilatkozat a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 6. jtnius 27 .

3. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze Budapest Főváros onkormányzatántů az |. pont
szerinti utcaszakaszon megépĺilő új közvilágitáshá|őzat tulajdonjogának vég|eges ľendezését.

Felelos: polgármester
Határidó: sikeres műszaki źúadás áwéte|t követően

,t!'
' ':'; 

''"163 ,.,'- ,,.,,

;:

.';

.!:



A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A beľuházói nyilatkozat kiadását kłivetően a BDK Kft. a
terveket jóváhagyta.

Lakds és helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladdsi ajánlatjóvóItagyása (Budapest
VIII. keriilet, Kólvdriatér ................. szám alatti lakds és Budapest VIII. kerüIet, Kdlvdria tér I6.

s zdm aI atti, fii lds zi nt i, 3 5 4 3 5 /0/Á/3 5 h e Iy r aj zi s zdm ú e gy é b h e ly is é g)

680/f0I6. (vl.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottsźryúgy dönt, hogy

1.) 
^:.:::.:.::....:...:*:":;, ł,,;, ľůil::Í'".ľuľ"ľäouľ.k";ää;,..;..ň;.,."ľ.ľ"jd:l'*i
hozzźúartozó 168/10.000 ęszmei hányaddal rendelkező lakásľa határozat|an idejű bérleti
jogviszonnyal rendelkező ..... ..'.... bérlo részére tĺjrténő eladási aján|at kiküldéséhez az
elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték 50 %o-źxa| megegyezó cisszegű,
azaz3.335.000,- Ft vétęlár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20| 6. jűnius 27 .

f .) hozzájáru| az e|adási ajźn|at kiküldéséhez az ingat|an-nyilvántartásban a 35435l0lV35 he|yrajzi
számon nyilvá^ntaľtott, természetben a Budapest VIII. kerület, Kálváľia téľ 16. szźtm a|aÍti,
füldszinti, 9 m, a|apterületű, nem lakás célú he|yiség vonatkozásában ... . .... részére
töľténő eladási aján|at kiki'ildéséhez, az e|késztilt forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi
érték l00 %o-áva| megegyezó összegű, azaz2.730.000'- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. jűnius 27 .

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) és 2.) pontjai szerinti eladási
aj ánl atok kikü ldé séľe, valamint az adásv éte|i szerző dések a|áir ásttr a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. augusztus 7 .

A Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésrő| 2016. július 7.
napján az eladási aján|at kikĺildésľe keľült, BéľIő nem kłittitte meg a szeľződést. További
intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet' Lovassy Ldszló IL ................... és .... saźm alatti
ö n ko r mdny zat i la k ds o k c s at o llźs dv al kap c s o I at b an

68tl20|6. (w.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoltság ligy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VľI. keriilet, Lovassy Lász|ő u. '.... .....' szám a|atti, I,5 szobás,
komfort nélküli, 37,78 m. alapterületű lakás megtekintett állapotában - a lakbéľ a|apjátképezó
növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve - jelenleg költségelvű 6'637,-Ftlhő + AFA
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összegű bérleti díjjal történő bérbeadásához lakásbővítés cé|jára

#il;;ol"i;";;"*:ľ",ffi:LľJiÍ:[::':""?"ŁTi,T"il3lľli'ľ*,[1'łul,ł"-ffiä::*:
kapcsolatos eljárás és a munkálatok költségét. A kijelölt bér|őkkel bérleti e|ószerzodést kell kötni
az építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig, legfeljebb | év határozott időľe. Amennyiben a
kijelölt bér|ők a bérbeadástól számított fel éven beltil a munkálatokat nem kezdik el, vagy 1 éven
beltil nem fejezik be, illetve építési engedély köteles tevékenység esetén 1 éven belĺ'il nem kapnak
használatbavételi (fennmaľadási) engedélý, az e|őszerződés hatályźt vesńi és ilyen esetre az
e|végzett munkálatok utáni megtérítési igéný a bérlőkkel kotott e|őszerződésben ki ke|| zámi.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 20|6. jűnius 27 .

2.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hatźrozat 1') pontja szerinti felújítási
megál I apodás és előbér|eti szerző dés me gkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáridő: 20l6. augusztus l5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől szóló kiéľtesítés
megtörtént. Az e|őbér|eti szerződés 2016. július 18. aláíľásľa keľÍilt.

ravaslat a Budapest VIII. kerijlet' Salgótarjáni utca... (Tbiliszi tér ...) ..... szdm alatti lakds
e lide g e nít é s év e I k ap cs o lat o s v ét e I dr és eI adús i aj ón I at j óv lź h agy ds úr a

682120|6. (w.f7.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 3 nem, ! tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzź$źtru| az ingat|an-nyi|vántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keriilet, Salgĺótaľjáni utca ... (Tbiliszi téľ ...) szźtm a|atti,
54 m2 alapterületiĺ, f szobts, komfortos lakásra határozat|an idejű béľleti jogviszonnyal
rendelkező bér|ő részére történő eladási ajźn|atkiküldéséhez, azonkormányzattulajdonában álló
lakások elidegenÍtéséről szóló 33ĺf0|3. (Vil.15.) önkormányzati rendelet 27 . $-ź.ŕ,an a Képviselő-
testü|et 2I7/f0|4. (K.05.) és 4|lf015' ([.i9.) számű batźtrozataiban meghatáľozottak szerint, a
vizmu-, csatornamű közműrendszer fe|űjítás ktiltségeivel megegyező, a lakásra az eredeti kiutaló
hatźtrozatban és az a|apján kdtött lakásbérleti szerződésben meghatározott alapterĺilet arányában
eső 3.088.863'- Ft összegíĺ érték l00 %o-źwa| megegyező összegíĺ, 3.088.863,- Ft vételár közlése
mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdä|kođási igazgatőja
Határidő: 20| 6. jinius 27 .

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
ki kü l dé s éľe, valam int az adásv éte|i szer ző dés a|áir źsár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 3 l.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2016. augusztus 23. napján
fe|ek megkiitt'tték az adásvételi szeľződést. További intézkedést nem igényel.

es

i,a

165
'l/

lr.



Lakds elidegenítés ével kapcsolütos vételár és eladás i aj dnlat j óvóhagy ás a

683/2016. [w.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 ĺgen' 0 nem, f tartćlzkodáłs szzvazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzźýáru| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczi lit .................. szám alatti, 15ó m"
alapterületű lakásbó| az onkormányzat tulajdonában álló tires, a teljes alapterületbőI 40411000
tutajdoni hányadnak megfelelő, 65 mz alapteriileta részre vonatkozóan
tulajdonostárs ľészére töľténő eladási aján|at kiktildéséhez a forgalmi étékbecslésben
meghatározott 15.500.000,- F.t cisszegű véte|ár kozlése mellett azza|,hogy avételár megfizetésére
egyösszegben, illetve banki hitel fęlhasználásával van lehetősége a vevőnek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0ĺ6. jűnius f7 .

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt.-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási aján|at

kiküldésére és az adtsvéte|i szerzodés megkotéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatója
Határidő: 2016. augusztus 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A' határozatľó| a kiéÉesítés
megttiľtént.f016.június 30. napján kelt eladási ajánlat ajánlati kötöttségének hatáľidején belül
adásvételi szeľződés nem kerü|t megktitésľe, az aján|ati kiittittség hatáľideje lejáľt. További
intézkedést nem igényel.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiłlet, Baross u 127. saźm alatti
önkormdnyzaÍi tulajdoníl, nem lakás céljdra szolgĺźló helyiség vonatkozdsdban

684/2016. (w.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáril a Budapest VIII. keľület, Baľoss u. 127. sz{tm a|aÍti,359I9lolN78 hrsz.-ú, 8 m2

alapteľületű, füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gáló helyiség bérbeadásáhozhatźtrozottidóre,20f1.
december 3l-ig, 30 napos felmondási idő kikötéSével ...................magánszemély részéľe
ra\<tározás cé|jára,5.859'- Ft + AF.A bérleti díj + kozĺizemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatráridő: 2016. jtnius f7'

2.) felkéri a Józsefi,'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatttrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jźra
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről szóló 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdés szeľint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a
ľendelet 17. $ (4) bekezdése a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyi|atkozat
a|áirásźúvá||a|ja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. szeptember 15.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alapián: A dtintésľő|2016. június 29.
napján a kiértesítés megtöľtént. f0I6. augusztus 18. napján a bérleti szeľződés megktitésľe
keľiilt. További intézkedést nem igényel.

A KERIM-CHANGE SZoLGÁLTAro rp., a Nívó Fantdzia Fodľlźsz Szijvetkezetet és Sórkiiziné
Podmaniczky Mdria egjłěni vdllalkozó bérlőtdrsak kérelme a Budapest VIII. keriilet' Rdkóczi ílt 53.

szám alatti helyiségek vonatkozdsdban

685120116. (vlr.fL.)sz. Yáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatálrozata
(1 igen' 11 nem,1 taľtózkodásszavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt' hogy az alábbi hatźtrozati javaslatot nęm
fogadja el:

I.) nem járul hozzó a Nívó Fantázia Fodrász Szövetkezet (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 53.,

cégjegyzélrszám: 0] 02 051283, adószám: 10188125-2-42, képviselő: Sárköziné Podmaniczlĺy
Mária elnok, igazgatósági tag), Sárkaziné Podmaniczlqł Mória egłéni vállalkozó (székhely: 2040
Budaörs, Th0köIy u. ]2/A., azonosító szám: ]397064627, adószám: 6233060-1-33) és a KERIM-
CHANGE Ęft. (székhely: I077 Budapest, Baross tér ]7. 2. em. 9., cégjeglzéIazám: 0I 09 699602,
adószám: 12709311-2-42, kepviselő: Giabou Fouad Ali ügnezető) bérlőtársak által bérelt,
Budapest VIII' kerület, 34640/0/A/2 és 34640/0/A/l helyraj^zi számon nyilvántaľtott, természetben
a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti, 4] m, + 4] m, alapterületíÍ, utcai bejáratú,

Íöldszinti, onkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiségek bérleti díjónak csokkentéséhez a
bérlők áItal ajónlott 85.000,- Ft + AFÁ bérleti díj Ósszegen.

I.) hozzájárul a Nívó Fantazia Fodrász Szövetkezet, Sárköziné Podmaniczlq Maria egyéni vóIlalkozó
és a KEfuIM-CIhNGE Ęft. bérlőtórsak által béľelt, Budapest VIII. kerület, 34640/0/,4/2 és
34640/0/uI heĺyrajzi^számon nyilvántartott, természetbe:n a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út
53. szám alatti, 4] m, + 4] m, alapterületú, utcai bejóratú, földszinti, onkormányzati tulajdonú,
nem lakás célú helyiségek vonatkozasdban a bérleti szerződések módosítasához és a bérleti díj
129.050,- Ft/hó + AFA + külon szolgáltatósi díjak osszegen tĺjrténő mególlapításához.

2.) hozzdjárul a Nívó Fantózia Fodrasz Szövetkezet, Sórkoziné Podmaniczlĺy Mária egléni váIlalkozó
és a KERIM-CIÁNGE Kft. bérlőtórsak által bérelt, Budapest VIII. kerület, 34640/0/A/I és
34640/0/Á/2 helyrajzi szómon 

^nyilvántąrtott, 
természetben a Budapest VIII. kerüIet, Rákóczi út

53. szám alatti, 4I m, + 4I m, alapterĺiletű, utcai bejáratú, foldszinti, Ónkormđnyzati tulajdorui,
nem lakás cé lú he ly isé ge k Íe l?ij ítás óhoz.

3.) hozzájárul továbbá a Nívó Fantazia Fodrasz Szövetkezet, Sárköziné Podmaniczlĺy Mária egłéni
vállalkozó és a KEfuIM-CHANGE Kfi. bérlőtársakkal a 3.) pont szerinti helyiség tekintetében
torténő bérbeszámítási megdllapodas megkatéséhez és a bérbeadóra tartozó felújítĺźsi munkák
kaltségének bérleti díjba történő bérbeszámítashoz 9 hónap alatt 462.800,- Ft + 124.956'- Ft
AFA Ósszegben' Az elszámolás feltétele, hogł a bérlők a felújítási munkákat elvégezzék és a
benyújtott számlák alapjĺźn a Józsefvárosi Gazddllcodasi Központ Zrt. Ingatlanszolgóltatasi
Irodája a teljesítést leigazolja'

4.) felkeri a Józsefvárosi GazdáIkodasi Központ Zrt.-t a hatórozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés
módosítás megkötésére, amelynekfeltétele, hogy az onkormányzat tuĺajdonóban álIó nem lakds
céljára szolgáló helyiségek bérbeadĺźsának feltételeiről szóló 35/2013. (|/I.20.) onkormónyzati
rendelet 24. s @ bekezdésének d) pontja alapján a bérlők az óvadék összegét fizessék meg,

valamint a 19. s Q) bekezdésének c) pontja alapján a bérleti szerződéseket közjegyző előtt tett
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal egészítsék ki, tovdbbó felkéri a Józsefiárosi

'/,1

t67



Gazdáĺkodási Központ Zrt.-t a határozat 4,) pontja szeľinti bérbeszámítási megállapodas
nlegkötésére.

Felelős: Józsefiláľosi Gazdá|kodási Központ Zrt'vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határido: 20l6. június 27.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A dłintésrő| a kiértesítés
mindkét fél ľészéľe 2016. június 29. napján megttiľtént. További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi út 59. szdm alattift)ldszinti, hatórozatlan időre szóló bérleti
szerződéssel rendelkező irodahelyíség elidegenítése

686/2016. (w.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság hatátozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzźĘáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban 3462810lAĺ8 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Rákóczi tft 59. szźtm alatti, ťoldszinti, udvari bejáratú, 19

m2 alapteľületíĺ irodahelyiségre vonatkozó eladási aján|at bér|ó részére történő megküldéséhez, a
vételárnak, az e|készij|t forgalmi éľtékbecslés, valamint a 32lf0|3. (VII.15.) önkormányzati
rendelet a|apján a forgalmi éľték 100 %o-ttban, azaz 5'0f0.000,- Ft összegben töľténő közlése
mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6' jűnius f7 .

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) ponda szeľinti eladási aján|at
kiktildésére és az adásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: 201ó. július 1 5.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A' határozatľóI a kiértesítés
megttirtént. f0|6. június 30. napján ke|t eladási ajánlat ajánlati kiitiittségének hatáľidej e a|att az
adásvételi szerzÍjdés nem keľült megktitésľe. További intézkedést nem igényel.

Javaslat értékpapíľ szdmla szerződés felmondósdra és javaslat módosítdsra

687i20|6. (vI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az oTP Bank Nyrt.-néI vezetett éľtékpapír szźlm|át 2016. július 31. napjával megszünteti és
felkéri a po|gármestert, hogy az oTP Nyľt.-vel kötött, ahatźrozat I. számű mellékletét képezó
,,osszevont értékpapirsztlm|a szerződést,, 2016.július 31. napjźramondja fel.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. július 3 1.

f. a K&H BankZrt.-nél nyitott Ertékpapir-, Étékpapír letéti- és tigyfélszámla szerződést módosítja
demateľializá|trészvények elhelyezése céljából, melynek a szám|avezetési díja arészvény sztlm|a
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átlagál|ományának névéľtékre vetítve 
'negyedévente 

0,0f5 %o-a, és felkéri a polgármestert a
határozatf . számű mellékletét képező Enékpapír-, Ertékpapír letéti- és ügyfelszámla szeľzodés l.
számű m ó d o s ítás án ak a|áíľ źs ár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. július 15.

3. az onkormányzat a tulajdonában lévő nÉvs Zrt. |6.500.000,- Ft névértékĹi és a Józsefuáros
Közösségeiért Nonprofit Zrt. 5.000.000,- Ft névétékiĺ dematęria|izźit résméný a K&H Bank
Zrt.-né| nyitott Ertékpapír-, Ertékpapír |etéti- és tigyfélszámlán helyezi el.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. július 15.

A PénziieYi tigvosztálv táiékoztatása alapián: A határozatban foglaltak esetében az oTP Bank
Nyľt.-nél vezetett éľtékpapíľszám|át az onkormányzat2016. jútius 31. napjával megszĺintette. A
K&H Bank Zrt.-né| nyitott Ertékpapíľ |etétĹés ügyfélszám|a szerződés módosítás a|áírása 2016.
június 28-án megttiľtént. Az oTP Bank Nyľt. a Rév8 Zrt. által kibocsátott dematerializált
ľészvényeketáttranszÍerá|taaK&HBankZrt-né|vezetettszámlára.

Iavaslat a lóaefvórosi Eglesí,tett Biilcsődék hatósági ellenőrzésével kapcsolatos döntések
meghozataldra

688/f0|6. (w.f7.,) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l2 igeno 0 nem, 1 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a hatźĺrozat l. számű mellékletét képezó, Budapest Főváros Koľmányhivata| Mrĺszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály BP/FOGY/O4464-3ĺ20|6. számű, a 1085
Budapest, Hoľánszky u. f|. szźtm a|at1üzemeltetett Játékvźr B<jlcsőde jtúszőtéri eszközeivel
kapcsolatos bírság és feltételhez kötő határozata ellen nem nýjt be fellebbezést.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. jűnius 27 .

2. felkéri a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék vezntőjét, hory gondoskodjon ahatźtrozat 1. pontja
szerinti BPn.oGY/04464-3/20|6. számú határozatban megállapított 50.000,- Ft. összegű bírság
kifizetéséről.

Felelős : Józsefu árosi Egyesített Bölcsődék v ezetője
Határidő: 2016. július 14.

A Humánszoleáltatási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A Koľmányhivatal táłjékoztatása a
Bizottság döntéséről megtiirtént, a bíľság 2016. június 30. napján kifizetésľe keľült.

Javaslat ,,Vagyon _ ésfelelősségbiztosí.tds Józsefvdrosi onkoľmónyzat és iytéznýnyei'' tdrgyťł
kiizbeszerzési eljdrds eredményének megdllapítlźsdra ZART ULES

689/2016. (w.f1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ',Vagyon - és felelősségbiaosítás Józsefvárosi
onkormányzat és intézményei'' tárgyilkozbeszerzési eljárásban űgy dönt, hogy

1. a Groupama Biztosító Zrt. (|146 Budapest, Erzsébet kiľályné tftja tlC.) ajźtn|ata megfelel az
ajánlattételi felhívásban és a vonatkoző jogszabályokban - ktĺlönĺjsen a Kbt.-ben - foglaltaknak'

Elfogadott aján|ati ára: Teljes biaosítás éves nettó dija: 34.673.589'- Ft/év.

Felelős: polgármesteľ
Határido: f0|6. jiniusf7 .

f. ahatározat l. pontja a|apján a Groupama Biztosító ZÍr. (1146 Budapest, Erzsébet kirá|yné ritja
|lC.) aján|attevővel szerzodést kot és felkéľi a polgármestert annak a|áírźnára.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20 1 6. június 30.

A Jeevzői Ka9inet táiékoztatása a|apián: A nyeľtes ajánlattevőve| a szerződés megkötésľe
keľült. Az ESZ-KER Kft. intézkedett az eljáľás eľedményéľő| szó|ó tájékoztatćl
megielentetéséľől.

Javaslat a 1083 Budapest VIII. keriilet, Bókay Jónos u ............ szdm alatti bérlők bérleti
j o gv is zo ny dn a k felmo ndds dľ a ir dny uló dö ntés v is s zav o n ĺźs dr a zÁnr tjĺ n s

69012016. (w.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az |I55lf0I5. (XI.16.) száműhatározat
1 .) pontj át visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi GazdáLkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. jtniusf7 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A megállapodás 2016.
szeptem beľ 22-én a|árír áts ra keľült.

Javaslat a 1083 Budapest WII. keľiilet, Bókay János IL ............ szdm alatti bérlő bérleti
jogviszonytźnakfelmondlźsórairónyulódöntésvisszavondsdľa zínrtjĺBs

691/2016. (vI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az ||30/2015. (XI.09.) száműhatározat
l .) pontját visszavonja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 | 6. jűnius 27 .

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A megáIlapodás 2016.
szeptembeľ 22-én a|áírásľa keľült.
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Javaslat a Budapest VIII. kerijlet, Tavaszmező u. ......... suźm alatti lakásra vo'natkoaian
és ........... bérlők bérleti jogviszonydnak közt)s megegyezéssel való

megsziintetésére, mlźsík lakós bérbeadása mellett ZART ULES

692/2016. (VI.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIII. kertilet' Tavaszmezó u. szám a|aÍIi, 1 szobás, komfoľtos
komfortfokozatű,38,85 m2 alapteri.iletű lakás tekintetében' ...... ...... és
bérlővel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megsz[intetésével egyidejiĺleg
béľbe adja a Budapest VIII. kertilet, Baross u. ...... szám alat1i, f szobás,
komfortos, 54,00 m2 alapterületű lakást - hasznóĺatra alkalmas áIlapotban _ nevezettek részére,
határozottidőtartamra,2018. augusztus 3l. napjáig szólóan, előbérletijog biztosításával.

Felęlős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20I 6. jtnius 27 .

2.) a Budapest VIII. kerĺilet, Baross u. ..... ...... szźtm a|atti,f szobás, komfoftos, 54,00 m2

alapterti|etű lakás lakhatóvá tétele a f0I6. évi költségvetésben a 7|60f címen nyilvántaľtott
felrijítási és dologi e|őirányzat kiadások terhéľe tofténik. A lakás várhatő felújítási koltsége _ a
bérloi igények részleges figyelembe véte'lével és az Ingatlanszolgáltatási Iroda által elfogadott
műszaki taftalommal - 3.320.010,- Ft + .AFA, azaz bruttó 4.2|6.4|3,- Ft. A költöZtetés költsége
bruttó 95.000,- Ft, azaz a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest VIII. kerĺ'ilet, Baross u.

...... szám alatti lakás haszná|atra alkalmassá tétele várhatóan mind<jsszesen bľuttó
4.3||.4|3,- Et lesz, mely összeg tarta|mazza a koltöztetés költségét is.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|6. jinius 27 .

3 .) fe|kéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1 .) pontjában foglalt megállapodás
és bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 16. július 3 l .

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a csereként felajánlott és elfogadott, Budapest
VIII. kerület, Baross u. ..... ... szám alatti lakás haszntĺ|atľa alkalmassá tételére,
amelynek költsége várhatőan bruttó 4.311.413,- Ft, és aľra, hogy intézkedjen a bérlők
átkö ltöztetéséľől a felúj ított cserelakásba.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus l5.

5.) felkéri a Jőzsefvttrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti átköltöztetés
megtöľténte után a felújítás tételes elszámolását terjessze a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság elé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20 | 6. szeptember 1 5.

Ä Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A kije|tilt lalĺĺs felújítása
megttirtént, a míĺszaki átadás-áłtvétel dátuma 2016. november 17. A Megállapodás és a béľletĺ
szerződés aláíľásľa keľiilt. További intézkedést nem igényel.
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Tulajdonosi hoaújdrulds a Budapest VIII. kerüIet, Prĺźter utca 47. saźmú ingatlanra leágazó
góze Io s ztó vezeté k építés é h ez

69 4 ĺ 2016.(uI. 04.) sz. Váľos gazd álkodási és Pénzü gyi B izottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja - a
generáltervezo MOBILTERV 2000 Kft. (cégjegyzékszám:01 09 67f374, |||2 Budapest, Ző|yomi tĺ
44ĺa. fsz. f .) megbízása alapján _ a MULTI lpari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 0|
09 064055; székhely: 1037 Budapest, Laborc utcaZla') által készített, Budapest VIII. keri.ilet, Práteľ
utca 47. szám a|aÍti ingatlan gáze||átását biĺosító kisnyomású |eágaző gáze|osrtő vezeték kiviteli
tervéhez, kiépítésének közterületi munkáihoz' az altlbbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetót) nem mentesíti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. atulajdonosihozzź|áru|ásaPráterutca(hrsz.:36|00ĺ2) út-ésjárdaszakaszáraterjedki,

c. a beruházónak (építtetőnek) a közitkezelói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KrryM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági ,iigyosztźtly Építésügyi
Iľodájától ęlőzętesen meg kell kémi, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tanani,

d. a |eágaző gáze|osztő vezętéket a tervezett Pľáter utca túépítését megelőzoen, vagy azza|
egyidej űleg lehet kiépíteni,

e. kotelezi a kivitelezot aPtáter utcai járda- és titszakaszon a bontási helyek (és jáľda szegélykő)
megfelelő minőségben történő helyreállítására, me|yre aberuháző és kivitelező köz<jsen 5 év
garanciát vá||a|,

. A bontással érintett Pľáter utca litpálya burkolatát aza|ábbi rétegrenddel kell helyreźi|ítani
szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással :

4 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. AC1l jelíĺ hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/l0-32lF stabi|izált útalap
20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással éľintett Pľáter utca járda burkolatát az a|źtbbi rétegľenddel kell helyľeźL|Iítani
szerkezeti ľétegenként 20-f0 cm át|apolással :

3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött aszfalt kopóréteg
l5 cm vtg. C8/l0-3flF stabilrizźtlt útalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezó szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napjźtő| sz,źtmitott 1 évig érvényes.

Fęlelos: polgármester
Határidő: 20l6. július 4.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A határozat 2016. július 7. napján keľült
megktildésľe.
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Tulajdonosi ltozzójdrulds a Budapest VIII. keriilet, Prĺźter utca 49. szdmíl ingatlanra ledgaai
g áxv ezeté k épí,tés é hez

69512016. (vII.04.) sz. Váľosgazdálkodási ós Pénzügyĺ Bizottsńg határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja _ a
geneľáltervező MOBILTERV 2000 Kft. (cégjegyzékszám: 0| 09 672374, |712 Budapest, Ző|yomi tt
44la. fsz.2.) megbizása alapján - a MULTI lpaľi, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 0I
09 064055; székhely: 1037 Budapest, Laborc utcaŻla.) źital'készített, Budapest VIII. kerület,Práter
utca 49. szźlm alatti ingatlan gáze||átásźtt biztosító kisnyomású |eágaző gáze|osztő vezeték kiviteli
tervéhez, kiépítésének közterületi munkáihoz' aza|ábbi feltételekkel és kik<jtésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzźĄáru|ás a Práteľ utca (hrsz.: 36|00lf) lit- és jáľdaszakaszáraterjed ki,

c. aberuhtzónak (építtetonek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárúást a
vonatkozó rende|et (|911994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosnály ÉpíÉsügyi
Irodájától e|ozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kel| tartani,

d. a |eágaző gtne|osztő vezetéket a tervezett Práter utca átépitését megelőzően, vagy azza|
eryidej tĺleg lehet kiépíteni,

e. kötelezi akivite|ezőt aPráter utcai járda- és útszakaszon a bontasi helyek (és járda szegélykő)
megfelelő minőségben töľténő helyľeállításáľa, melyre aberuht.z;ő és kivitelező közösen 5 év
garanciźúvá||a|,

. A bontással érintett Práter utca útpálya buľkolatát aza|átbbi rétegľenddel kell helyreá||itani
szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl1 jeltĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/l0-3flF stabi|izźtlt útalap
f0 cm vtg. fagyti|ő homokos kavics źryyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Pľáter utca jtrda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell heýeá||itani
szerkezetj rétegenként f0-20 cm átlapolássa| :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóľéteg
l5 cm vtg. C8/10-3f/F stabiĺizá|t útalap
15 cm vtg. fagyá||ó homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyagga| nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|ás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' július 4.

A GazdáIkodási iigvosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. július 7. napján keľült
megküldésľe.
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Tulajdonosi ltozzdjárulás a Budapest VIII. keriilet, Corvin sétdny 122/A jelíĺ tömb I. és II. ijtem víz-
é s cs ato r n ab e kötés kiépítésé h ez

696120Í6. (uI.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja a
coRDIA Park Residence Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 8974Il; székhely: 1082 Budapest, Futó utca
47-53. VII. em.) megbizásaal'apjźtn a generáItervező MOBILTERV 2000 Kft. (cégiegyzékszám: 0l 09
67f374,1112 Budapest, Zólyomiift44la.fsz.f.)á|ta|tervezett, BudapestVIII. kerület, Corvin sétány
122lA jelű tömb I. és II. ütemének építéséhez sztikséges víz- és csatornabekötésekhez, kiépítésük
közterüIeti munkáihoą az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Práter utca (hrsz.: 361-0012), Leonardo da Vinci utca (hrsz.:
36f70ĺf), valamint a Bókay János utca (hrsz.: 362|I) út- és járdaszakaszáraterjed ki,

c. közmíĺbekötéseket előközművesítésként, a tervezett litépítést megelozően, väEY azza| egy
időben, a bontási munkákkal összehango|va kell e|végezni,

d. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (I9l|994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľtilet Polgármesteri Hivatal Hatósági ĺJgyosztźůy Építési.igyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

e. kötelezi a kivitelezőt a Práter utcaijárda- és útszakaszon a bontási helyek (ésjráľda szegélykő)
megfelelő minőségben történő helyľeállítására, melyre aberuháző és kivitelező közĺjsen 5 év
garanciátvti|a|,

. A bontással érintett Práter utca és Leonardo da Vinci utca tńpá|ya burkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreá|lítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm át|apolással:

4 cm vtg. ACl1 jelĺĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. AC1l jelíĺ hengeľelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32-Fl stabiliztitttalap
20 cm vtg. fagyá|lő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Práter utca és Leonaľdo da Vinci utca járda burkolatát az a|ábbi
ľétegrenddel kell helyreá||ítani szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött sétányaszfa|t
15 cm vtg. C8/i0-32-FI stabiliztitttzlap
15 cm vtg. fagyźů|ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Bókay János utca jarda burkolatát ideiglenesen helyre kell állítani a
vonatkozó úti'igyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a biĺonságos
kĺjzlekedésl.e alkaltrlas á||apotźú a 36f|1 lrľsz. telket teljes egészéberl éľilrtő végleges
útépítésig,

f. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.
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FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. július 4.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat 20ĺ6. július 7. napján keľĺilt
megküldósľe.

Tulajdonosi llozzdjdrulds a Budapest VIII. keľiilet' Rökk Szilórd utca 4. szlźmíl ingatlan
kap ub e Il ajtó átép íté s é h ez

697/2016. (vtr.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtságúgy dĺint, hogy

1. tulajdonosi hozzźĄáru|źsźú adja a TRIAUT Kft. (cégiegyzékszźtm:01 09 163582; széV'he|y: 1||4
Budapest, Villányi út 8. I. em. 3.) kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd utca
(hrsz.: 36681) 4. szám alatti telken tervezett |akőhźz építési engedé|yezése a jelen eljáľásban
benyújtott terv szerinti - 2. számú ingatlan felőli telekhatáron létesített _ útcsatlakozással
valósuljon meg.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20l6. július 4.

f . ahattĺrozat l. pontja szerinti hozzź$áru|źsźtt az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a. a tu|ajdonosihozzźýáru|ás aberuházót (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuhtzőnak (építtetőnek) a kozútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄźru|ást
a vonatkozó ľendelet (I9l|994, (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodźjźtő| előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a beruházőt (építtetőt) a Rökk Szilárd utcai részen a meglévő útcsatlakozás
megszüntetése kapcsán a járdaszegély és járda helyreá||itásźra, az lij ritcsatlakozás _
c sapadékv íz e lvezeté sét b izto s ító - me gfe l e lő m inő sé gtĺ kia|akításár a:

o a bontással érintett Rökk Sziláľd utca útpálya buľkolatat _ szegély kiépítés lután _ az
alábbi rétegrenddel kell helyreźL|lítani szerkezeti rétegenként 20.20 cm átlapolással:

5 cm vtg. AC-ll aszfa|t kopóréteg
5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kötőréteg
20 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs a|apréteg
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat

o a Rökk Sziláľd utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegé|y kialakítását követően - az a|źtbbi
rétegľenddel kell kiépíteni :

5 cm vtg. AC-l1 aszfa|t kopóľéteg
5 cm vtg. AC-ll aszfa|t kötőréteg
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
l5 cm vtg. homokos kavics ágyazat
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. a bontással érintett Rökk Sziláľd utca járda burko|atát az alábbi rétegrenddel kell
helyreállítani szeľkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfa|t
l5 cm vtg. Ckt-4 stabilizáciős alapréteg
l5 cm vtg. homokos kavics ágyazat

az e|végzett munkákra aberuházőlkivite|ező (építtető) 5 év garanciátvá|la|,

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

e. a tulajdonosi hozzájáru|ts csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított2 évig érvényes.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2016. július 4.

A Gazdátkodási tievosztály táiékoztatása alapián: Ahatározat20|6. jrĺlius 7. napján keľiilt
megküldésre.

J av as lat k ö zte r üI et- h as zn dl atí k ér e Ime k e lb ír óI ás ár a

698l20t6. (uI.04.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterĺilet-haszná|ati hozzź!áru|ást ad - előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterü let-h aszná|ő, kérelmező :

A közterület használat ideje:
Kozterül et-h asznti at cé|j a:

Közterü l et-h asznźiat he l ye :

Kö zterÍi l et-h aszntiat nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6. július 4.

2' tudomásul veszi a Zsoltok-Háza Kft.. Budapest VIII. kerĺilet, Déri Miksa u. 1. szám előtti
közterii|eten vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterti|et-haszná|atźLt2016'június 20. _2016'
július 03. napjźig szóló időtartamra dijfizetési kötelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. július 4.

A. határozat 20|6. július 15. napján keľült

699ĺf016. (vtr.04.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

Zsoltok-HázaKÍt.
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Huba u. 2.)
2016. július 04. _ 2017 . június 20.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 1. szám előtti
járdán
6mz
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A Városgazdá|kodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. koĺerĺilet-haszná|atihozzźĘáruläst ad _ havonta történo teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szerint:

Kozterti|et-haszná|ő, kére|mezo: SKS Caffe Kft.
(székhely: 2083 Solymár,Mészégető u. l9.)

A kĺjzteľület használat ideje: 2016. július 04. -2017 .jilius 04.
Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterü|et-haszntńathe|ye: Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 2. szám

előtt
Közteri.ilet-hasznźt|atnagysága: |49 + |O m2

FeIelős: poIgármester
Hatáľidő: 20l6. jú|ius 4.

2. tudomásul veszi az SKS Caffe Kft. Budapest VIII. keľület, Mikszath Kálmán tér 2. szám e|őtti
kozteľületen vendéglátó terasz céljából igénybe vett köztertilet-használatát2016. április 0|. -f0l-6.
j úl ius 03 . napj ái g szóló i dőtart amr a díjťlzetési kötelezettség mel lett.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. jú|ius 4.

A Gazdálkodási ÜwosztáIv táiékoztatása alapián: Ahatározat 20|6. jrĺIius 15. napján keľĺilt
kipostázásľa.

700/20|6. (uI.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsäg úry dönt, hogy

1. közterĺilet-használati hozzájźru|ást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: SKS P-Coľn Kft.
(székhely: 2083 Solymár,Mészégető u. 19.)

A közterület használat ideje: 2016. július 04. -f0Í7.Iilius 04.
Közterület-hasznźůat cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, Knidy u. 8. szám _ Horánszky

u. 27 . szám sarka előtti iźtrdźn
Kcjztertilet-hasznźl|atnagysága: 34 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. július 4.

2. tudomásu| veszi az SKS P-Coľn Kft. Budapest VIII. kerület, Kľúdy u. 8. szám _Horánsz|q u'f7.
szĺm sarka előtti kóztertileten vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterti|et-hasznźilatźú2016.
április 0| . _ f0I6 ' július 03. napjáig szóló időtaľtamra díjťlzetési kĺjtelezettség mellett.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20 l 6. július 4.

A Gazdálkodásĺ tievosztáIv táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. július 15. napján keľĺilt
kipostázásľa.
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70Í12016. (v[.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(I2 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. kcizterület-használatihozztĘárulást ad - havonta történő teljes díjfizetéssel - az alźtbbiak szerint:

2. tudomásul veszi Smitola Anna egyéni vá||a|kozó Budapest VIII. keľĹilet, Haľminckettesek tere 6.
szám előtti kozterületen pavilon céljábóI igénybe vett köztertilet-használatát 2016. július 02. -
2016. július 03. napjáig szóló időtatamradíjťlzetési kotelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 6. július 4.

A Gazdálkodási ÜgYosztáIy táiékoztatása alapián: A határozat 2016. július 14. napján keľĺĺlt
kipostázásľa.

702120|6. (v[.04.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

AYärosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy nem ad közterület-haszná|atihozzájáru|ást
az a|źtbbiak szerint:

Közterĺ'ilet-h aszntilő, kérelmező :

A közterĺilet használat ideje:
Kozterti l et-h aszn á|at cé|j a:

Közterti l et-h aszná|at h e lve :

Közterü let-h aszná|aÍ. nagy sága:

Felelős: polgármester
Határido: 20 l 6. július 4.

Közterület-h asznźůő, kérelmező :

A közterĺ'ilet használat ideje:
Közterü lęt-h aszná|at cé|j a:

Kĺjzterü let-h aszntiat h elve :

Közterü let-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. július 4'

Smitola Anna egyéni váIlalkozó
(székhely: l082 Budapest' Harminckettesek tere 6.)
20l6. július 04.-f0I9. július 0l.
virágárusító pavi|on
Budapest VIII. kerĹilet, Harminckettesek terc 6. szám
előtti járdán
6m'

Yalla Shisha Kft.
(székhely: 108l Budapest, Népszínhźnu. 45.)
2016. június f4. -2016. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kertilet, Népszínhĺáz u. 45. szám előtti
jźtrdź1
27 m'

A Gazdá|kodásĺ Ueyosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. jrúlius 10. napján keľiilt
kipostázásľa.

703/20t6. (vtr.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nemo 1tartőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy nem ad közterület-haszná|atihozzájárulást
az a|ábbiak szerint:

Köztęrü|et-hasznźiő, kére|mező: Italian Stľeet Food Kft.
(székhely: 1l35 Budapest, Kisgömb u'25-f7.)

A közterület használat ideje: 20 l 6. június f5 . _ 2016. december 3 1 .

Közterület-haszná|atcé|ja: mozgó árusítás (mobilárusító autó)
Kozterület-hasznä|athelye: Budapest VIII. kerület, Futó u. 4|-43. szám e|őtti

járdán (Corvin P|ázźya| szemben)
Budapest VIII. kerü|et, Pollack Mihály tér 8-10. szám
előtti járdán
Budapest VIII. keľület, Blaha Lujza tér - Máľkus
Emília u. sarka előttijaľdán

Kcjzterület-h aszntt|at nagysága: 6*3 m7

Fe|elős: po|gáľmester
Határidó: 20 1 6. július 4.

A Gazdálkodási Ügyosztálv tĺiékoztatása alapián: Abatározat2016. július 19-én és augusztus
10. napján került kipostĺĺzásra, egyik alkalomma| sem vették át.

70412016. (vtr.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(|f igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterüIet-használati hozzájárulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetésse| _ az a|ttbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľület, Béľkocsis utca 12-|4. szám
alatti Táľsasház
(székhely: l084 Budapest, Bérkocsis u. l2-14.)

A kozterĺ'i|et-használat ideje: 2016. július 13'_20|6. szeptember 15.

Közteľület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási terület.építési
konténer elhelyezése parkolóhelyen)

Köztert'ilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerlilet, Bérkocsis u. If-|4. szálm

e|őtti f db paľkolóhelyen
Közterület-haszntiatnagysága: 2dbparkolóhely(paľkolóhelyenként10m')

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2016. július 4.

Á Gazdálkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása a|apián: A' határozatot 201ó. jrńlius 14. napján
személyesen vették át.

70512016. (vtr.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzźĄźrulást ad -
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: REAX II{VEST Zľt.
(székhely: l l33 Budapest, Gogol u. 15.)

A közterület-használat ideje: 2016' július 13. _2016' augusztus l3.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkateriilet (homlokzati źů|vźtny elhelyezése)
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Budapest VIII. kertilet, Szentkirá|yi u. 4. szám elotti
Köztęrii|et-haszná|at helye: járdán

36 m. (járda)
Közterü let-h aszná|at nagysága :

Fele|ős: poIgármesteľ
Határidő: 2016. július 4.

A Gazdálkodási tigYosztály táiékoztatása alaDián: A' határozatot 20|6. jrúIius 15. napján
személyesen vették át.

706ĺ20|6. (uI.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(l2 igeno 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a 444lf0|6. (V.09.) száműhatározatźú az
alábbiak szerint módosítj a:

Kozterĺilet-hasznźiő, kérelmező: Hoppy Tľavel Kft.
(székhely: l082 Budapest' Üllői út 40' fsz. l.)

A közterület-használat ideje: 2016. május 09. _20|6. május 30.
KözterĹilet-haszná|at cé|ja: megállító Łábla és árubemutató
Közterü|et-haszná|at helye: Budapest VIII. keľiilet, Corvin köz
K<izterület-haszná|atnagysága: 1-1 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. július 4.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A batározatot 20t6. jrĺ|ius 27. napján postai
kézbesítés alkalmával átvették.

707l20t6. (WI.04.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kcĺzterület-használatihozzt$árulást ad -
előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Hedonist Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 40.)

A kĺjzterület használat ideje: 2016. július 08. - 2019. jrilius 08.
Köztertilet-használat célja: megállító tábla
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Kisfaludy utca 40. szám e|őtti

járd.!"
Közterület-haszná|atnagysága: 2 m.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. július 4.

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: Ä' határozat 2016. július 18. napján
postázásľa keľült, aziigyfé| nem vette át.

70812016. (WI.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍság úgy dont, hogy

l. közterület-használati hozzáĄtru|ást ad - elore egy összegben történo teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közteríilet-haszntiő,kérelmező: Somogyi É-tľend Kft.
(székhely: 1 l3l Budapest, Szomszéd utca lf .)

A kozterület használat ideje: 20l6. július 04.-20|6. szeptember 30.
Kozterĺilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 8. szám

előttjárdán ésf db parkoló helyen
Közterület-haszná|atnagysttga: 20m' (2dbparkolóhely)+16m'(árda)

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20l6. július 4.

2. tudomásu| veszi a Somogyi É-trend Kft. Budapest VIII. kertilet, Somogyi Béla utca 8. szám előtti
kozterületen vendéglátó terasz céljából igénybe vett k<jzterti|et-haszná'|atźLt2016. április 1|. -f01-6.
július 03. napjáig szóló időtaltamra dijťlzetési kotelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 4'

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A' hatärozat 20|6. július 15. napján keľült
kipostázásľa.

Javaslat a Kisfuludy u 23-25. szám alatti ingaÍlan egl részének kiizhasznólat céIjdra történő
ótüddsdra

709/2016. (uI.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 3 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottstry úgy dö'nt, hogy

|. kozhasznźiat cé|jára, térítésmentesen, határozatlan időre átveszi a 35658 hľsz.-ú, természetben a
Budapest VIII. keľĺilet, Kisfaludy u. 23-25. szám a|atti ingatlan 564738 munkaszámű vázĺajzán II-
es szĺmmal megje|ölt, 203 m2 nagyságú ftjldszinti teľĹiletét a tulajdonos és egyben építtető Corvin
Sarok Kft.-től (székhely: 1065 Budapest, Révay utca l0.), és eg5ruttal elfogadja a hattrozat
mellékletét képezó _ a Józsefuárosi Önkormźnyzat és a Corvin Sarok Kft. között kötendő _
KÓzhasznólat Cétjdra Ándou Teľületre Vonatkozó HasznáIati Megáltapodĺźst azza|, hogy a
kozhaszná|at cé|jára ttwett ingat|anrész területlétesítési, állagmegóvási, karbantaľtási' takarítási és
szükség szerinti felújítási feladatait, az épu|et fennállásáig az ingat|an mindenkori tulajdonosa látja
el.

Felelős: polgáľmesteľ
}{atáridó: 20 16. július 4.

f. fe|kéri a polgármestert az l. pontban rögzített Kozhasználat Céljára Ándot Ter'ĺ,łIetre Vonatkozó
Használati Me góIlapodás a|áirására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 6. jtl|ius 29.
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A Váľosépítészeti Iľoda. valamint a Gazdá|kodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: A
Megállapodás tervezetét a Váľosépítészeti Iľoda véleményezte, a kéľt szempontok beépítésre
kerültek. Á' megállapodás aláíľása megtörtént.

ravaslat a parkoló automatĺźkra kiitött bérleti szerződés átruhdzásóra

7|0/2016. (vtr.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(Í2 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy e|fogadja ahatározat me|lék|etétképező, a
Budapest Kijzrit ZźtrÍköruen Működő Részvénýársaságga| és a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zźtrtkoruen Működő Részvénýársasággal a parkolójegy-kiadó automaták bérlete tárgyában kotendő
szerzodés átruháztsi megállapodást, és felkéri a polgáľmesteľt annak a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 4., szerzódés aláírása 2016. július 15.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alanián: A szerződés aláíľása hatáľidőben megtöľtént.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Bródy Sdndor utcafelíljítdsa sorón megépí.tett közcsatorndkkal
kapcsolatos diintés ekre

71l/20ĺ6. (uI.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartĺízkodás szavazatta|)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Bródy Sándor utca felújítása során
megvalósult k<jzcsatornák tulajdonjogát f.507.350,- Ft értékben (víznyelok) téľítésmentesen átadja
Budapest Főváľos onkoľmányzata ľészére, és felkéri a polgármesterÍ a ,,Közcsatornák mtĺszaki vizsgźiati
jegyzőkönyvéhez,, tartoző nyi|atkozat, valamint a tulajdonba adással kapcsolatos dokumentumok
a|áirására.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2016. július 7.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A diintés éľtelmében a hivatkozott nyilatkozat a|áírásra
keľült, így a közcsatoľnák tulajdonjogának átadása megkezdődtitt.

Miłrschberger Istvdn egléni vóIlalkozó bérlő és Sdhó LászIó Benjómin egłéni vdllalkozó bérleti jog
dtruházdslźhoz való hoaójdrulús irdnti kiiziis kérelme a Budapest VIII. kerťilet, Tavaszmező u 5.

szóm alaÍti, önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgóló helyiség tekintetében

712l20t6. (Vtr.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodäs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dönt' hogy

l.) hozzáiáru| a Müľschbergeľ István egyéni válla|kozó bérlő által bérelt, a Budapest VIII.
keľĺilet, 35f45ĺ0/Nf he|yrajzí szánron nyilvántaľtott, a Budapest Y[I. keľület, Tavaszmező u.
5. szám a|attta|á|ható, utcai bejáratű, füldszinti, 19 m. a|apteľületíĺ, nem lakás célú üzlethelyiség
bérleti jogának źttuhźuásźlhoz Sáhó Lász|ő Benjámin egyéni vállalkozó részére paplĺ-írőszer,
iľodaszer és nyomtatvány, hírlap, folyóiľat, időszaki kiadvány, továbbá édesség, ital,
ajándéktárgy,háztartási vegyi iĺľu, kávé, tea, egyéb élelmiszeľ kiskereskedelmi tevékenységekkel,
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valamint sorsolásos játék szervezéséve| (engedélyhez nem kotött) és szeľencsejáték szelvény
értékesítése tevékenységek céljára, határozat|an időre, 30 napos felmondási hatáľidő kikotésével
29.667 

'- 
Ft/hó + AFA béľleti díj + kozijzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6' július 4.

2.) a béľleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkotése előtt Sáhó Lász|ő
Benjámin egyéni vállalkozó 6 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bru1úő 226.063,- Ft
összegű szerződéskĺjtési díjat megfizessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. júIius 4.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahattrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, melynek feltétele a 2.) pontban meghatározott szerzódéskötési díj megfizetése
me|lett az, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 351201'3. (VI.20.) ĺinkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése
a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését, valamint a 19. $ (4) bekezdése
alapján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásźúvá||a|ja a bérlő.

Fe|elos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. augusztus 3 l.

4.) a bérbeadói hozztĄáru|ás abban az esetben vá|ik hatályossá, ha a bérletijogot átvevó Sáhó László
Benjámin egyénĺ vái|a|koző a jelen hatttrozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a
szerződéskötési díjat megflzeti, a béľleti szerzódést a|áírja és azt egyoldalú kötelezettségvá||a|ő
nyi|atkozattal megerősíti' Az Önkormźnyzat ezen eryüttes feltételek teljesítéséig Müľschbeľger
István egyéni vállalkozót ismeri e| bérlőként az éwényben lévő bérleti szerződésben foglalt
feltételek szeľint.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésľő| 20|6. júlĺus 6.
napján mindkét fél kiértesítése megtłiľtént. 2016. július 20. napján a béľleti szeľződés
megkiitésľe került. További intézkedést nem igényel.

AzADVECTI? KÍĹ bérbevéteti kérelme a Budapest WII. kerĺileÍ, tjaa ĺłt 66./8 szdm alatti iires,
önkormányzaÍi tulajdoníl, nem lakós céljdra szolgáló helyiség bérbeaddsa vonatkozósúban

713/2016. (vtr.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottság hatźrozata
(|2 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úry dönt, hory

1.) hozzá!áru| a Budapest VIII. keľĺi|et, Ütlői űrt 66.ĺB szám a|atti,36273/o/N46 hrsz.-il,57 mf
alapteľĺ'iletrí' üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejźlratű, ťoldszinti nem lakás cé|jára szo|gá|ő

helyiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondási idő kikotéséve| az ADvEcTIo
Kft. (székhe|y: 1132 Budapest, Kĺesz Géza u. 42. fszt. f.; cégegyzékszźtm: 0|-09-908329;
adőszäm: |4536403-f-41; képviseli: Pusztai Lász|ő és Pusztainé Biczó Edina Mária <inálló

képviseletre jogosult ti5rvezetők) részére, lakossági kisipari szo|gá|tatás (varroda, ruhajavítás,
szabászat) tevékenységek cé|jára,57.150'-Ft + AFA bérleti díj + közüzemi és külcin szolgáltatási
díjak összegen.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. jú|ius 4.

f .) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatćrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás cé|jára
szolgá|ő helyiségek béľbeadásának feltéte|eirol szóló 35lf0|3. (VI.20.) önkormányzati ľendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjánkozjegyzo előtt egyolda|ú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását,
valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megťlzetését válla|ja a leendo bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. augusztus 31.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiéľtesítés 2016.
július 6. napján megttirtént. 2016. július 20. napján a bérleti szeľződés megkötésľe került.
További intézkedést nem igénye|.

magdnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriileĄ rózsef krt. 18.
szdm alattí üres, iinkormányzati tulajdonú, nem lakds céIjdra szolgdló helyíség béľbeaddsa iránt

714l20t6. (vtr.04.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy nem jdrul houó a Budapest VIII.
keriilet, 34852/0lNlLhe|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. keľület' József krt. 18. szám
a|atti, 20 m2 alapterületrĺ, üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratu, ftjldszinti nem lakás célú
helyiség bérbeadásához ... . '. . .... magánszemély tészéte, raktározás céljźra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésről a kĺéľtesítés
megttiľtént 2016. augusztus 27. napján. További intézkedést nem igénye|.

INrREPID-Sfurt Kft. és ............ magdnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII
keriilet, Somogyi Béla u 20. szdm alatti iires, t)nkormdnyzati tulajdonú, nem lakós céljdra szolgdló

he lyis ég v o nat ko zds ĺźb an

71sl20|6. (WI.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(12 igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) nem jdrul hoad a Budapest VI[., Somogyi Béla u. 20. szźtm a|att ta|á|hatő, 36423l0lV1 hrsz.-
ű, 23 m' alaptertiletű, utcai bejźratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadásáhozraktározźlsi tevékenységcé|jfua ...... magánszemély részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. július 4.
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f .) nem jórul hozzd a Budapest vIII.o Somogyi Bé|a u. 20. szám a|aÍtta|á|ható,364f3ĺ0lN1 hrsz.-
ú, f3 m, alapteľiiletrĺ, utcai bejáľatú, ftildszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadásáhozraktározási tevékenységcé|jára az INTREPID-Start Kft. részéľe.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. jűlius 4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľő| 2016. július 6.
napján mindkét kéľelmezőt értesítették. További intézkedést nem igénye|.

INTREPID-SIanĺ w. és Dlźvid rózsef egyéni vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
kerület, Auróra u 6. szdm alatti iires, tinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céIjdra szolgdló helyiség

vonatkozdsóban

71'6120|6. (vtr.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem júrul hozuź aBudapest v[I., Auľóľa u.6. szám a|aÍtta|álhatő,35028l0lV3 hrsz.-ú, 23 m2

alapterĹiletű, utcai bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához
raktározási tevékenység cé|jttra Dávid József egyéni váIlalkoző részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. július 4.

2.) nem jdrul hozzd a Budapest vI[., Auľóľa u.6. szám a|attta|tt|hatő,350f8/0/N3 hľsz.-ú, 23 mf
alapteľtiletrĺ, utcai bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiség bérbęadásához
raktározási tevékenység céljára az INTREPID-Staľt Kft. részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határiđo: 20 1 6. július 4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása a|apián: A dtintésľő| 20t6. július 6.
napján mindkét fél kiéľtesítése megtöľtént. További intézkedést nem igényel.

KEROVA-SMALL Kft bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Prdter u 55. szdm alatti üres,
önkormúnyzati tulajdoníl, nem lakós céljdra szolgáIó helyiségekre

71712016. (vtr.04.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodźls szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságúgy dönt, hogy

l.) horzájáru| a Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u. 55. szźtm a|atti, 36225l0/N1 hľsz.-ú és
36ff5l0/N2 hrsz'-ű, 25+3| m', összesen 56 m2 alapteriiletű, utcai bejáratű, foldszinti nem lakás
célú helyiségek bérbeadásáhozhatározat|an időre, 30 napos felmondási határidővel a KEROVA.
SMALL Kft. részére melegkonyhás vendéglátás (szeszárusítással) cé|jźra t|6.370,- ľ.t/hĺí +
Áľ.ł. uoľleti díj + közuzemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20 1 6' július 4.
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2.) hozzájáru| a KEROVA-SMALL Kft.-ve| történő megállapodás megkötéséhez az 1.) pont
szęrinti helyiségek tekintetében a bérbeadóra taĺtoző fehijítási munkák (festés-mázolás,
vizszere|és, villanyszerelés, vakolatjavítás, nyí|ászárők felújítása, cseľéje) béĺlęti díjba 36 hónap
alatt történő bérbeszámításhoz 1 .912.1,78,- Ft (l.505.65f,- Ft + 406.526,- Ft AFA) összegben. Az
elszámolás feltétele, hogy a bérlő a megállapodás megkötését kĺjvető 6 hónapon belül a
közmĺĺvek źńa|akitásźtt és felújítását érintő tervdokumentációkat benyújtsa, afe|űjitźtsi munkákat
elvégezze, és azok a benyújtott szám|ák alapján |eigazo|ásra kerĹiljenek.

Felelős: Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20ló. júIius 4.

3.) hozzájáru| ahatározat 2.) pontja szerinti felújítási munkálatok elvégzéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 4.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ,-t ahatźtrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tu|ajdonában álló nem |akás cé|jtra
szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeirol szóló 35lf0|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apjtn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján közjegyző elott egyoldalú kcitelezettségvállalási nyilatkozat a|éúräsát
vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20 l6. augusztus 3 1.

5.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.-t ahatározat 2.) pontja szeľinti megállapodás
megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a kĺéľtesítés
megttirtént. A béľleti szeľződés megkötésľe keľült 2016. augusztus 3. napján. A béľbeszámításĺ
megállapodás megkötésľe keľü|t 2016. szeptembeľ 1. napján. További intézkedést nem igényel.

A Budapest WII. keriilet, Leonardo da Vinci u 41. fszt. 6. szdm alatti, 36277/0/Á/I helyrajzi szdmíl
egyéb hely iség elidegenítése

7t8/2016. (Vtr.04.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(2 igen' 11 nem, 1 tartózkodás szavazztta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hattrozati javaslatot nem
fogadja el:

I.) hozzójórul az eladási ajánlat bérlő részére történő kikĹildéséhez az ingatlan-nyilvóntartasban a
36277/0/A/] helyrajzi számon nyilvdntartott, természetben a Budapest VIII. keľüĺet, Leonardo da
Vinci u. 41. fszt. 6. szóm alatti, 23 m, alapteriiletű, nem lakás célú helyiségvonatkozásában a

forgalmi értékbecslésben meghatározott 9.900.000,- Ft osszegű vételdr kozlése mellett.

2') feĺkéri a Józsefvárosi GazdóIkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladasi ajdnlat
kiküldésére és az adasvételi szeľződés megkotésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
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Határido: 2016. július 4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: 2016. július ll-én a Béľlőt
tájékoztatták a Bizottság döntéséľő|. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a ,,Budapest Főváros VIII. keriiletének területén iizemelő Térliglelő rendszeľ bővítése a
MAV telep teriiletén'' tdrgłú közbeszerzési eljdrds eredményének megóIlapítdsára

zÁnr tjĺÉs

719/2016. (WI.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság a,,Budapest Főváros VIII. kertiletének területén üzemelo
Térfigyelő rendszer bővítése a MAV telep területén,, ttrgyilkozbeszerzési eljáľásban rigy dönt, hogy

l. a) az M.B.V. Kft' (l103 Budapest, Gergely u. 35/G) aján|atźhan benyújtott nyilatkozatai alapján a
Kbt. 69. $ (2) bekezdésében foglaltak vizsgá|ata alapján megfelelő.

b) a Mu|ti Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szo|gá|tatő Zrt. (1106
Budapest, Fátyo|ka u. 8.) aján|atában benyújtott nyi|atkozatai a|apján a Kbt. 69. $ (2)
bekezdé s ében fo gl altak v izs gźúata al apj tln me gfe l e l ő.

c) a TVT Vagyonvédę|mi Zrt. (l 119 Budapest, Majoľ u. 6l.) a hiánypótlási felhívásnak nem tett
eleget, a hiánypótlási határidő |ejźrtźig nem nýjtotta be szándéknyilatkozatźń, hogy a
szęrződés teljesítése soľán rendelkezni fog a TELESTE Corporation (vagy az azza|
egyenértékű) által kiállított, a ľendszer insta||źiásttra éslvagy karbantartására éslvagy javításźra
való jogosu|tságot igazo|ő tanúsítvánnyal, igy az źůta|a benyújtott aján|at a Kbt. 73. $ (1)
bekezdés e) pontja a|apján érvénýelen (egyéb módon nem felel meg az aján|attéte|i
fe|hívásban és a dokumentáci óban meshatźLr ozott feltételeknek).

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. július 4.

f. a Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltatő Zrt. (l 106 Budapest,
Fátyolka u. 8.) ajánlattevó tette a Kbt. 76. $ (2) bekezdés c) pontja szerint a legkedvezőbb
érvényes aján|atot, ezért az eljárás nyeľtese.
Elfogadott aján|ata: Egyösszegű ajźn|ati áľa nettó 10.345.000,- Ft; késedelmi kötbér mértéke (a
késedelmi kötbér méľtéke minimum nettó 20.000,- Fťnap, maximum 50.000,- Fťnap, minden
megkezdett naptári napra) 35.000'- HUF/nap.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' július 4.

3, az e|jźrás eľedményes.

Fe|ęlős: polgármester
Határidő: 20l6. július 4.

4. ahatározatf . pontja a|apján fe|kéri a polgármestert a Multi Alaľm Biztonságtechnikai, Fejlesztő,
Kereskedelmi és Szolgźitatő Zrt.-vel (1106 Budapest, Fátyolka u. 8.) kötendő szerződés
a|źirásźra.

Felelős: polgáľmester
Hatźridő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratórium lejráľatát követően
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A Jegvzői Kalinet táiékoztatása alapián: A nyeľtes ajánlattevővel a szerződés megkötésľe
keriilt. Az ESZ-KER Kft. ĺntézkedett ^z eljáľás eľedményéľőI szó|ó táiékoztatő
megielentetéséľől.

Jav a s I at k dty ú k árr aI k ap c s o I ato s.. k drt é r íté s i ig é ny e I b ír d I ós d r a
ZART ULES

720/20ĺ6. (v[.04.) sz. VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyĺ Bĺzottság batźrozata
(l4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy . á|ta|, a ...... frsz.-ri
gépjármiĺvel kapcsolatban előteľjesztett káľtérítési igéný a Budapest VIII. kerület, Kun utca l 1. szám
e|őtt f0I6. március f0. napján tĺjrtént káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító
állásfoglalása alapján elismeľi, és a biztosítő á|ta| megállapított önrész 10.000,- Ft összegét kifizeti.
A kifizetés feltétele o|yan egyezség megkötése, amelyben a károsult nyilatkozik arľól, hogy a
káľtérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további káľtérítéSi igényéről az Önkormányzatta|
szemben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 4.

A Pénzügvi Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a határozatban foglaltak alapján a gépjáľműben
keletkezett káľeseménnyel kapcsolatban felmeľÍilt és az onkormányzatot teľhe|ő 107o tinľész
összege, 

^zaz 
a 10 000'-Ft egyezség hiányában még nem keľiilt átutalásľa a Gľoupama Gaľancia

Biztosító Zrt. részére.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: a káľosult a megállapított
lĺĺľtéľítési iisszeget nem fogadta e|.,20t6. szeptembeľ 26-án vĺsszaküldésľe került a Gľoupama
Biztosító ľészéľe újabb egyeztetésľe. A biztosítótól még nem éľkezettvá|asz.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Horánszlĺy lL ................... szdm alatti bérlemény
csereszerződésének jóvdhagydslźra zÁnr tjĺBs

72|12016. (vtr.04.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igeno Íf nem,2 tartőzkodás szavazaĹÍa|)

A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy az a|źtbbi hatátozati javaslatot nem
fogadja el:

- hozzájórul a Budapest VIII' kerüIe^t, Hordnszky u. szóm alatti, ] szobas,
komfortos komfortfokozatú, 76,20 m" alapteriiletű önkormónyzati bérlemény bérleti jogának és

valamint I/2-I/2 arónyú tulajdonát képező,. 7000 Sárbogórd,
szdm aĺatti, 2 szobds, komfortos komfortfokozatú, 54 m, aĺapteríÍ lakóhaz

tuĺajdonjogának cseréjéhez, łls ennek alapján a Budapest VIII. kerület, HoránszlE u. ... ...

szóm alatti, ] szobós, komfortos komfortfokozatú, 76,20 m, alapterületű lakósra vonatkozó
határozatlan idejű bérleti szerződés megkatéséhez ............,....val és ...............val - a lakbér
alapjót képező novelő és csokkentő tényezőket is figlelembe vett (jelenleĐ _ 29.873,- Ft/hó +

ÁFÁ osszegíi kÔkségelvii bérleti đíj fizetése melĺett'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 4.
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'Ą Józsefvárosi Gazdálkodási Közľlont Zľt. táiékoztatása alapián: A lakáscseľe elutasításáľa
vonatkozó béľbeadói nyilatkozat e|késziilt 2016. jrńlius 4-én. További intézkedést nem igényel.

72fl2016. (Vtr.04.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 13 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

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

- felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodósi KÓzpont Zrt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadására, és a
72]/2016. (WI.04.) sz. hatórozat alapján a bérleti szerződés megkotésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 4.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Ktiznont Zrt. táiékoztatása alapián: A lalľáscseľe elutasításáľa
vonatkozó béľbeadói nyilatkozat elkészült 2016. jú|ius 4-én. További intézkedést nem igényel.

723ĺ20|6. (vtr.04.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság - Vörös Tamás javaslatat elfogadva - úgy dönt, hogy
kezdeményezi a Budapest VIII. kertil^et, Horánszky u. .... sztlm a|atti, l szobás,
komfoľtos komfortfokozatú, 76,20 m' alapterületrĺ <inkormányzati bérlemény vonatkozásában

.. bérlo határozat|an időtartamú bérleti jogának közös megegyezéssel töľténő
megszĺĺntetését a j ogszab á|yban fogl altak szerint.

Felelős: Józsefoárosi GazdáIkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. július 4.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A 7f1/2016. (vtr.0a.) és
72212016. (vtr.04.) sz. határozatok alapján a lakáscseľe megtagadására vonatkozó béľbeadói
nyilatkozat elkészĺĺIt 2016. j'ńlius 4-én. A felek bírósághoz foľdultak a lakáscseľe megtagadás
miatt.

rav as lat kö zt er üIet- h as zn dI ati ké r e I me k el b ír dI ds ór a

72512016. (VIl.l1.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 58912016' (VI.06.) száműhatározata
a|apjźln a Budapest VIII. kertilet, Bľódy Sándoľ u. 32. szám alatti Társashźn részére f0|6. mźĘus 23. _
2016. jtilius 30. napja kĺizötti időre szóló közterület-hasznáiatihozzźĘáru|ást visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' július 11.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: Ä' határozatot 2016. július 20. napján postai
kézbesítés útján átvették.

726/2016. (VII.11.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
díjfizetési kötelezettség néIküI _ az a|ź.ŕbiak szeľint azza| a kikotésse|, hogy a haszná|ő tevékenységét
kizárő|ag 1 7:00 órától f0:00 őráig folytatja:

Kozteľü let-h asznźi ő, kérelmező :

A kĺjzterület hasznáIat ideje:
Kö zterü let-h aszná| at c é|ja:
Közteri.i let-h asznźiat helve :

Kö zterü l et-h asznti at nagy s ttga:

FeIeIős: polgármester
Határidő: 2016. július 1 1.

2016. július |1. _ f017 .július 1 1.

utcazenélés
Budapest VIII. kerület, Szabó Eľvin téľ a virágágyás
melletti utolsó padnál
2m'

A Gazdálkodási Ueyosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. július 20. napján postai
kézbesítés űtján az iigyfé| áft ette.

72712016. (vtr.11.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használati hozztĘárulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Kozteľtilet-h aszná|ő, kérelmező: viz-sznn'Keľeskedelmi és Szolg á|tatő Bt.
(székhely: 2112 Veresegyhźn, Előd utca 7.)

A közterület-használat ideje: 20 16. július 1I . - f0I7 . július 10'
Közterület-hasznáIat cé|ja: reklámtábla elhelyezése
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Pľáter utca39. szám
Közterület-haszná|atnagysźlga: I m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 11.

Ä Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A' határozatot f016. július 20. napján
személyesen vették át.

72812016. (vtr.l1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájźrulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|źlbbiak szeľint:

Közterület-h asznáIő,kérę|mező: HC Építő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca l9.)

A közterĺilet-használat ideje: 2016. július |8'-2016. augusztusf2.
Közteľület-hasznźiat cé|ja: telek takarításhoz kapcsolódó felvonulási teri.ilet

(konténeľ, anyagtáľolás)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Nap utca 16. szám előtti

közterületen
Közterület-hasznźiatnagysága: ldb parkolóhely (parkolóhelyenként |0 m\+37 mf

jáľda és úttest
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Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. jú|ius 1 l .

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A batározatot 201'6. jú|ius 18. napján
személyesen vették át.

72912016. (VIl.l1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodásiés Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

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

Közteľĺilet-hasznźilő, kérelmező: Digĺtal Vĺsion Bt.
(székhely: l085 Budapest, Kofaľagó u. 3')

A közteriilet-haszná|at ideje: 2016. jrilius ||. _f0|6. szeptember 30.
Köztertilet-haszná|atcé|ja: mozgő árusítás _ kézi guruló kocsiról pékáru és

egyéb ajándék jellegű termék árusítása
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. keriilet, Szabó Eľvin tér - Reviczky u.

_ Miksáth Kálmán tér
KözterÍilet-h aszná|at nag1ĺsága: 1 db (l m,/ké,i guruló kocsi)
Mozgó áľusítás időtartama: minden nap 07:00-ff:00közłJ,lt

A közteriilet-használat ideje: 2016. július ||._f0|6. szeptember 30.
Közterület-haszná|atcé|ja: mozgő áľusítás _ kézi guruló kocsiró| pékáru és

egyéb ajtndék jellegű termék áľusítása
Kĺjzteľtilet-hasznźůathelye: Budapest VIII. keri'ilet, Corvin sétány és keresztező

utcái (Futó u. - Nagy Templom u. _ Leonardo da
Vinci u.) és Budapest VIII. keľület' Corvin köz
(Corvin mozi körül és a Kisfaludy u. Corvin P|aza
e|ótti szakasza)

Közterület-haszná|atnagysźtga: l db (1 m,lkéziguruló kocsi)
Mozgő árusítás időtaľtama: minden nap 07:00-22:00 között

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2016. július 1l.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - a Digital Vision Bt. Budapest VIII. kertilet, Szabó Ervin téľ
_ Reviczky u. _ Mikszáth Kálmán tér, valamint a Budapest VIII. keriilet, Corvin sétany és
keresztező utcái (Futó u. - Nagy Templom u. - Leonaľdo da Vinci u.) és Budapest VIII. kerület,
Corvin koz (Corvin mozi körül és a Kisfaludy u. Corvin P|aza előtti szakasza) vonatkozásźtban
mozgő áľusítás _ kézi guruló kocsiról pékáru és egyéb ajándék jellegiĺ termék árusítása céljábóI
igénybe vett közterü|et-hasznźiatźú 2016. július 01. napjátó| - 2016. július l0. napjáig szóló
időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 11.

A Gazdálkodásĺ Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározat20|6.jrĺlius 2f. napján keľĺilt
kipostázásľa.

73012016. (VIl.l1.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)
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A közterület-használat idej e :

Közteľti l et-h aszná| at cél'j a:

KözterĹilet-h aszná|at helve :

K özterü let-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l6. jlilius l l .

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dcint, hogy kĺiaerület-használati hozzájárulást ad -
előre egy osszegben torténő teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbiak szerint:

Köĺerület-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. kerület, Víg utca 26. szám alatti
Táľsasház
(székhely: l084 Budapest, Víg u.26.)
2016. július 18. -2016. augusztus 28.
építési munkaterü|et (építési felvonulási terület-építési
konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kertilet' Víg u. 27. szám elotti 2 db
parkolóhelyen (Vásárcsarnok oldalában)
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m,)

A kozteľület-használat ideje:
K<jzteľti l et-h aszná| at cél'i a:

KözterĹi let-h asznźi at helye :

Kö zteľület-h asznźiat nagy sága..

Felelős: po|giírmesteľ
Hatźridő: 20 l 6. július 1 1.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A' határozatot 20|6. július 18. napján
személyesen vették át.

731120|6. (VIL11.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használatihozztýárulást ad -
eloľe egy összegben történo teljes díjťrzetéssel _ az a|źtbbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: English Gaľden Nonpľofit Kft.
(székhely: 1089 Budapest, Villám u. 25.)
20i6. július i8. - 2016. augusztus 01.
építési munkaterület (építési konténer elhelyezése
parkolóhelyen)
Budapest VIII. keľület, Villám u. f7. szám előtti 1 db
parkolóhelyen
1 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m.)

A Gazdálkodási Üwosztĺĺlv táiékoztatása alapián: A határozat 20|6. jr'ilius 18. napján keľiĺlt
kĺpostázásľa.

Tulajdonosi hoadjdrulds Budapest WII. keriilet, Delej utca 42. szómíl ingatlan villamosenergia-
e llótó fi) ld k lźb el léte sítés é h ez

73212016. (WI.l1.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja azELMŰ
Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám:01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci űt 7f--74.) á|ta|

készített, a Budapest VIII. kerü|et, Delej utca 42. szttm a|aÍti ingatlanra tervezett villamos szekĺény
villamosenergia e||átźsát szolgáló ftildkábeles csatlakozóvezeték kiépítéséhez' az a|ábbi feltételekkel
és kikötésekkel:

lef 
t,

ĺ)/ "),,,,,



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

b. a tulajdonosi hozzźłjáru1és az alépítmény kiépítési munkálatokkal érintett Delej utca (hrsz.:
3 8 t 75 ) jáľd aszakaszára terjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti me|lékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és azabban fog|altakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt az érinteÍtjárdaszakasz megfelelő minőségben torténő helyľeállítására,
melyre a beruhźr'ő lkivitelező közösen 5 év garanci át v ti|a|,

. a bontással érintett Delej utca járda burkolatát aza|źhbi rétegrenddel kell helyreállítani:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a jarda teljes szélességében)
l5 cm vtg. C8/10-3f/F stabi|izźtlt útalap (ármiĺterhelés 20 cm) (20-f0 cm átlapolással)
15 cm vtg. fagyźń|ő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (mźs anyaggal nem
helyettesíthető) (f0 -20 cm átlapolással)

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

f. je|en tulajdonosi hozztýźlrúás csak az engedéIyezo szervek, sza?'hatőságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dcintés napjától szźtmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. július 11.

A GazdáIkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Ä határozat 2016. jútius 20. napján keľült
megküldésľe.

Tulajdonosi hozzdjóľulds Budapest VIII. keriilet, Prdter utca 35. szdm alatti ingatlan ideiglenes
villamosenergia ellútds kiépítéséhez

733ĺ20t6. (vtr.l1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság batározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozz,źĄźtrul'ásźń adja - az
építtető SANDLER Kft. (cégjegyzékszźlm: 01 09 882204; székhely: 11l7 Budapest, Budafoki út 56.)
megbízźsa alapján a HOR-KoVI Kft. (cégsegyzékszám:09 09 013196; székhe|y:4225 Debrecen,
Kiskeľt utca 36.) által kéSzített, a Budapest VIII. kerület, Pľáteľ utca 35' szám a|atti ingatlan ideiglenes
villamosenergia ellátás kiépítéséhez, az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszerzése alól, továbbá nem mentesíti a
Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdontlban lévő közterüIetek haszná|atáről és haszná|atának
rendjéľól sző|ő I8l2013. (|v.24.) önkormányzati rendelet á|ta| adhatő közterület-hasznźůati
hozzźĘáru|ás beszerzése alól. Beruházó a k<izteri'ilet-haszná|ati hozzájáru|źst a tényleges
munkavégzés megkezdése előtt köteles beszerezni.

b. a tulajdonosi hozzźĄźtru|ás az a|épitmény kiépítési munkálatokkal érintett Práter utca (hľsz.:

3 6 | 0 0 / f) j źlr daszakaszár a terj ed k i,
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c. abeľuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulásta
vonatkozó rendelet (19l|994. (V.31') KHVM rendelet) szerinti mellékletek csato|ásával a

Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztá|y Építésügyi
Irodájától előzetesęn meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kcjtelezi a kivitelezőt a bontással érintett járdaszakaszon a helyreállítás olyan szintű
elvégzésére, amely megfele| a biztonságos gyalogos- és járműforgalom feltételeinek:

. a bontással éľintett Práter utca jáľda buľkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreá|lítani
szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg
l5 cm vtg. C8/|0-32E stab||izá'|t útalap
15 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyagga| nem
helyettesíthető)

a megfelelő minőségű helyreá|lításért a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát
vá'l'|a|,

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről aköńerület tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźĘáru|ás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától sztlmított 1 évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 11.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása a|apián: A hatáłrozat 2016. július 20. napján keľiilt
megkiildésľe.

Tulajdonosi hozzójárulds Budapest VIII. keriilet, Nagl Templom utca 3. szdm alatti ingatlan
hírközlési húlózatónak kiépítéséhez

734/f0I6. (Vtr.ll.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosibozzájfuulását adja aMagyar
Telekom Nyrt. (cégjegyzékszám: 0| |0 041,928; székhely: 1013 Budapest, Kľisztina kľt. 55.)
megbízása a|apjźtn, a HHT 98 HírktjzlésiHźńőzatTervező, Epítő és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám:
01 09 675|43; székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. l. em. 25.) á|ta| készített, Budapest VIII.
kerület, Nagy Templom utca 3. szám alatti ingatlan szolgálrtatźts ellátásához szükséges hírköz|óhá|őzat
kiépítéséhez, az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájäru|ás az alépitmény kiépítési munkálatokkal érintett Nagy Templom utca
(hrsz.: 35702) jźtrdaszakaszttra és a bölcsőde ingatlan (hrsz.: 35699) területére terjed ki,

c. aberuhtnőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (19l|994. (V.31.) KrryM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Epítésüryi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,
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d. kötelezi a kivjte|ezőt a Nagy Templom utcai jáľdaszakaszon a bontási he|yek megfelelő
minőségben töfténő helyreállítására, melyre a beruháző/kivite|ező közösen 5 év garanciát
vá|lal:

o a bontással érintett Nagy Templom utca járda burko|atát az alábbi ľétegrenddel kell
helyreá|lítani : szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes széIességében)
15 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izált útalap (20-20 cm átlapolással)
15 cm vtg. fagytilő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíth etó) (20 -f0 cm átlapolással)

e. a bölcsode udvaron a védocso nyomvonalát ligy kell megvá|asztani, hogy a növényzet ne
károsodjon, a megfelelő szintű és talajminőségiĺ felt<;ltésről gondoskodni kell,

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

g. jelen tulajdonosi hozzájáru|źs csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartźsáva|, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 16. július 1 1 .

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása a|apián: A'határozat 20|6. jrłIius 20. napján keľült
megküldésľe.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. keriilet, Szííz utca 2. szdm alatti ingatlan hírkiizlési
h lźI ó zat dn a k k iép íté s é h e z

73512016. (vtr.l1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adjaa Magyar
Telekom Nyrt. (cégjegyzékszźlm:0| I0 04|9f8; székhely: 1013 Budapest, Kľisztina krt. 55.)

megbizása a|apján, a HHT 98 Hírktizlési Hálózat Tervező, Epítő és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám:
01 09 675|43; székhely: ll07 Budapest, Ceglédi út 30. 1. em. 25.) źL|b|készített, Budapest VIil.
kerület Szúz utca 2. szźm alatti óvoda üzemeltetéséhez szükséges hírközlőhźiőzat kiépítéséhez, az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb sza|<hatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájfuu|ás az alépítmény kiépítési munkálatokkal érintett Magdolna utca
(hrsz.:35396)járdaszakaszáraésazóvodaingatlan(hrsz.:35f63)terĺi|etéreterjedki,

c. aberuhźnónak (építtetőnek) a közutkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KřIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály
Epítésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Magdolna utcaijáľdaszakaszon abontasi helyek megfelelő minőségben
történő helyreállításáľa, melyre aberuhźnő/kivitelező közösen 5 év gaľanciátvá||a|:
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. a bontássa| érintett Magdolna utca járda burkolatát aZ alábbi ľétegrenddel kell
helyreállítani:

3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺjntĺjtt aszfa|t kopóréteg (a jźrdateljes szélességében)
15 cm vtg. C8/l0-3fĺF stabi|izált útalap (f0-20 cm átlapolással)
15 cm Vtg. fagyá|ló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
he|yettesíthető) (f0-f0 cm átlapolással)

e. az ővoda udvaron a védocső nyomvonalát úgy kell megvźúasztani, hogy a ntivényzet ne
káľosodjon, a megfelelő szintiĺ és talajminőségű feltöltésről gondoskodni kell,

f. az engedélyes koteles a munkák (he|yreá|lítás) elkészültérol a közteri.ilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

E. jelen tulajdonosi hozztĄźlru|ás csak az engedé|yező Szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjátő| számított l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. július 1 l.

A Gazdálkodási Üwosztá|v táiékoztatása alapián: A határozat 2016. július 20. napján keľüIt
megküldésľe.

Javaslat az,,Eľiitet;!},ľľł:::"ľľ,:ľ,:ľ,r;:xT::j:;;;n2'ľÍi,,?ł;łł,ÍxÍiÍÍrzési értékhatdrt eI

736lf0|6. (VIl.l1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzüryi Bizottság úgy dönt, hogy

l. az ,,Epi|etek homlokzat díszvi|ágitźtsanak javítása,, tźrg5lu, kozbeszerzési értékhatárt el nem
érő beszerzési eljáľást éľvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július l l.

f. ahatározat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljárás során a legalacsonyabb áľ elv szerinti
értékelésre tekintettel az ALTUM SZAKINFO Kft. (székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky ti 12. _ adősztlm: 1423090|-2-4I, cégsegyzékszám: 01 09 894698) ajétn|ata

érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére, nem á|l kizźlrô okhatźiya a|att.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 1l.

3. ahatátozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljaľás nyertese az ALTUM SZAKINFO Kft.
(székhely: 1051 Budapest' Bajcsy-Zsilinszky út 12. adőszám: 14230901-2-4|,
cégsegzékszám: 01 09 894698)' Az elfogadott ajánlati ár az egyszeri javításra l.460.000'- Ft
+ 27yo Afa, azaz bruttó l.854.200,- Ft.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2016. július 1 l.

4. felkéľi a polgármestert ahatározat3. pontja szerinti vá||a|kozási szerződés a|áirására.
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FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2016. július l 1.

A Gazdálkodási ÜevosztáIy táiékoztatása alapián: A határozatban foglaltak végľehajtásáľa
hatáľidőben sor keľiilt' a teljesítés megtiiľtént.

Javaslat gépjdrmíĺ-elhelyezési kötelezettség megvdltdsára vonatkozó megdllapodds módosítdsdra

737/2016. (vtr.l1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. hozzźĘárul a Rĺjkk 7 Ingatlanforga|maző, Beruházó Építő és Kereskedelmi, szo|gá|tató Kft.
(cégegyzékszám: 0l 09 949708; székhely: 1072 Budapest, Rákóczi iń 42.) a Budapest VIII.
kerület, Rökk Sziláľd u. 7. szám a|aÍti társasház padlásteľének (hrsz.: 36679) tetotér-beépítéséhez
kapcsolódó plusz l db gépjáľmű-elhelyezési kotelezettségének pénzbeli megváltással töľténő
teljesítéséhez, l .000.000,- Ft/paľkoló megváltási díj fi zetése ellenében.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. július 1 l.

2. fe|kéri a polgármesteľt a Rökk 7 Ingatlanforga|maző, Beruházó Építő és Kereskedelmi, szolrgtt|tató
Kft.-vel 2013. február 6-án megkötott gépjármrĺ-elhelyezési kötelezettség megváltásáravonatkozo
me gál lapodás módos ítá sźnak a|áír źsttr a,

Felelős: po|gármester
Hatźtridő: 20 l 6. augusztus 3 1.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A megállapodás 2016. jútius f2-én aláíľásľa
keľĺilt.

Javaslat a Józsefvdrosi GazdúIkodási Közpoil Zrt-vel kapcsolatos dtintések meghozatalúra

738/20|6. (vtr.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 1 nem, 1Íartćlzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. a Törökbecse utcai parkolósáv és a Tisztes utcai parkoló kialakításával kapcsolatos valamennyi
feladat - sztikséges teľvezési, beszerzési eljárással kapcsolatos, műszaki el|enőrzési, kivite|ezéssel
kapcsolatos - teljes körrĺ lebonyolítasával megbizza a Józsefuáľosi GazdálkodásiKozpontZrt..t.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20 16. július i l .

2. ahatározat l. pontja a|apjttn felkéri a polgármesteľt a megbízźĺsi szerződés a|áirásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. július 1 l.
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A Józsefváľosĺ GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A megbízálsi szerződés
megkiitésľe keľülto a ter.vezéssel, beszerzési eljáľással kapcsolatos, műszaki e|lenőľzési,
kivite|ezési feladatokat végľehajtották.

Javaslat a rBn_roz plźlydzat előkészítéséItez kapcsolódó dtjntések meghozataldra

73912016, (VII.11.) sz. Vńľosgazĺlálkoĺ|ási és Pénziigyi Bĺzottság hatáľozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattz|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ligy dönt, hory

l. a ,,Józsefiláros Palotanegyed rÉn-roz pá|yázathoz kapcsolódó közutak átépítésének teľvezéSe''
tárgyil, kozbeszerzési énékhatárt el nem érő beszerzési eljárást éľvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július l l.

2. a beszerzési eljárźs nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgá|tatźÉ értékelési e|v alapján az
AAG TERV Kft. (székhe|y:2143 Kistarcsa, Eperjesi t|t3l|.IV. em. 3., cégegyzékszáma: 13-09-
138i89, adőszáma: fflI652|-f-13, bankszám|aszáma.. 18l00002-00l98080-2l0l0013' képviseli:
GarbaczÁaam Aftila), az elfogadott ajźn|ati ára 4.7f0.000,- Ft + ÁFA.

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

3. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező tervezési szerződés megkötésére 2. pont
szerint nyertes ajánlattevővel, az AAG TERV Kft.- vel.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. július 16.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A Józsefuáľosi Gazdálkodási
Ktizpont Zrt. a beszerzési eljáľást lebonyolította. Az eljáľás eľedményes lett. Az eljáľás
nyertesével a szeľződést az Önkoľmányzat 2016 júliusában megkiitiitte.

INTREPID-SIanI Kft. bérbevételi kéľelme a Budapest WII. kerüIet, Tijmő u 56. szdm alatti,
önkormltnyzati tulajdonú, i)res, nem lakds céljdra szolgáIó helyiség vonatkozdsdban

740/f0t6. (VIl.l1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(13 igeno 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont' hory

1.) nem jdrul hozzú a Budapest VIII. kerĺilet, T<imő u. 56. szźlm a|attta|á|hatő,36|09lN0 hľsz.-ú, 14
m2 alapteľi.ilehĺ, füldszinti' tires, utcai bejáratri nem lakás,célú helyiség bérbeadásához iľoda
cé|jára az INTREPID-Start Kft. által ajánlott 5.000'- F.t + AFA bérleti díj + kozuzemi és külön
szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20 16. július 1 1 .
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2.) hozzájáru| a Budapest VI[I. keľĺilet, Tiimő u. 56. szám a|att talá|hatő,36109lN0 hrsz.-ú, 14
m2 alapterületű, utcai bejáratű, fiildszinti, nem lakás cé|jfua szolgáló helyiség bérbeadásához,
határozat|an időľe, 30 napos fe|mondási idő kikötésével az INTREPID-Start Kft. ľészére iroda
tevékenység cé|jára 12.600,- Ft/hó + ÁFa bé.l"ti díj + kozüzemi és külĺjn szolgáltatási díjak
összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határido: 2016. július l1.

3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahattlrozat 2.) pontja szerinti béľ|eti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele' hogy az onkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás cé|jfua
szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről szóló 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apjttn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvál|alási nyilatkozat a|áírását
vál|alja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 3 1.

A Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Központ Zrt. táiékoztatása alanián: A dtintésľől a kiéľtesítés 2016.
július 12. napján megtiiľtént.2016. augusztus 29. napján a béľleti szerződést fe|ek megkötötték.
További intézkedést nem igényel.

VANTAGE DESIGN KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerüIet, Leonardo da Vinci u 42.

szdm alatti, iires, önkoľmdnyzati tulajdonú, nem lakós céljdra szolgdló helyiség vonatkoztźsdban

74112016. (uI.11.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,1

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy

l.) nem jdrul hozzó a Budap^est VIII. keľület, Leonardo da Vinci u. 42. szźtm a|at1 ta|źúhatő,
36f57l0/Al|7 hrsz.-il,63 m, alapteľtiletíi, füldszinti, üľes, utcai bejáratú nem lakás célú helyiség
bérbeadásához iroda cé|jára a VANTAGE DESIGN Kft. által ajánlott 40.000,- Ft + ÁFA béľleti
díj + közuzemi és ktil<jn szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefüárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. július 1 1.

2.) hozzájáĺľluil a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 4f . szám alatt található,36257lLlNI1
hrsz.-ú, 63 m, alapterületű, ťoldszinti, üľes, utcai bejáratu nem lakás célú helyiség ktizmíĺvek
nélkül történő bérbeadásrához a VANTAGE DESIGN Kft. részére hatźtrozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével, iroda cé|jźra 4|.234'- F't/hó + Ár.a berleti dij + közuzemi és külön
szo|gźůtatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. július 11.

3 .) hozzájáru| a^Budapest VIII. kerĺilet, Leonardo da Vinci u' 42' szám a|att ta|źihatő, 36f57 l0lN17
hrsz.-ú, 63 m, alapteľületíĺ, füldszinti, ĺires, utcai bejáratu nem lakás célú helyiségnek a bérlő saját
kö|tségén töľténő fe|tĄitásához. A VANTAGE DESIGN Kft. a bérletijogviszony időtartama a|aĺt
bérbeszámítási igénnyel nem élhet, továbbá az źita|a eszközölt beruhazások ellenéľtékét a bérleti
jogviszony alatt és azt követően az onkormányzat1ő| semmilyen jogcímen nem követelheti.
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Fe|e|ős: Józsęfuárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július l 1.

4.) felkéľi a Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źil|ő nem |akás cé1jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásźú
vál|alja a leendő bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtriđő: 2016. augusztus 3 1.

A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló kiéľtesítés
2016. jűlius 12. napján megtörtént. f016. augusztus 24. napjá'n a béľleti szeľződés megkiitésre
kerůilt. További intézkedést nem igényel.

PERFEKT TAXI HOLDING Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros u 9./C
szdm alatti, iłres, önkormdnyzati tulajdoníł, nem lakds céljdra szolgóIó helyiség vonatkozttsĺźban

74212016. (VIl.l1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatärozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

AYěrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, Kis Fuvaľos u. 9.lC szám a|atÍ. ta|á|hatő,3509Il3lN2
hrsz.-ú, 14 m, alapterületű, utcai bejätatű, ťoldszinti, nem lakás cél'jźlra szolgáló helyiség
bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével a PERFEKT TAXI
HOLDING Kft. (cégjegyzékszttm:0|-09-270394; székhely: 1081 Budapest, Kisfuvaľos u. 9./C;
képviseli: Sasowsky Ferenc ügyvezeto) részére ľaktáľozási tevékenység céIjtra 14.080'. Ft/hó +

AF.A béľleti đij + kozuzemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július l 1.

2.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1 .) pontja szerinti béľleti szerzodés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźban tú|ó nem lakás cé|jfua
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) onkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti dijnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírésát
vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 3 l.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóIó kiéľtesítés
2016. jr'i|ius 12. napján megtöľtént. f016. októbeľ 26. napján a béľleti szeľződés megktitésľe
keľült. További intézkedést nem ĺgényel.

Herce-Hurca Cargo Kfĺ bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Horvdth Mihdly tér 16. szóm
alatti, önkormónyzati tulajdoníl, üres, nem lakós céljóra szolglźló helyiség vonatkoaźsdban

74312016. (ul.l1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodńs szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzĺ.igyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájára| a B^udapest VIII. kerüIet, Horváth Mihály tér 16. szám a1attta|źĺ|hatő,35194l0lV3
hľsz.-ú, 17 m, a|apterületĺĺ, utcai bejáratű, ťoldszinti, nem lakás cé|jára szo|gtůő helyiség
bérbeadásához,hattrozat|an időre, 30 napos fe|mondási idő kikötésével a Heľce-Iluľca Cargo
Kft. (cégjegyzékszám:01 09 276|85; székhely: l l44 Budapest, Gvadányi u. 106-108. 3. em.'13.;
képviseli: Marjai Erika Judit ugyvezető) részére iľoda tevékenység cé|jára34.|33,,- Fťhó + AFA
bérleti dij + k?jzuzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 1 l.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jfua
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (vI.20') önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt eryo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|äírását
vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határjdó: 20i6. augusztus 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől szóló kĺértesítés
2016. július I'2. napján megtöľtént. A ľendeletben foglalt hatáľidőn beliĺl nem keľü|t soľ a
béľ|eti szerzÍidés megkötésére. További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keríilet, Vósór utca 4. szdm alatti, 34875/0/A/28 helyrajzi szdmíł iizlethelyiségre
készült értékbecslés feliilvizsgilata irónti kérelem

744120|6. (ul.l1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságúgy dont, hogy

1.) a Budapest VI!I. kerület, Vásár utca 4. szám a|atti, 34875l0lNf8 hľsz.-ú, füldszinti, utcai
bejáratű, f3 m, alapterületű üzlethelyiség elidegenítésével kapcsolatosan hozott, 392ĺf01,6.
(IV.25.) száműhatźtrozatátváitozat|anul fenntaľtją avétę|źratnem módosítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. július l1.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t, hogy a határozat 1.) pontjában foglaltakľól és

az ajźtn|ati kötöttségnek az Önkoľmányzattliajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek
elidegenítéséró| sző|ő 3212013. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1l. $ (2) bekezdése a|apján
tĺjrténő meghosszabbodásáról tajékoztassa a béľlőt.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 11.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľő| 2016. július 26.

napján kĺéľtesítették a béľlőt, az adásvéte|i szerződést nem írta a|á. További intézkedést nem
igényel.



Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sdmuel utca ....... szóm alatti lakds
bérbeadására

745/f0I6.(uI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határ:ozzta
(l3 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér méltékéről szólő |6lf010. (m.08.) önkormányzati rende|etf2lC.
$-ában, valamint 47. $-ában foglaltak a|apján jogcím nélküli lakáshasználó
részére az źita|a lakott, Budapest VIII. kerület," Diószegi Sámuel utca ..

szám a|aÍti, I szobás, 28,40 m, alaptertiletű' komfortos komfortfokozatú, cinkormányzati
tulajdonli lakás - a lakbér a|apját képező novelő és csökkentő tényezőket is firyelembe véve
jelenleg - költségelvű komfoľtos 6.186,-Ft + AFA osszegiĺ bérleti díjjal töľténő béľbeadásához, öt
év hatźlrozott időre szólóan, előbérletijog biaosításával, a cs<jkkentő-nove|ő tényezok f,rgyelembe
vétele nélkĹili lakbér f havi összegével źLzonos mértékű, azaz20.6|8'- Ft összegű óvadékfizetési
kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. július 1 l.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontjában foglaltak a|apjźtn a
bérleti szerződés meskötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. augusztus 3i.

A Józsefváľosi Gazđálkodási Kiiznont Zrt. táiékoztatása alapián: A Béľbeadói nyilatkozat2016.
augusztus 3l-én elkészült. A béľleti szeľződés aláíľása folyamatban van.

ravaslat gép kocsi beúlló bérbeadósdra

74612016. (vtr.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. hozzájárul a Budapest VIII. keľüIet, Hoľánszlcy u. 16. szám alatĹi,36637 hrsz.-ú, 100 %-ig
önkormányzati tulajdonban lévő épület belső udvarán kialakított 1. számú gépkocsi beállóhely
bérbeadásához .......... . részére, hatźrozat|an időľe, 30 napos felmondási idővel
10.000,- Ft/hó + Átr'ĺ' berleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 16. július l 1.

2. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t aZ I.) pont szerinti bérleti szerzódés
megkotésére, amely hatźiyba lépésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló tires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről
szől.ó 59lf0l1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó béľleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetését vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt..vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. augusztus 3l.
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3. aZ l.) pont Szerinti bérleti szerzódés megkötése esetén az onkormányzattu|ajdonában álló Ĺires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeirol
sző|ő 59lf01l. (XI.07.) önkormányzati rendelet l5. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltękint az
egyoldalú k<jte|ezettségvá||a|ő nyi|atkozatkozjegyzói okiratba fog|a|ásától a béľleti díj méľtékére
tekintettel.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. július 1 l.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2016. július 22. napján a
béľleti szerződés megkiitésľe kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a KEHOP-í.2.9. azonosítószámú páIydzat előkészítéséhez sziikséges dtintés

747t20t6.(WI.11.)sz.Váľosga,uu,u,uu:::,,:::::"ofi sághatározata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. a ,,Pźiyźlzatos épületenergetikai felhívás akozép-magyarországi régió te|epülési önkormányzatai
számára című' KEHOP-5.2.9. kódszámú pźiyázati konstrukció keretében érintett épületek
energetikai tanúsítványának és kiviteli terveinek elkészítése'' tárgyil, közbeszerzési értékhatáľt el
nem érő beszeruési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes
ajźtn|atot az Equinox Consulting Kft. (székhe|y:7400 Kaposvár, Damjanich u. 6. II. |épcsóház3lf)
ajánlattevő adta, az aján|ati ár nettó 7.500.000,- Ft.

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 2016. július l 1.

2. felkéľi a polgármestęrt az előterjesztés mellékletét képező tervezési szerzódés a|áirására ahatározat
l. pontja szerinti nyeľtes ajánlattevővel.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20l6. július l4.

A Jrózsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A Józsefvárosi Gazdálkodási
Kiizpont Zft. a beszeľzési eljárást lebonyolított^. Az eljárás nyeľtesével a szerződést az
onkormányzat 20|6 j úliusában megkötötte.

Javaslat bankszdmlaszerződés módosítúsra

74812016. (vtr.l1.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkođás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal és a K&H Bank Zrt. között
kötött bankszámlaszerzódés módosításľa kerüljön oly módon, hogy megnyitásra keľül egy
a|szám|a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Önkormányzatibírság a|szám|amegnevezéssel.

Felelős: jegyző
Határidő:20l6. július l l.
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2. felkéri a jegyzőt a határozat l. számú mellékletét képezó ,,Bankszámlaszerződés kiegészítése''
d okumentum a|áír ásár a.

Fe|elos: jegyző
Határidő: 2016. júIius 15.

A Pénziigvi tigvosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározatban foglaltak alapján 2016. jútius 12-
én megnyitásra keľiilt a Józsefváľosi Polgáľmesteri Hivatal Onkoľmányzati bíľság alszám|a, a
,oBankszámlaszeľződés kiegészítése'' dokumentum a|áíľása2016.július 12-én megttiľtént.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi ílt ............ szóyíl ingatlanľavonatkozó
elővdsdrlási jogról való lemondúsra ZART ULE9

749lf0I6. (vtr.l1.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozlta
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságrigy dönt, hory a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat a . ... h1sz. alatt felvett, természetben a 1081 Budapest, Rákóczi lit

'....... szám alatti, 13l m, a|apterületű, üz|ethelyiség megnevezésű ingatlan tekintetében az

,,EUROVIN'' Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eladó és .... ....... vevő kĺizött 2016. június 6-án
51.500.000,- Ft., azaz ötvenegymi||iő-otszázezer forint vételáron létrejött adásvételi szerzódéshez
kapcsolódó elővásárlási jogáva| nem kíván élni.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. jűlius 1 l.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: 2016. július |3-án ahatározatot postáztátkaz
ügyfél részére.

Javaslat a Budapest VIII. keriłlet, Tömő utca ............. és a Budapest VIII. keriilet, Tiimő
utca . . . ... . .. szdm alatti önkormdnyzati bérlemények lakáscsere szerződésének

jóvdhagydsdra ZART ULES

750ĺ2016. (WI.l1.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(14 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet, Tömő utca ... .... szám alatti, fel szobás, 15,80
m, alapteľületű, szükséglakás bérleti jogának és a Budapest VIII. kertilet, Tömő utca

szám alatti, ery szoba * hallos, komfortos komfortfokozatu, 4|,47 m"
alapterülettĺ önkoľmányzati bérlemény béľleti jogának cseréjéhez, és ennek a|apján a Budapest
VIII. kerület, Tömő utca . ,,, szám alatti, fel szobás, 15,80 m, alapterületiĺ,
szükséglakásra vonatkoző hatźtrozoľt idejű, 2019. szeptember 30. napjáig szóló bérleti szerzodés
megkötéséhez, e|obér|eti jog biĺosítasa mellett ..... .......vel - a lakbér a|apjźt képező
növelő és csokkentő tényezőket is figyelembe vett (elenleg) _ 1.845,- Ft/hó + AFA összegű
költségelvű bérleti díj fizetése mellett, valamint a Budapest VIII. kerület, Tömő utca

szám a|atĺi, egy szoba + hallos, komfoľtos komfortfokozatű, 4I,47 mf
alapterÍiletrĺ lakásra vonatkozó határozat|an idejű béľleti szerzłldés megkötéséhez

Ű;ili;gj] ii.,o,,,?,*xJŤiTľä,.,.ffi'-".1'ä:i]i;ä::'tHäT"í:TiJ;s 
figyelembe vett
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Fe|elős: Józsefiĺáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. jú|ius 11.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a bérbeadói nyi|atkozat kiadására, és a
hatźlrozat l.) pontja a|apjźtn a bér|eti szerződések megkötéséľe.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. augusztus 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Mindkét lakásľa vonatkozóan
2016. augusztus 3l-én a béľleti szeľződések aláíľása megtörtént.

Javaslat a,,Teľvezési szerződés alapjdn építési engedélyezésitervdokumentdció és kivitelezési
tervdokumentúció elkészítése hdziorvosi rendelők és polgdrőrség szőmóra helyÍségek kialakítdsa
céljdból a VIII. keriilet Rdlvória tér 18. fi)ldszint (35453/0/A/70 hrsz-ti) helyiségekre, tórgyĺł,

közbeszeľzési értékhatdrt el nem érő beszerzési eljdrds eredményének megóIlapítósdra

7sf/20|6. (wl.ff.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(7 igeno 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Tervezési szerződés a|apján építési engedélyezési
tervdokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése hazioľvosi rendelők és polgárőrség
számára he|yiségek kialakítrása céljából a VIII. keľület Kálvária téľ 18. ťoldszint (3545310lN70 htsz.-
ú) helyiségebe,, tÁrgĺil,közbeszerzési értékhatáľt el nem éróbeszerzési eljĺáľásban úgy dönt, hogy

a.) a lefolytatottbeszęrzési eljárás érvényes és eredményes.

b.) a, ATLANT Épülettervező Kft. (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 91.) ajánlattevő
aján|ata érvényes, alkalmas aszerződés teljesítésére és nem á||kizttő ok hatálya alatt.

c') azEgészség Tervező Műhely Kft. (székhe|y: II44 Budapest, Ftiľedi ll. 44.) aján|attevó ajźtn|ata

érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem á|lkizźtrő okhatźiya a|att.

d.) a RIMELY-ZAJ^Cz ÉpĺrÉsz sľÚoIó Korlátolt Fele|ősségíĺ Társaság (szék,Jle|y: 122|
Budapest, Lomnici u. fLla) ajźn|attevő aján|ata érvényes, alkalmas a szerzódés teljesítésére és nem
á||kizárő ok hatálya alatt.

e.) aHźn és Tér Kft. (székhe|y:2014 Csobánka, Hanfland kÍt. 47 .) ajźtn|attevő ajän|ata érvénýelen.

f.) a MEGALIT'90 Kft. (székhe|y:403f Debrecen, Füredi u. 18') ajánlattevő ajźn|ata érvényes,
alkalmas a szerződés teljesítésére és nem á||kizźtrő okhatźiya a|att.

g.) abeszerzési eljárás nyertese a RIMELY-ZAJ^CZ ÉpÍľÉsz sľÚoló Korlátolt Felelősségiĺ
Taľsaság (székhe|y: 122| Budapest, Lomnici u. 28la), amely a legalacsonyabb ĺisszegű
ellenszolgáltatást taľtalmaző érvényes ajánlatot adta, aján|ata az aján|atkéľő ľendelkezésére á||ő
fedezeten belül van, alkalmas aszerződés teljesítésére és nem źil|kizźtró ok hatálya alatt. Elfogadott
aján|ati źranettő 6 050 000,- Ft + AFA.

h.) ahatározat g.) pontja a|apján felkéri a polgármestert a szerződés a|áirźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. jÍúius f2.
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A toleá-ľmesteľi Kabinet táiékoztatása a|apián: A szerződés a RIMELY-ZAJACZ EPITESZ
sTUDIo Korlátolt Fele|ősségű Táľsaságga|2016.júlĺus 2f-én a|áírásra keľült.

Javaslat a ,,Tervezési szerződés alapjdn kivitelezési tervdokumentúció és sziikség épí'tési
engedélyezési tervdokumentdció elkészttése addiktológia kialukítdsa céIjúbóI a VIII. keriilet

Magdolna u 33. Itelyiségekre" tdrgłĺl, ktjzbeszeľzési értékhatórt el nem érő beszerzési eljdrás
ere dmé ny é ne k me góIlapítús dr a

753l20t6. (vII.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzijgyi Bizottság a ,,Tervezési szerződés a|apján kivitelezési
tervdokumentáciő és szi'ikség építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése addiktológia
kialakítása céljából a VIII. keri'ilet Magdolna u. 33. helyiségekĺe'' tárgyű,kozbeszeruési éľtékhatárt el
nem érő beszerzési eljárásban úgy dönt' hogy

a.) a lefolýatottbeszerzési eljárás érvényes és eľedményes.

b.) az ATLANT Épülettervező Kft. (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai rit 9l.) ajánlattevő
ajánlata érvényes, alkalmas a szerzoďés teljesítésére és nem á||kízźtrő ok hatálya alatt.

c.) azBgészség Tervező MrÍhely Kft. (székhe|y: |I44 Budapest, Ftiredi u.44.) ajánlattevo ajźn|ata
érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem á'l'|kizárő ok hatálya alatt.

d.) a RIMELY-ZAJ^Cz ÉpĺrÉsz STÚDIO Korlátolt Felelősségű Társaság (székhe|y: |22I
Budapest, Lomnici u. f8/a) aján|attevó ajźtn|ata érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem
til|kizáró ok hatálya alatt.

e.) aHtn és Tér Kft. (székhe|y:20|4 Csobánka, Hanfland krt. 47 ') aján|attevő ajánlata érvénýe|en.

f.) a MEGALIT '90 Kft. (székhe|y: 403f Debrecen, Füredi u. 18.) aján|attevő aján|ata érvényes,
alkal mas a szer zó dés te lj es ítésére é s nem á'|| kizár ő ok hatá|y a a|atÍ..

g.) abeszerzési eljáľás nyertese a RIMELY-ZAJ^CZ ÉpÍľÉsz STÚDIó Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: lff| Budapest, Lomnici u. 28la) , amely a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajánlatot adta, ajétn|ata az ajźtn|atkéľő ľendelkezésére álló
fedezeten belül van, alkalmas a szerzodés teljesítésére és nem źi|kizźtrő ok hatálya alatt. Elfogadott
aján|ati áranettő 4 150 000'- Ft + AFA.

h.) ahatározat g') pontja a|apján felkéľi a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelos: polgáľmester
Határidő: f01 6. jtilius 22.

A tolg4ľmesteľi Kabinet táiékoztatása alapián: A' szerzőđés a RIMELY-Z^J^CZ ľpÍľÉsz
sTUDIo Koľlátolt Felelősségíĺ Táľsasággal20|6.jt'ilius 2f-én a|áírásra került.

Tulajdonosi houlźjúrulds Budapest VIII. kerület' Mikszdth Rdlmón térre tervezett villamos szekrény
v illamo s energ ia-ellátds ót bizto s í,tó fi)ldkdb el létesítés é hez

754/2016. ffIJ..zz.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźĄáľulását adja az ELMU
Hálozati Kft. (cégjegyzéksztlm:0l 09 87414f; székhely: 1132 Budapest, Váci ift 7f14.) źL|ta|

készített, a Budapest VIII. kęri'ilet, Mikszáth KáImán térre (hrsz.: 3673f) tervezett villamos szekrény
villamosenergia-ellátását szo|gá|ő ftjldkábeles csatlakozóvezeték kiépítéséhez, az a|ábbi feltételekkel
és kikötésekkel:

a. je|en tulajdonosi hozzájáľulás a bęruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezeloi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźtru|ást a

vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. kert'ilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építési'igyi
Irodájátó| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőt az érintet. terĺilet megfelelo minőségben történő helyreállítására, me|yre
a beruhźző/kivitelező kozösen 5 év garanci źú v źi|a|:

A bontással érintett Mikszáth Kálmán tér burkolatát az alábbi rétęgrenddel kell
he lyreállítani szerkezeti rétegenként f0 -20 cm át| apolás sal :

térkő burkolat
4 cm vtg. Nzfls baza|tágyazat
15 cm vtg C8/10-32lF stabi|jzźtlt útalap (ármiĺterhelés 20 cm)
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9íoÁ (más anyaggal nem helyettesíthető)

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

e. je|en tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezó szeľvek, szakhatóságok elóírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. jtilius 22.

A GazdáIkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: Ahatározat2016. augusztus 8. napján került
megkĺĺldésľe.

Tulajdonosi houlźjórutds az MTK Stadion építéséhez kapcsolódó tłÍépí,tési és köztekedési tervekhez

755/2016. NTI.ŻŻ.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzź$áru|ását adja a Közlekedés Fővárosi Tervezo Iroda Kft. (céĄegyzékszam: 01

09 065890, székhely: 1052 Budapest, Bécsi utca 5.) kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerület,
Salgótarjáni utcában talźúható MTK Hidegkúti Nándor Stadion épitéséhez kapcsolódóan a
Töľökbecse utcai (hľsz.: 38856) útépítés a jelen eljárásban benyujtott terv szerint valósuljon meg.

Felelős: po|gármester
Határidő: f0I6. jiilius 2f .

2. az a|ábbi közterületekre vonatkoző 4I4l20I5. (V.04.) számű határozatźłt az I. pont szerinti
műszaki tartalomma| módosítja, valamint érvényességétf0|7. jtiius 31-ig źů|apítjameg.
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. Salgótarjáni utca (hrsz.: 38836lf)
o Torökbecse utca (hľsz.: 38856)
. Sport utca (hrsz.: 3885215)

Felelős: polgármester
Hatáľido: f0|6. jiiiusff .

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: A határozat 2016. jűlius f2. napján keľĺilt
megkĺildésľe.

J av as lat k ii zt er üI et- Il as zn dl ati k éľ e Ime k eI b ír ól ás ór a

757lf016. (wl.zf.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzź!árulást ad -
előre egy összegben toľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterĺilet-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. keľü|et, Bľódy Sándoľ u. 32. szám
a|atti Táľsasház
(székhely: l088 Budapest, Bľódy Sándor u.3f .)

A köztertilet használat ideje: 2016' július f4. -20|6. szeptemberf3.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület, homlokzat felújítás
Közteľület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Bródy S. u 32. és Vas u.21.

sarka
Közterti|et-haszná|atnagysága: 7fO m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0I6. jtilius 2f .

A Gazdálkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. augusztus 26. napjńn
postai kézbesítés útján átvették.

75812016. (wI.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy d<int, hogy a 355/2016. (rV.l8.) szamú határozatźú az
alábbiak szerint módosítja azza|,hogy aHaszná|ó 2016. április |8. - 2016. jlinius 02. közötti időszakľa
vonatkozó kĺjzterület-hasmtúati díját egy összegben fizesse meg:

Kozterület-haszná|ő, kérelmező: Concoľde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)

A közterület-használat ideje: 2016. április l8. _ 2016. június 02.
Közteľület-hasznźńatcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány flb. szám e|otti

közterĺil eten az iz|et mellett
Közteľület-h aszná|atnagysága: 62 m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201 6. jtilius 22.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározatot20t6.jr'ĺlius 27. napján postaĺ
kézbesítés útján átvették.

ti
1.1

}:

.:.

208 ,::t
.." ..,."1

"; ./-



759/f016. (vIl.ff.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(8 igeno 0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köĺerület-használati hozzájárultst ad - teljes díjťrzetéssel - az a|źtbbiak szerint azza| a kikötéssel,
hogy könnyen mozdítható, nem r o gzitett tár gy ak kerüln ek kih elyezésre :

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező: Konopiste 2010 Kft.
(székhely: 1l49 Budapest' Pillangó park 16.)

A közterület-hasznáIat ideje: 20l6. július f2.-f0|7. március 01.
Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány Żlb. szám előttj

k<jzterületen az iiz|et me llett
Kozterület-haszntt|atnagysága: 72 mf

Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerĺilet, Corvin sétány Żlb. szźtm e|őtti

közteľületen kert és a Top Twins Kft. pavilonja
mellett

Közterület-hasznźt|atnagysága: 50 m2

Felelos: polgármester
Határidő: f01 6. jtl|ius f2.

2. tudomásul veszi a Konopiste 2010 Kft. Budapest VIII. kerület, Corvin sétány Zlb. szám e|ótti
köztertileten vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használatát2016.június 0f . _20|6.
július fl. napjáig szóló időtartamra dijťlzetési kötelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 6. jtt|ius f2.

A GazdáIkodási Üwosztĺĺlv táiékoztatása alanián: A határozat 2016. jútius 22. napjátn keľiilt
postázásľa, de nem vették át,ezért2016. augusztus 15. napján újból kĺkĺildték.

760120|6. NII.22.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeľii|et-haszntiati hozzájára|ást ad _
teljes díjmentességgel - az a|źlbbiak szerint:

Köztertilet-h aszntiő, kére|mező :

A közteľület haszná|at ideje:
Közterü l et-h aszná|at cé|j a:

Közterü I et-h aszná|at helve :

K ö zterti let-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6. jtllius 2f .

Szenes Művészeti Kft.
(1089 Budapest, Rezső tér 3.)
2016. szeptember 1I. -f0I6. szeptember 12.

Szenes lván Emlékkoncert kultuľális rendezvény
Budapest VIII. kertilet, Szenes Iván téľ (volt Rezső
tér)
12 000 m'

..t
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A Gazdálkodási tjevosztá|v táiékoztatása alapián: A határozat 2016. július f2. napján keriilt
postázásľa, de nem vették át,ezért 2016. augusztus17. napján újból kézbesítették.

7611201'6.1vII.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartćlzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. koĺerület-haszntiatjhozzájźru|ást ad _ teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint azza| a feltétellel,
hogy könnyen mozdíthatő' nem rogzített tárgyak (székek, asztalok, virágládák) kertilnek
kihelyezésre, továbbá, hogy a kihelyezett asztalok, székek közvetlentil a vendéglátóhely
homlokzata mellett a járdán kerülnek elhelyezésre:

Közterület-hasznźilő, kérelmező: IGUANA IT Kft.
(székhely: l088 Budapest, Krúdy u. 9.)

A közteľület-használat ideje: 2016. július ff . _f0|,7 'június 20.
Közterület-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Köztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Kľúdy u.9. szám előtti járdán

8m'
K<izterti let-h asznáIat n agy s ágal.

FeleIős: polgáľmester
Hatáľidő: 201 6. jiilius 2f .

2. tudomásul veszi az IGUANA IT Kft. Budapest VIII. keri.ilet, Krúdy u' 9. szám előtti köĺerĺ'ileten
vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használatźLt f0I6. jlinius f0. _ f0|6. jlilius 2l.
napj ái g s zó ló időtart amr a dijflzeté s i köte l ezettsé g me l lett.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. jtlJius2f .

A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A batározatot 2016. július 28. napján vették
áLt.

762/20|6. NII.22.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igeno 0 nem, f tartőzkodáls szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használati hozzźĄárulást ad -
előre egy összegben t<jľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-hasznźiő,kérelmező: Budapest VIII. keľÍilet, Déľi Miksa u. 10. szám
alatti Társasház
(székhe|y: 1084 Budapest, Déľi Miksa u. 10.)

A közteľĹilet-használat ideje: 2016. augusztus 01. -2016. augusztus 30.
Közterület-hasznźůatcé|ja: építési munkaterĹilet (építési felvonulási terület és

építési konténer elhelyezése paľkolóhelyen)
Közterĺ'ilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 10. szám előtti

járdán és 2 db paľkolóhelyen
Közterĺilet-haszntr|at narysága: 12 m' Qźlrda) + 2 db parkolóhely

Felelos: polgármester
Határidó: 20| 6' jtilius f2.
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A Gazdálkodási Uevosztá|y táiékoztatása alapián: Ahatározztotf016.július 27. napjánvette át
az ügyfé| postai úton.

763/2016. (wl.f2.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-haszná|atihozzájáruläst ad - teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 6. jtilius ff .

2. tudomásul veszi a PEDRANO CONSTRUCTION HLINGARY Kft. Budapest VIII. kertilet,
Leonardo da Vinci u.3l-39. szám előtti közterületen építési munkaterĺilet céljából igénybe vett
közterület-hasznźúatźú2Ol6. július |8._2016.július 21 'napjźigszóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 201.6. jÍilius ff .

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A batározat 2016. július 28. napján keriilt
kipostázásľa, de nem vették át.

76412016. Nn.22.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, f tartćlzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy đönt, hogy közterĺilet-használati hozzźjárulást ad -
elcire egy <isszegben töńénő teljes díjfizetéssel - az a|źlbbiak szerint:

K özterü | et-h aszn á1 ő, kér elmezo :

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

Közterĺ'i let- h aszná|at h e l ye :

Kö zterü let-h asznźńat nagy s ága:

Közterii I et-h asznźúó, kér e|mező :

A közterület-használat ideje:
Közterti l et-hasznźilat cé|i a:

Közterü | et-h aszntiat helve :

Kĺjzterü let-h asznźiat nagy sága:

Felelős: po|gáľmester
Határidő: f0 |6' jű|ius f2.

PEDRANo coNsTRUCTIoN ÍILII\IGARY Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u.29la. fszt. f|.)
2016. július 2f . _ 20|6. december 3 l.
építési munkatertilet
Budap^est VIII. keľület, Leonardo da Vinci u. 31-39.
f40 m" (úttest)

Magyaľ úipítőlZrt.
(székhely: 1149 Budapest' Pillangó u. 28.)
20l6. július 28. _20|6. augusztus l2.
ép íté si munkaterü let (Nemzeti Kozszo|gá|ati E gyetem
építési munkálatai)
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 38-40.
szám ę|őtti közteľületet érintő jáľdaszakaszon és
úttesten
16 mz

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: Ahatározzt20t6. jú|ius 22. napján keľült
kipostázásľa.
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765120|6. NII.ff.) sz. váľosgazdáIkodási és Pénziĺgyĺ Bizottság határozzta
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy kĺizterület-használati hozzájźrulást ad _
előre egy összegben töľténo teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Felelős: polgármester
Határidő: 20 16. !űlius f2'

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása a|apián: Ahatározztf01'6. augusztus 1. napján keľiilt
átvételľe postai úton.

766/2016. (wI.22.) sz. Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(8 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertiIet-használati hozzźĄttrulást ad _
előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-h aszná|ő' kérelmező :

A közteľtilet-használĺ idej e:

Közterü let-h aszná| at cé|j a:

Közterü let-h aszná|at h e l ve :

Közterü let-h aszná|at n agys ága :

K<izterü let-h aszná|ő, kére|mező :

A közterület-használat idej e:

K ĺjzterü let-h asznźlat cé|j a:

Kö zterü let-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester
Határido: 2016. jtilius2f .

Közteľület-h asznáIő, kérelmező :

A köztertilet-használat ideje:
Közterti l et-h aszná|at cé|i a:

Hoľ-Kovi Kft.
(székhely: 4ff5 Debrecen, Kiskeľt utca 36.)
2016. augusztus 10. -f0I6. augusztus 19.
építési munkaterü |et (kábelfektetés)
Budapest VIII. keľület' Práter utca 31-35. előtti
parkol^ósáv

100 m. (l0 db parkolóhely)

Fiivészkert Lakópaľk Táľsasház
(székhely: 1 083 Budapest, Illés utca f6-3f .)

2016. július 25 . _ 2016' szeptember 25.
építési munkaterü|et (építési ái|ványozás és építési
konténer)
Budapest VIII. kerÍilet, Ká|vária utca 25-27. e|őtti
közterĺileten
3 mz járdán+ 1 db parkoló

Füvészkeľt Lakópaľk Társasház
(székhely: 1083 Budapest, Illés utca f6-3f .)

20l6. július 25. _f0|6. augusztus 07.
építési munkaterülęt (építési á||ványozás és építési

Ä Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása atapián: A' határozat 2016. július 22. napján kerĺilt
kipostázásľa.

767/2016. NII.22.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használati hozzź|árulást ad _
előre egy összegben töľténő teljes díjÍizetéssel _ az a|ttbbiak szeľint:
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Közteľü let-h asznźiat h elve :

Kö zterti l et-h asznźiat nagy sźtga:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 6. jtilius ff .

konténer)
Budapest VIII. kerü|et, Illés utca3f . e|őtti
közterületen
3 m2 járdán+ l db parko|ó

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: L határozat f0t6. július ff. napján keľüIt
kipostázásľa.

768/20t6. gÍI.Żf.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és PénzÍigyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartćlzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-hasznźůatihozzźĘźtru|ást
az a|źtbbiak szerint:

Köztertilet-hasznźł|ó, kérelmezo: Ki|enc Égtáj Kft.
(székhely: l201 Budapest, Királyhágó utca i04.)

A közterület-használat ideje: 2016. június 22, -f0I7 .június 22.
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntiat helye: Buda^pest VIII. keľület, Horánszky utca 1.

Közterület-haszntiat nagysága: ff m,

Felelos: polgármester
Határidő: 20| 6. jű|ius ff .

A Gazdálkodási ÜeyosztáIv táiékoztatása alapián: A. határozat 2016. július f2. napján keľült
kipostázásra.

769/2016. Nn.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 617/20|6. (VI.l3.) száműhatźrozatát az
alábbiak szerint módosítja:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közeľtilet-használati hozzźĘźtrulást ad -
havi részletekben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint azza| a kik<jtéssel, hogy a

közterületen kizźtró|ag egy ember számtra kdnnyen mozdíthatő, nem rögzített tźtrgyak (székek,
asztalok, virágládák) keľülnek kihelyezésre:

KözterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Lumen Laboľ Kft.
(székhely: l088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér2.)

A közteľtilet-haszná|at ideje: 20 l 6. június 13 . _ 2017 . április l 5.

KözterüIet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz + árnyékoló
Közterĺ'i|et-hasznáLathelye: Budapest VIII. keriilet, Mikszáth Kálmán tér f-3. szám

Közterü|et-hasmá|atnagysźtga: ;ľĺ!-"xfi::'"'.äteraszés20mzárnyékoló

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. jil|ius 22.
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A Gazdálkodási Ugvosztály táiékoztatása alapián: Ä határozzt f016. július 27. napján keľiilt
kipostázásra.

7 7 0 ĺ 201 6. (wl.ff .) sz. Vá ros gazd á| kodásĺ és Pénzü gyi Bizottság hatálr ozata
(8 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. köaerület-használatihozzájáru|ást ad - előre egy osszegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kĺjĺerĺilet-használat ideje:
Ko zterti l et-h aszná|at c é|j a:

Közteľti let- h aszná|at h e l ve :

Közterü l et-h aszná|at nagy s ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. jtilius f2.

2. tudomásul veszi a Geo * Bau Kft. Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci köz |. szám előtti
kozterületen építési munkatertilet céljából igénybe vett közterület-használatátf016.július 16. -
2016. július fI. napjáig szóló időtaltamra dijťlzetési kötelezettség mellett.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6' jtilius 2f .

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása atapián: A' határozat 2016. július 27. napján keľült
kipostázásľa.

77|12016. (vTI.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy köztertilet-használati hozzźĄárulást ad _
előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Köztertilet-h asznźůő, kérelmező :

A köztęrület-használat ideje:
Közterü let-h aszn źiat c é|j a:

Közterĺi let-h aszná|at he lye :

Köztęrü let-h aszná|at nagys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6' jiilius f2.

Geo + Bau I(ft.
(1 l 52 Budapest, Vörösmarty utca ĺflb)
20l6. július 22.-20|6. augusztus 15.
ép ítési munkaterĺilet (fii ggofo lyo sók felúj ítása)
Budapest VIII. kertilet, Leonardo da Vinci köz 1. elotti
közterületen
36 m2

( .. ..............)
20l6. július 25.-2016. augusztus 31.
építési munkaterület (hom lokzat felúj ítása, guru lós
állvány)
Budapest VIII. keľtilet, Reguly Antal utca 16. előtti
közterületen
2mr

..j
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A Gazdá|kodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: Ahatźrozat2016.jrĺlius 22. napján keľült
kipostázásľa.

7 7 f / 2016. 1vll.ff .) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzü gyi Bizottság határ ozata
(8 igen' 0 nem, f tartőr,koc|źls szavar,atta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-haszná|atihozzájárulást ad _
előre egy összegben történő teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznźiő, kérelmező :

A közterĹi let-használat idej e :

Kö zterü let- haszná| at cé|j a:

Kozterü I et-haszná|at h e lye :

Közterü let-használ at n agy sága:

Gľillcsiľke Kft.
(l085 Budapest, Horánszky utca l3.)
2016. július 22. _f017.július 06.
pavilon és vendéglátó tetasz
Budapest VIII. kerület, Szigony utca 43. (Klinikák
Metró bejrárat mellett) köztertileten
|f m. pavi|on * 3 m, vendéglátó terasz

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0I6. jtiliusff .

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A hatáłrozat 20|6. jú|ius 22. napján kerüIt
kipostázásľa.

773/20|6. NIJ.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igeno 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati hozzt!árulást ad -
előre egy összegben töfténő teljes díjfizetéssel- aza|źlbbiak szerint:

Közterület-haszntiő,kére|mező: Thai Fagylalt Kft.
(2040 Budaörs, Árpád u. |312.)

A közterĺilethaszná|atideje: 2016. augusztus0f.-20|7. augusztus 02.
Közterület-haszná|at cé|ja: fagy|a|t aľusítás
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kertilet, Kisfaludy u. 27. (Corvin kciz)

és Baross utca l0.A szám előtti közteriileten
Közteľület-haszná|atnagĺsága: 4ł4m2

Felelős: po|gármester
Hatźridő: 20 I 6. jtilius 2f .

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása a|apián: Ä' határozat 2016. jrĺlius 22. napján került
kipostázásra.

774/20|6. (vII.22.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nemo 2 tartőzkodás szĺvazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közteriilet-használati hozzźĄéru|źtst ad - havi részletekben történő teljes díjfizetéssel _ azza| a
feltétellel, hogy a BABorĺA Kft. a Blues & Gastro 20|2 Kft' köĺerület-használatból eredő
3 f91 546,- Ft tartozásźlt 20|6. augusztus 20. napjáig egy összegben megťlzeti. Feltétel tovźtbbá, 
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hogy a közteri'ilęten kizáro|ag egy ember szttmźra könnyen mozdíthatő, nem rögzített tárgyak
(székek, asztalok, viräg|ádák, napernyő.k) kerüInek elhelyezésre, a napernyők, árnyékoló
szeľkezetek kialakítása abban az esetben elfogadható, ha azok széleinek - kitekeľt, kinyitott
állapotban _ fiiggőleges vetüIete nem lóg tiil az úttest ftjlé, a napernyőket, árnyékolókat,
szeľkezeteket a vendéglátóhelyek nyitvatartási idején túl csukott, betekert állapotban kell tartani, a
meg|évő dobogókat tovább bovíteni nem lehet, a dobogón meg|évő fémvázas, ponyvaszerkezetű
építméný el kelI bontani:

Közterület-haszná|ő, kéľelmezo: BABOHA Kft.
(1088 Budapest, Kĺridy u. 6.)

A közterüIet hasznáIat ideje: 20 1 6. július 2f . _ 20|1 .június 01 .

Közteri'ilet-haszntiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Kĺúdy utca 6. szám előtti

közterĹileten
Közterület-hasznźilatnagysága: 7| m2

Fęlelos: polgármester
Határidő: f0|6. jű|ius f2'

2. tudomásul veszi a BABOHA Kft. Budapest VIII. kerület, Kľúdy utca 6. szám előtti koztertileten
vendéglátó terasz céljából igénybe vett közteľület-használatźLt20|6.június 01. -f016.július 2l.
napjái g szó l ó időtart amr a dijfizetés i kötel ezettség mel lett.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. jtiiusff .

Á, Gazdá|kodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 20t6. július 22. napján keľült
kipostázásľa.

775/20|6. Nn.22.\ sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|\

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy az 58712016. (VI.06.) szźtmű határozatźi
az a|źtbbiak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használati hozzájźrulást ad -
előre egy cisszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbjak szerint:

Közterĺilet-hasznźůő,kérelmező: Budapesti Építő és Szere|őZft.
(székhely: l163 Budapest, Új Kőbánya u.f3.)

A közterület-használat ideje: 20ló. június 1I._f016.június f6. és 2016. július l6.
-f016. augusztus i0.

Közterület-hasznáIatcé|ja: építési munkateľület (építési felvonulási terület és
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)

Közteľület-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilet, Déri Miksa u. 7. szám e|őtti
járdán és 2 db parkolóhelyen

Közterület-haszntůatnagysága: 78m" (árda)+f db parkolóhely
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m')

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. jiilius 22.

216 t',

1,.r' 
:'.' 

...''"



A Gazdálkodási Uevosztálv táiékoztatása alapián: A határozat f0|6. július 2f. napján keľiilt
kipostázásľa.

776/2016. (wI.22.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(8 igen, 0 nem, 2 tartćlzkoďás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerület-használati hozzźĄárulást ad _
teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

Közteľület-h aszná|ő, kérelmezo :

A közterü|et-használat ideje:
Közterü | et- h asznźiat cé|j a:

Kĺjztertilet-h aszná|at helye :

Kĺjzteľti l et.h aszná| at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: f0| 6. jtilius 22.

Táľsak a Teleki Téľért Egyesület
(székhely: l086 Budapest, Teleki Lász|őtér 4.)
2016. július 27.-2016.július 28.
kulturális Görög Fesztivál
Budap^est VIII. kertilet, Teleki Lász|ő tér
100 m'

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása a|apián: A határozat 20t6. július 22. napján keľült
kipostázásľa.

ravaslat a Dedk Didk Áhat.źnos Iskollźvat kapcsolatos döntések meghozatalóra

77712016. (wI.22.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartólzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Molnár Ferenc Angol-Magyar Kéttannyelvű Általános Iskola esetében az átcsoportosításról
szóló döntésre tekintette| kizárő|ag a spoľtudvar felújítása és a jźúszőudvar valósul meg, a
ny i|ászźr ők fe lúj ítás a nem.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6' jtiius 22.

2. a Deák Diák Általános Iskola esetében a balesefueszé|yretekintettel e|végzi a tetőfelújítást.

Felelős: polgĺĺľmester
Határidő: 2016. jtúius 22.

3. a Deák Diák Általános Iskola tetőfelújításával kapcsolatos valamennyi feladat - szükséges
tervezési, beszerzési, miĺszaki ellenőrzési, kivitelezési feladat - teljes ktiľĺĺ lebonyolítasával
megbízza a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, és felkéri a polgáľmesteľt a megbízási
szer ző dé s a|áir ásźtr a.

Felelos: polgármester
Határidő: f0| 6. jiiius f2.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alanián: A megbízási szeľződés
a|áíľása megtiiľtént, a kĺvitelezési munkálatokat végző Vá|lalkozó is kiváIasztásľa keľü|t. A
munká|atok 2016. decembeľében elkészüItek.



Tulajdonosi ltoaújúrulás Budapest VIII. keriilet, Győrffy Istvdn utca 6. szdmú ingatlan előtt ílj
kap ub e It ajtó léte síté s é hez

778/f016. (wI.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(7 igen' 2 nem,1 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory tulajdonosihozzájárulását adja Budapest
VIII. kerület, Győľfs István lltca 6. szám a|atti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozásának - benyújtott
teľvek szeľinti - bontásához, illetve új kapubehajtó létesítéséhez, az építés közterületi munkáihoz, az
alább i feltételekkel és kikotésekkel :

a' jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetót) nem mentesiti az épitéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. aberuhźzőnak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó ľendelet (|9l|994. (V'3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Fováros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági IJgyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. kötelezi a kivitelezőtlépíttetőt a Gyorft István utcai jáľda- és útszakasz bontási helyek
megfelelő minőségben torténő helyreállításáľa, melyre a kivitelezőlépítteto kĺjzösen 5 év
garanciźú vállal,

o a bontással éľintett Győrffu István utca járda burkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell
he|yreti|ítanj szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

4 cmvtg. MA-8 öntött aszfa|t

15 cm vtg. Ckt-4 stabilizáciős alapréteg
20 cm vtg. homokos kavics ágyazat

. a Gyoľfł István utca gépkocsi kapubehajtőt az a|źtbbi rétegľenddel kell kiépíteni:
5 cm vtg. MC-ll aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. C |f/|5 beton útalap
f0 cm vtg. homokos kavics źlgyazat

. a Győrfł István utca zĺjldterület helyľeállításakor a zöldterület részét képezó, károsodott
(kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. osztályú termőfijld
visszatöltésével - kell e|végezni, fák 3 m-es körzetében a kitermelt talajszelvény teljes
mélységében (1 m mélységig), egyéb zöldterületeken20 cm mélységig,

d. a sze|vénybe eső fa kivágása csak a füs szárű növények védelmérőI szóló
346/f008. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a józsefuárosi természeti környezet védelméľől
sző|ő 28/2014. (V[.Ol.) önkormányzati rendelet szerint a Polgáľmesteri Hivatalhoz benýjtott
kérelem alapján kapott fakivágási engedély bitokában kezdhető meg, illetve az ebben előíľtak
szerint ke|l a fapótlźst e|végezni,

e. a határozat d. pontjában előíľt fapótlás keľetében a meglévő utcai fasorhoz illeszkedoen, az
ingatlan előtti területen f db, háromszor iskolázott (kb. 10-12 cm törzsátmérőjű) bokľétafa
kerĺilj ön elültetésľe,

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| akozterület tulajdonosát íľásban
éľtesíteni,
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g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyezo Szervek, szakhatóságok eloíľásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napjától számitoĹt 1 évig érvényes.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20|6. jű|iusff .

A Gazdálkodásĺ Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A'határozat2016. augusztus 8. napján keľült
megküIdésľe.

Javaslat Nagy Fuvaros u 26. szóm alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalóra

779/20|6. (wl.fŻ.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest, VIII. kerület Nagy Fuvaros u. 26. szám alatti lakóépület esetében tető, ťodém,
fiiggőfolyóső'tuzfalfelújítási munkálatok helyett a biztonságos üzeme|tetéséhez szükséges gaz-
és elektľomos vezeték és szerelvényezési munkákat végezteti el.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0| 6. jtilius 22.

f. ahatźrozat 1. pontja alapján megbizza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az I. pont
szerinti feladat lebonyolítrĺsával kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésével.

Felelő s : Józsefu áros i Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: f0| 6. jil|ius 22'

3. felkéri a polgáľmestert ahatározat2. pontja szeľinti megbiztsi szerződés a|áírtsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. jtúius 2f .

A Józsefuáľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A megbízísĺ szerződés
a|áúrása megtiiľtént, a kivitelezési munkáIatokat végző Vállalkozó is kiváIasztásľa keľĺilt. A
munkálatok hatáľidőľe elkészültek. További intézkedést nem igényel.

Lakds elÍdegenítésével kapcsolatos vételdr és eladósi ajdnlatjóvdhagyúsa (Budapest VIII. keríilet,
Auróra u ..........................)

780/20|6. (wI.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺĺlet, Auróľa u. ........... szám a|atĺi, .... ..... hrsz.-
ű,2f m" alapteri'iletÍĺ, l szobás, komfort nélkiili, a közös tulajdonból hozzátartoző 31fl10.000
eszmei hányaddal rendelkező lakásra hatźlrozatlan idejii bérleti jogviszonnyal ľendelkezó Bér|ó
részére történő eladási ajźln|at kiküldéséhez az e|készilt forgalmi éľtékbecslésben megállapított
forgalmi éÍték25 %o-áva| megegyezo összegű, azaz 1.f60.000,- Ft vételár közlése męllett.

Felelős: Józsefi'áľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdźúkodási igazgatőja
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Hatáľidő: f016. jű|ius 22.

f.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZÍt.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
ki kü l dés ére, val am i nt az adásv éte|i szer ző dés a|áít ás ár a.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. augusztus 21. napján
megkötésre keľüIt azadásvételi szeľződés. További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keriilet, róuef krt. ... szóm alatti, ....... helyrajzi szdmú
I a k ds r a meg k iil dii tt e ladds i aj dn lat h atdr i dej é ne k me g h o s s za b b ítds a

7 81 12016. 1vl.22.\ sz. Váľos gazd áIkodási és Pénziigyi Bizottság határ ozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy^a Budapest VIII. kerület' József kľt.
.... szám a|attí, ... hrsz.-li, 55m' a|apterületiĺ lakásra kiki.ildött eladási

aján|at aján|ati kötöttségét a határozatról szóló éľtesítés kézhezyéte|étől számított 30 nappal
meghosszabbítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 6. jtilius f2'

A Jĺózsefuáľosi GazdáIkodási Ktiznont Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. augusztus 16. napján
megkiitötték az adásvételi szeľződést. További intézkedést nem ĺgénye|.

A Budapest VIII. kerület, Vdsdr utca 4. sutm alatti, 34875/0/A/28 helyľajzi saÍmú iizlethelyiségre
me g k iildö tt e ladds i aj dnl at h atdridej é ne k me g h o s s za b b ítds a

782120|6. (vIl.fz.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Vrírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest VIII. keľület, Vásáľ utca 4.
szám a|atti, 3487510ĺN28 helyrajzi számon nyilvántaľtott, 23 mf alapterĺiletű üzlethelyiségľe kiküldött
eladási aján|at aján|ati kötĺittségét ahatźtrozatról szóló értesítés kézhen,éte|étól számitott 30 nappal
meghosszabbítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. jiilius 2f .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiéľtesítés
2016július 26. napján kelt levélben megtiirtént, adásvételi szerződés nem jiitt létre. További
ĺntézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. kerület, Rókóczi tér 2. szóm alatti, hatdrozott időre suíIó béľIeti joggal terhelt
iro dahe Iy is ég elidegenítés e

783120|6.1vl'.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság hatźrozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
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A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) az ingat|an-nyilvántartásban a 34898l0lA/14 he|yrajzi^számon nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. kerület, Rákóczi tér f. szám a|aÍti,78 m' alapterületiĺ, nem lakás céljára szolgáló
helyiségre fenná|ló határozott idejű bérleti szerzódés miatti elidęgenítést kizárő feltétel aló|
felmentést ad.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20| 6. jű|ius f2.

f .) hozzájáru| ahattrozat 1.) pontja szerinti he|yiségľe vonatkozó eladási ajźtn|atbér|ó részére történő
megküldéséhez, a vételárnak, az e|készu|t' forgalmi értékbecslés, valamint a 3fl2013. (vII.15.)
önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése alapjźn a forgalmi éľték l00 %o-źtban, azaz
f|.370.000,- Ft összegben töľténő kcizlése me|lett.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20| 6. jtilius f2.

3.) felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási K<izpontZrt.-t ahattrozat 2.) pontja szerinti eladási ajźtn|at

kikĺildésére és az adásvéte|i szerződés aláírásźtra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidó: 20 1 6. augusztus 3 1.

A Jrózsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2016. augusztus 25. napján
megktitiitték az adásvételi szeľződést. További intézkedést nem igényel.

..... magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Dobozi u 19. szúm
alatti iires, önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakós céljdra szolgdló helyiség vonatkozdsdban

784/2016. NTI.LŻ.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yttosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem idrul hozzlź a Budapest VIII.
kerůilet, 35376helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VI[. keľĺilet, Dobozĺ u. 19.
szÁm a|attta|á|hatő, |7 m, a|apterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari' fijldszinti, nem lakás
célú helyiség béľbeadásźlhoz . magánszemély részére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f01 6. jtiius ff .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiéľtesítés 2016.
július 25. napján megtiiľtént. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

Mag1lar Individudlpszichológiai Egyesíilet kérelme a Budapest VIII. keriilet, Fiumei út 3. szám
alatti iinkormdnyzati tulajdonú, nem lakós céIjdra szolgltló helyiség vonatkozlÍsdban

785/2016. (wI.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerü|et' Fiumei iÍ.3. szám a|attta|á|hatő,34597/0lN2 hrsz.-ű, 68 m2

a|apteriiletű, földszinti, utcai bejáratú, nem lakás céIú helyiségben a bérlő saját költségén történő
WC kialakításához. A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület a bérleti jogviszony idotartama
alatt bérbeszámitási igénnyel nem élhet, továbbá az á|ta|a eszkozölt beruház.ás ellenértékét a
bérleti jogviszony alatt és azt követően az onkormźnyzattő| semmilyen jogcímen nem
követelheti.

Felelős: Józsefilárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20| 6. jtilius 22.

2.) hozzájáru| a Magyar Individuálpszicho|őgiai Egyesülettel torténő megállapodás megkötéséhez
az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0| 6. jiilius ff .

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

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. augusztus 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésrő| szóló kiéľtesítés
2016. július 24. napján megttirtént. 2016. júIius 27. napján a megállapodást megktitiitték.
További intézkedést nem igényel.

PAPELITO 29 KÍt. bérleti díj feliilvizsgdlati kérelme a Budapest VIII. keriłlet, oľczy uĺ 27. szdm
alatti iłres, önkormdnyzati tulajdonú, nem lakús céIjóra szolgúIó helyiség vonatkozlźsdban

786/f0|6. Nn.22.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|,1

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) visszavonja a 608 /20 | 6. (VI.06.) számon hozott hatźtrozatát.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20| 6' jillius 22.

2.) hozzájárl| a Budapest vI[. keriilet, orcry űt 27. szám a|atti, 36007/0lN3 hrsz.-ú,
58 m2 alapterületrĺ, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiség bérbeadásához hatźrozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a
PAPELITO 29l.fft. (székhely: l089 Budapest, orczy itt2|-f3.7 ' em. 43.; cégtregyzékszźtm: 0|-
09-965468; adőszám: 23433700-2-4f; képviseli: Erdélyiné Balogh Mária ügyvezető) részére,
keľeskedelem (i'izlet) cé|jára,80.000'- Ft + ÁFA béľleti díj + közüzemi és külön szo|gá|tatási
díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. jtilius 22,

3') felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatźtrozat 2.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkdtésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában źt||ő nem lakás cé|jźra
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását,
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valamint a ľende|et 14. $ (2) bekezdés szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
vá||a|ja a leendo bér|ő.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. augusztus 3l.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiĺzpont Zrt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiéľtesítés 2016.
jr'ilius 25. napján megtiiľtént. 20|6. augusztus 8. napján a béľleti szeľződést megkötötték.
További intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. kerüIet, tjuői út 16/8 łs Üuĺi ílt I8. szdm alatti iires, nem lakds céljdra
szolgdló helyiségek bérbeadósóra vonatkozó pdlyázat eredménytelenségének megdllapítlźsdra

787/20|6. (wI.22.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata

(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, Ü|lői űt 16tB szám a|att elhelyezkedő,36763l0lV48 helyrajzi számű,
1 18 m2 alapteľületű, füldszinti (kizárő|ag a Budapest VIII. keľĺilet, Ütlőĺ út 18. szźtm a|altí,
36764/0/Nl hrsz.-ú helyiségbol megközelíthető), valamint a Budapest VIII. keľĺilet, Üllĺi ĺt
18. szám alatt elhelyezkedó,36764ĺ0lNlhe|yrajzi számű, utcai, füldszinti és pinceszinti' 756 m"

alapterületű és a 36764l0lN3 he|yrajzi szám a|atti, fijldszinti, 28 m' alapteľületíĺ (kizźrő|ag a
36764/0/Nl hrsz.-ú helyiségből megkozelíthető), mindiisszesen 902 m. alapteľiiletű, üres,

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céIjaľa szo|gá|ő helyiségek bérbeadására _ a I12lf016.
(V.05.) számú képviselő-testĺileti határozat alapján _ kiírt nyilvános pźiyázatot éľvényesnek, de

eredménýelennek nyi lvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdźůkodási igazgatőja
Határido: 20 | 6. jiilius 22.

2.) javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest vIfI.^ keľület, Üuĺi ĺt 16lB szám a|att
elhelyezkedő, 36763l0lV48 he|yrajzi számtl, ll8 m, alapteľületű, füldszinti (kizáró|ag a
Budapest VIII. keľĺilet, Üllői űt 18. szám a|atti, 3676410lNI hrsz.-ú helyiségből
megk<izelíthető), valamint a B'udapest VIII. keľtilet, utl0i ĺt 18. szam alatt elhelyezkedő,
36764lOlN| he|yrajzi szźlm,í, utcai, ftildszinti 

^ 
és pinceszinti, 756 m2 alaptertilettĺ és a

36764/0/N3 he|yrajzi szám a|atti, füldszinti, 28 m" alapterületrĺ (kizźrő|ag a36764/0/N 1 hrsz.-ú
helyiségből megközelíthető), mindösszesen 90f mf alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú
nem, lakás cé|jźra szo|gźiő helyiségek bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordu|ós pá|ytzati
elj árás újbóli kiírását.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6, jtiius 22.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A' pá.tryá.zat 2016. október 20.
napjától volt megvásárolható, a leadási hatáľidő novembeľ 9. volt, jelentkező hiányában
eľedménýelenül záru|t. További intézkedést nem igényel.

A Budapest WII keriilet, Horvdtlt Mihóly tér 16. szdm alattifi)ldszinti, hatórozatlan időre szóló
bérleti joggal terhelt egyéb helyiség elidegenítése

788120|6. (W.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(7 igen' 2 nem,0 tartózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźlrul aZ ingatlan-nyilvántartásban 35194l0lN| he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. kerĺilet, Horváth Mihály tér 16. szám a|atti, utcai bejáratű, f4 m.
alapterületíĺ eryéb helyiségľe vonatkozó eladási aján|at bérlő részére történő megküldéséhez, a
vételárnak, az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a
32/20|3. (VII.15.) onkormányzati ľendelet alapján a forgalmi érték 100 %o-źlban, azaz7.490.000,-
Ft osszegben történo közlése mellett.

Felelós: Józsefuárosi Gazdá|kodźtsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. jiilius f2.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt._t ahatározat l.) pontja szerinti e|adási aján\at
kiküldésére és az adásvételi szerzodés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. augusztus 3l.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2016. augusztus 30. napján
megkötiitték az adásvételi szeľződést. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. kerĺilet, Salgótarjdni utca... (Szemafor utca.-) .. saźm alatti,
.helyrajzi saźmíl lakdsra megkiildött elaůźsi ajdnlat hatdridejének meghosszabbítdsa

789/2016. glJ.ff.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(7 igen' 2 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület' Sa|gótaľjáni
utca ... (Szemafoľ utca ...) . szám alatti, ....... he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
32 mf alapteľĹiletű lakásra kikiildött eladási ajtn|at ajźn|ati kötöttségét a határozatről szóló éľtesítés
kéillez-ĺ éte|étó| szźmitott 3 0 nappal m e gho s szabb ítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0 |6. jil|ius 22.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: ,Ą dtintésľő| 20t6. jtĺlius 26.
napján kelt tájékoztatást a béľlő ľészéľe megkĺildték' adásvételi szeľződést azonban nem ktitött.
További intézkedést nem ĺgényel.

lav aslat az,, LNR-D IliW2 0 1 6. típ us íl', b érlaktźs pdly ázat kiírds ára

790/20t6. (vTl.ff.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) 2016. augusztus l. - 2016. augusztus 31. közott pźiyázatot íľ ki a pźůyazat benýjtĺásakoľ
józsefuáľosi felsőoktatási intézményben tanuló diákok részére' az e|őterjesztés mellékletét képező
Pá|yźuati Felhívásban és aPá|yźuati jelentkezési |apban meghatärozott tartalommal. A ptůyázatra
kiín lakásokľa a fulajdonos onkormźnyzat - felújítási kötelezettséggel, költségelvű bérleti díj
előírása mellett, óvadékfizetési kcjtelezettséggel és a hallgatói jogviszony szerzodéskötéssel
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egyidoben torténő igazo|ása mellett, - 5 év határozott időre szó|ó bérleti szerzodést köt a nyertes
pá|yázőva|, az a|ábbiakban felsorolt és megnevezeÍt 5 darab bérlakásra.

1.) Budapest VIII., József u. 4.1 .3. em.7 . 1 szoba 33,09 mz összkomfoľtos
2.) BudapestVl[., Lujzau.8.2.em.23. I szoba 33,60m' komfortos
3.) Budapest VIII., orczy ift31.f . em. 5. l szoba 28,00 m. ĺisszkomfortos
4.) BudapestVl[., Szerdahelyi u. 18. 1. em. 13. 1 szoba 42,70 m' komfortos
5.) Budapest VIII., Szerdahelyi u. 18. 2. em. 26. I szoba 32,25 m' komfortos

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. jtilius 22.

2') fe|kéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t apá|yázat kiíľására és annak lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodźsi igazgatőja
Határidő: 20| 6. jtilius 22.

3.) hozzájźtru|, hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. abirźiati határidőt indokolt esetben
ery alkalommal meghosszabbítsa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. jiilius 2f .

4.) hozzájźru|, hogy a pá|yźlzati Jelentkezési Lap e|lenértékeként befizetett l.000,- Ft +ÁFA a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. bevételét képezze.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20| 6. jtilius 22.

A Jĺózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: !ĺ pá|yázat kiíľása és
Iebonyolítása megtiirtént. Az eľedményre vonatkozó javaslatukat a Váľosgazdá|kodási és
Pénztigyi Bizottság 2016. novembeľ 7-ei ülésén teľjesztették e|ő.

^2016. 
augusztus |. - 20|6. augusztus 31. napja köztitt meghiľdetett, ,,Ll[R.Dllxlzolĺ. tÍpusú''

bérlakás pá|yázat eľedményérő| -, azaz a nyeľtes pá.Jyá.zó és a soľrendben kiivetkező pá|yázól
szemé|yéľől - a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság az 111912016. (xI.07.) számú
határ ozatáłba n d ti ntiitt.

Jav as lat az,, L N R- o K T/2 0 1 6. típ us íl'' b é rla k ds p dly dzat kiíľ ós dr a

791/2016. NTI.22.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nemo 0 tartózkodäs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) 2016. augusztus 1. - 20|6. auguszrus 31. között pźilyázatot ír ki a pźiyazat benyújtásakor
józsefuárosi felsőoktatási intézményben oktatók, tanárok, illetve kutatók részére, az e|őterjesnés
mellékletét képezo Pá'|yázati Felhívásban és a Pá|yttzati jelentkezési lapban meg]latározott
taľtalomma|' A pźiyźzatra kiírt lakásokra a tulajdonos önkormányzat - felújítási kötelezettséggel,
költségelvű bérleti díj előírása mellett, óvadékfizetési kötelezettséggel 5 év hatźlrozott időľe szóIó
bérleti szerződést köt a nyertes pályázóval, az alábbiakban felsorolt és megnevezett. 3 darab
bérlakásra.

1.) Budapest VIII., Futó u. 27.2. em.27.
2.) Budapest VIII., József u. 4,7. 5. em.3

l+ fél szoba 69,89 m. komfoľtos
2 szoba 66,22 mf összkomfortos
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3.) Budapest VIII., Magdolna u. f0.2. em.24. f szoba '74.70 m' komfortos

Felelős: Józsefilárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. jiilius 22.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a pá|yázat kiírására és annak lebonyolítására'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20| 6. jtilius f2.

3.) hozzájárul, hogy a Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. abírá|ati hatáľidót indokolt esetben
egy alka|ommal meghosszabbítsa.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. jű|ius f2.

4.) hozzájárul, hogy a pálryázati Jelentkezési Lap ellenértékeként befizetett t.000,- Ft +ÁFA a
Jó zs efu áro s i G azdá|ko dźts i Közp ont Zrt. b ev éte|ét kép ezze.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodźtsi Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. jiilius 22.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A' pá.Jyázat kiíľása és

lebonyolítása megtörtént. Az eredményľe vonatkozó javas|atukat a VáľosgazdáIkodási és

Pénzůigyi Bĺzottság 2016. novembeľ 7-ei ĺĺlésén teľjesztették elő.
Az ,,LNR-OKT/2016. tÍpusű'o pá|yázłtra páilyá,zati ajánlat nem éľkezett, eľľe tekintettel a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az ||2012016. (xI.07.) számú határozatában úgy
dtinttitt, hogy a 2016. augusztus 1. - 20t6. augusztus 31. ktizött meghiľdetett, ,,Ll[R-oKTl20|6.
típ usú'o pá.Iy áuatot éľvényes nek, de eľedménytelennek nyilvánítj a.

ravaslat bérleti szerződés megktitésére a Hajnal Gyógyszertdri Betéti Tdrsasdggal

7 92/2016. NTr.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozztýttru| a Jőzsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 10!4 Budapest, Auróra u.2f-28.
szám alatti szakrendelőjének fijldszintjén található, 153,9| m, alapterülettĺ, önkormányzati
tulajdonú helyiség bérbeadásához a Hajnal Gyógyszeľtári Betéti Társaság (székhelye: 1084
Budapest, Auróra utcaff-28., cégjegyzékszźtma: Fővźtrosi Torvényszék Cégbírósága Cg. 01-06-
5|35f1, adőszáma: 28863731-f.4f, statisztikai tĺirzsszźma: f886373|.4773-2|2-0I) rész&e,
győgyszertár üzemeltetése cé|jára, a határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerinti
tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 6. jtl|ius 22.

2. felkéľi a polgáľmestert ahatározat I. pontja szerinti bérleti szerzodés a|áírására.

Felelos: polgármester
Határidő: 20| 6. jtl|ius f2.

A Polgáľmesteľi Kabinet táiékoztatása a|apián: A szerződés a|áírása megtłiľtént.
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Javaslat rendvédelmí lakĺźso k felíljítás dra

793/f016. Nn.22.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

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

l. e|végezteti a Budapest VIII. keri'ilet,Lujza u. 14. fszt. |. és fszt. f. szźm alatti önkormźnyzati
tulajdonban á|ló lakások lakhatóvá tételének felrijítási munká|atait aza|ábbiak szeľint:

- fszt. |. szám alatti lakást bruttó 2.087.563 Ft ĺisszegben,
- fszt. f . szźtm alatti lakást bruttó |.547 .8|3 Ft összegben,

azza|,hogy a műszaki ellenőri feladatok dijazźsa fszt. 1. szźlm a|atti lakás esetében bruttó 3|.3I4
Ft, a fszt. f . szám alatti lakás esetében bruttó 23 .f|7 Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 20|6. jűlius ff .

2. a határozat 1. pontja a|apján megbízza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az I. pont
szerinti feladat lebonyolításával kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésével.

Felel ős : Józsefu áro s i Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 20| 6. jiilius 2f .

3. felkéri a polgármestertahatározatf . pontja szerinti megbizási szerződés a|áírásźtra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 6. jtilius 22.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A feladat előkészítése közben
fe|meľĺilt, hogy a felújításokat átfogóbb szeľkezeti problémák teszĺk szĺikségessé, melyek
megsziintetése néIkĺil a feladat elvégzése csak átmeneti megoldás. A Képviselő-testĺilet a
|72/2016. (D(.08.) számú határozatában döntiitt aľrĺíI, hogy megbízza a Józsefváľosi
Gazdá|kodási Kiizpont Zrt.-t' hogy az épiiletszerkezetben sziikséges javításokat végezze e|. Az
épületszeľkezetben a szükséges javítások elkészĺiltek, a lakások lakhatĺóvá téte|e folyamatban
van, szerződéses véghatáľidő: 2017. janufu t5.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, József krt. .. sutmíl ingatlanra vonatkouj elővósdrlási
jogróI való lemonddsra zÁnr tjĺns

794/2016. NIJ.22.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzata ... .... hrsz. alatt felvett, teľmészetben a 1085 Budapest, József krt'
szttm a|atti, 64 m' alapterületű lakásingatlan tekintetében eladó és ......... vevő
között f0|6. május 30-án 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmi||ió foľint vételaron létrejött adásvételi
szer ző déshez kapcsolódó elővásárlási j ogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' jtilius2f .

i;l

2f7 4,



A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: 2016. jrĺlius Lf-én a batározatot postáztátk az
iigyfél részéľe.

Javaslat a Budapest VIII. keriźleĄ Szigony u ... (Tömő u. ...) ....... szĺźm alattí bérlő bérleti
jogviszonyónak közös megegyezéssel, pénzbeli megváltússal ti)rténő megsziintetésére

ZART ULES

795/20t6. (wI.22.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájttu| a Budapest VIII. ^kerĺilet, Szigony u. ... (Tomő u. ...) . szttm a|atti,3
szoba t hallos' 120,40 mf alapterü|etű, komfortos komfoľtfokozatú lakásľa vonatkozóan

...... (született: ... . ) bérlővel fennálló bérleti jogviszony közcis megegyezéssel,
pénzbeli térítés ellenében' me gál lapodásban történő me gszüntetéséhez.

Felelős:Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtridő: f0|6. jtilius 22'

2.) határozat|an időtartamra szóIó bér|eti jogviszonnyal rendelkező bér|ó részére a
béľIeti jogviszony megszüntetéséért, pénzbe|i téľítésként a lakás foľgalmi értékének 80 %o-át, azaz
18.720.000'- Ft-ot határoz meg, mely összegből a lakást esetlegesen terhelő díjtaľtozások
közvetlenül kerülnek levonásra. A pénzbeli térítés 50 %o-źĺnak megfelelő összeg a megállapodás
aláírásakor, a fennmaľadő 50 % pedig . ... részére, a lakás birtokbavételét követő 15.

napon belül kerül kiťrzetésre.

FęIelős: Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. jtiliusff .

3.) felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatánozat I.)-2.) pontja szeľinti megállapodás
megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 15.

4.) kötelezi hogy az á|ta|ahasznált, Budapest VIII. kerület, Szigony u. ... (Tömő u. ..')
. . . szám alatti lakást kiiiľítve, 2016 . szeptember 29-ig adja át.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f0I6. szeptember f9.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A Megál|apodás aláíľásaf016.
augusztus 25-én megtiirtént. Béľlő a lakás leadási kötelezettségének 20|6. szeptembeľ 9. napján
eleget tett. A pénzbelĺ téľítés teljes egészében utalásľa, kifizetésľe keľĺilt. További intézkedést
nem igényel.

fellebbezés a .............. óltal indĺtott perben és b.) eldlldshoz.való hozzdjdrulds .........
felperes ügyében ZART aLEs

796/2016. Nn.22.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
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A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Fővárosi Bíróság előtt folyó, .. fe|peľes
f7.P.2f.6f0l20|fl78. szám,ű elsofokú ítélettel szemben
tudomásuI veszi.

Fe|elős: jegyző
Hatáľidő: folyamatos

2.) a Pesti Központi Kerĺileti Bíróság előtt 31.P.101.788lf015.

és társa áItal indított perben a
elozetesen benyújtott fellebbezést

felperes kereseti kérelemtől való
szám a|aĺÍ' folyamatban lévő peľben
elállása esetén ahhoz hozztĘárul

költségigény nélkü|.

Felelős: jegyzó
Határidő: folyamatos

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A' határozatban foglaltakľól a bíľóságok éľtesítése
megtiirtént.

ravaslat az Úi releki téri Piac J3 jelíí iizlethelyisége űźrgydban kiittitt bérleti szerződés felmonddsára
ZART ULES

797/2016. Fĺl.22.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáls szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a2014. október 29. napjźłn a Giovanni Kolibri Kft.-vel (cégsegyzékszám: 01-09-|95|65; székhely:
1174 Budapest, Bajza utca 26.; képviseli: Yarga Valentin ugyvezető; adőszttm: 250f097I.2-42)
kötött bérleti szerzódést a szerződés 24. a) pontja a|ap1án rendkívüli felmondással megszĹinteti'

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. jtiius2f .

2. felkéri a polgáľmestert a rendkívüli felmondás a|áirtsára' közlésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 3l.

3. amennyiben a Giovanni Kolibri Kft' önként nem teljesíti az onkormányzatta| szemben fennálló
tartozźsát, úgy kezdeményezi a tartozás behajtásával kapcsolatos sziikséges intézkedések
megtételét a Giovanni Kolibri Kft.-vel szemben.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. augusztus 3 1.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A bérleti szeľződés
felmondása megttiľtént, ktizlésľe került. A határozat végrehajtása e. tekintetben megttiľtént. A
Béľlő fennálló tartozásait azonban még mindig nem ľendezte az onkoľmányzat felé, ezért a
tartozás behajtása éľdekében a szükséges intézkedés megtöľtént: a Bérlővel szemben Íizetési
meghagyásos eljáľás keľĺilt megindításra.
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Javaslat a Budapest VIII. kerijleĄ Szigony u ... (Tömő u ...) ........ szĺźm alatti bérlő
bérleti jogviszonydnak közös megeglezéssel, pénzbeli megvdltúss.al történő megszüntetésére

ZART ULES

798lf0|6. (Vn'.zf.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(9 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazĺtta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kertilet, Szigony u. ... (Tomo u. ...) szám a|atti, f
szobás, 57,70 m, a|apterületű' komfortos komfortfokozatű |akásra vonatkozóan
bérlovel fennálló bérleti jogviszony kĺjzĺjs megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében,
megállapodásban toľténo megszĺintetéséhez.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zľt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0Í6. jiúius 22.

f.) ....... határozat|an időtatamľa szóló bérleti jogviszonnyal rendelkező bérl'ő részére a
bérleti jogviszony megszüntetéséért, pénzbeli téľítésként a lakás foľgalmi értékének 80 %o-tú, azaz
9.968.000,- Ft-ot határoz meg, mely cĺsszegbol a lakást esetlegesen teľhelő díjtartozások
közvetlentil keľülnek levonásra. A pénzbeli térítés 50 %o-ának megfelelő <ĺsszeg a megállapodás
a|tłírźsakor, a fennmaradó 50 %o pedig ....,., részére, a lakás birtokbavéte|ét követő 15.

napon belül kerül kifizetésre.

Felelős: Józsefoárosi GazdáIkodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f01,6. jiilius ff .

3.) felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározat l.)-2.) pontja szeľinti megállapodás
megkötéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KQzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. aususztus 15.

4.) kötelezi ...t, hogy azá|talahaszná|t, Budapest VIII. kerület, Szigony u. ... (Tömő u. ...)
szám a|atĹi lakást kiürífue,20|6. szeptember 29-ig adja źń'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6, szeptember f9.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A Megállapodás aláíľása2016.
augusztus 25-én megtörtént. Béľlő a lakás leadási ktitelezettségének 2016. októbeľ 3. napján
eleget teff. A pénzbeli térítés teljes egészében uta|ásľa, kifizetésre került. További ĺntézkedést
nem igényel.

Javaslat a ,,Józsefvdrosi onkormónyzat részére 3 db gépjórmíí beszerzése" tárglił közbeszerzési
elj drós meg indítlźs dra

800/2016. (vtrI.l5.) sz.YárosgazdáIkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozatl
(9 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Jőzsefvárosi onkoľmányzat részérę 3 db gépjrírmű
beszerzése,, tárgytl kozbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

).
.::
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1. a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti éltékű hirdetmény nélküli nyí|t (Kbt. l15. $

szeľinti eljárás) kozbeszerzési eljárást fo|ytat le.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus l5.

f . elfogadja az e|óterjesztés 2. számű me|lékletét képező kozbeszerzési eljáľást indító felhívást és

közbeszerzés i dokumentumokat a B ír á|ő B izottság j avaslata al apj án.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 201 6. augusztus 1 5.

3 . elfogadj a az a|ábbi kiválasztott hat gazdasági szereplót:
l-Név: GYI]LAI AUTóSZERVIZ Kft., cím: ll73 Budapest, 51l. utca 4. - 5|f. utca3.,

adőszám: 233 57 | 69 -f-4f
Foľgalmazott autómáľkák: opel
Elvárt paramétereknek megfelelő gépjármĹĺvek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaro Combi
7 személyes személygépkocsi: opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva

2-Név: Schi|ler Autóház Kft., cím: l138 Bp. Váci u. L|3., adőszźtm: I0f60999-f-4|
Foľgalmazott autómáľkák: opel' Toyota' Skoda' Fiat
E|várt paraméteľeknek megfelelő gépjáľmĺĺvek (márka és típus):
9 szemé|yes személygépkocsi: opel Vivaro Combi, Fiat Ducato
7 személyes szeméĺygépkocsi: opel Combo Touľ' Fiat Doblo, Fiat Scudo
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva, Fiat Qubo' Skoda Yeti, Skoda Fabia

3-Név: AUTosZALoN DUNA Kft., cím: 1095 Budapest, Soroksári út 160., adőszám:
tf504147-f-43
Foľgalmazott autómáľ|ĺ.ĺk: Opel' Suzuki
Elvárt paramétereknek megfelelő gépjáľművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: opel Vivaľo Combi
7 személyes személygépkocsi: opel Combo Tour
5 személyes személygépkocsi: opel Meriva' Suzuki SX4, Suzuki Vitara

4-Név: AUTOCENTRUM sZABo Kft., cím: |ffl Budapest, Pedellus u.l., adószám:
10923153-2-43
Foľgalmazott autómáľkák: Fĺat' Foľd, Renault
Elvárt paľamétereknek megfelelő gépjárművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: Fiat Ducato, Foľd Tourneo Custom, Renault Trafic Combi
7 személyes személygépkocsi: Fiat Doblo, Fiat Scudo, Ford Grand Tourneo Connect
5 személyes személygépkocsi: Fiat Qubo, Foľd Bmax, Ford Tourneo Connect, Ford
Touľneo Courier, Renault Captur

S-Név: Poľsche Inteľ Autó Hungáľia Kft., cím: 1139 Budapest, Fáy u. f7., adószám:
145r5239-2-44
Foľgalmazott autómáľkák: Volkswagen' Seat, Skoda' Audi
Elvárt paraméteľeknek megfelelo gépjárművek (márka és típus):
9 személyes személygépkocsi: VW Transpoľter
7 személyes személygépkocsi: VW Caddy
5 személyes személygépkocsi: VW Caddy, VW Polo, Seat lbiza, Skoda Yeti, Skoda Fabia

6-Név: PetľányĹAutĺó Kft., cím: l 106 Budapest, X', Kerepesi út l05., adószám: 1049I551-f-
44
Forgalmazott autómáľkák: Foľd
Elvárt paramétereknek megfelelő gépjárművek (márka és típus):
9 szeméIyes személygépkocsi: Ford Tourneo Custom
7 személyes személygépkocsi: Ford Grand Tourneo Connect
5 személyes személygépkocsi: Ford Bmax, Ford Tourneo Connect, Ford Tourneo Couľier
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Fele|ős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus l5.

4. aze|járás határidoittekintve úgy dönt, hogy az ajánlattételi határidő: l0 naptáľi nap.

FeleIős: polgármester
Határidó: 20 l 6. augusztus l 5.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alanián: A. határozlt szerinti gazdasági szeľeplők felé a
kőzbeszerzési dokumentumok megküldésľe keľiiltek.

ravaslat a ,,Budapest Fővdros VIII. keriilet Jóuefvárosi Polgdrmesteri Hivatal Adóügyi lroddjdnak
mííködési hatékonysdgjavítús,' tórgyú, kiizbeszeľzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljdrós

e r e dmé ny é n e k me g ól I ap í't tÍs dr a

801lf016. (uII.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatt
(9 igen' 0 nem,3 tańózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úgy dönt, hogy

1. a ,,Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodájának
műkĺjdési hatékonyságjavitás,, tárgyil,közbeszęrzési értékhatárt el nem érobęszerzési eljárást
érvényesnek és eredményesnek nyi|vání$a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

2. a hatttrozat l. pontjában megjelölt beszerzési eljárás során a PricewateľhouseCoopers
Magyaľország Kft. (székhely: l055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tft78.; cégjegyzékszám: 0|
09 0630f2;' adőszám: 10256161-f-44) aján|ata érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére,
nem áll kizárő ok hatálya alatt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. aususztus i5.

3. a hatźrozat 1. pontjában megjelölt beszeľzési eljárás nyeľtese PricewaterhouseCoopeľs
Magyarország Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tft78.; cégjegyzékszttm:0I
09 063022; adószttm: I025616Í-f-44). Az e|fogadott ajánlati ár 7.900.000,- Ft + 27 yo AFA,
azaz bruttő 1 0. 03 3.000'- Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 16. augusztus l 5.

4. felkéri a polgáľmestert ahatátozat3. pontja szerinti megbízási szerződés a|źirására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. aususztus 31.

ńn: A határozatban foglaltak szeľint a
ny zat, a m e gb ízás i sze ľző d és 20 t 6. szepte m be ľ 2 |- én a|áír ásr a

szeľződést
keľůilt.megktittitte az

Jav as I at kö zter iłI et- h as zn dI ati k ér e Ime k e I b ír ó I ós dľ a

232



802ĺ2016. (WII.15.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 Ígen' 0 nem, 2 tartćnkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy módos itja a 772lf016. (vII.zf.) számú
határozatát - negyedéves díjfizetésse| _ az a|ábbiak szerint:

Közterü|et-haszná|ő, kérelmező: Grillcsirke Kft.
(l085 Budapest, Horánszky utca 13.)

A közerület-használat ideje: 2016. augusztus 15. _20|7.jlilius 06.
Közterület-haszná|at cé|ja: pavilon és vendéglátó terasz
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. keľület, Szigony utca43. (Klinikák

Metró bejźtrat mellett) közterületen
Közterülęt-haszniiat nagysága: Í2 m'pavi|on * 3 m" vendéglátó tetasz

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. augusztus l5.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása a|apián: A határozat f0|6. augusztus f2. napján
keľiilt kipostázásľa.

803/2016. (vtrI.ls.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájáru|ást ad -
előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssęl _ az a|źtbbiak szerint:

Közterület-haszntůő, kérelmező: Hoľváth Tiboľ egyéni vállalkozó
(székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 20.)

A kĺjzterülethasznáIat ideje: 2016. augusztus 15. -2017. augusztus l5.
Köztertilet-haszná|at cé|ja: megállító tábla
Közterti|et-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. |Lla.

szźtm e|őtti jtrdán
Kozterület-haszná|at nagysága: 1 m,

Felelős: polgármester
Hatźtridó:. 20 l 6. augusztus 1 5.

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat 20ĺ6. augusztus 22. napján
kerĺilt kipostázásľa.

80412016. (WII.15.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory k<iĺeľület-használati hozzájátulást ad -
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

T
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K özter ü l et-h aszná|ő, kér e|mezo :

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

Közterület-h aszná|at h elve :

Köztertilet-h aszntiat nagysága:

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6. augusztus 15.

A Gazdátkodási Üsvosztálv táiékoztatása alanián: A határozat 2016. augusztas 2f. napján
keľült kipostázásľa.

805/2016. (vtrI.ls.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiati hozzájźlru|ást ad _ előre egy összegben toľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Kozteľü l et-h aszntiő, kér e|mező :

A közterület használat ideje:
Közterület-h asznźiat c é|j a:

K<izterül et-h aszná| at helve :

Közterü I et-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. augusztus 15.

Geo + Bau Kft.
(l l52 Budapest, Vĺirösmarty utca|flb)
2016. augusztus 16. -2016. szeptember 30.
ép íté s i mun katertilet (fii ggőfo lyosók felúj ítasa)
Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci köz l. előtti
közterületen
36 mz

REAX INVEST Zrt.
(székhely: l133 Budapest, Gogol u. 15.)
2016. augusztus 15. -f016. augusztus 26.
építési munkateľület (homlokzati állvány elhelyezése)
Budapest VIII. kerĺilet, Szentkirályi u. 4. szám e|otti
jźrdán
36 m. Qárda)

2. tudomásul veszi a REAX INVEST Zrt. Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 4. szám e|őtÍi
közterületen építési munkaterüIet céljából igénybe vętt kĺjzterü|et-használatátf0|6. augusztus l4.
napj źtr a s zó I ó i dőtart amr a díjťlzeté s i köte lezettsé g me l lett.

Felelős: polgármester
Határido: 20l6. augusztus l5.

A Gazdálkodási ÜeYosztáIv táiékoztatása alapián: A határozat f016. augusztus 25. napján
keľĺilt kipostázásľa.

Tulajdonosi hozzájárulds Budapest VIII. keriilet Corvin Sétdny Program keretében létesiłIő C4 jelÚí
irodahdz optikai kóbelhdlózatra kiitéséhez

806l20t6. (vm.15.) sz. Váľošgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság hatátozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja a Nokia
Solutions and Networks TraffiCoM Kft. (cégjeryzékszźlm: 0I 09 56707f; székhe|y: |092 Budapest
Köztelek utca 6.) megbizása a|apján a LoXToN Kft' (cégjegyzékszám: 13 09 |397f9; szé|<he|y:2||3
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Erdokertes, Banka utca 6.) źútalkészített, a Budapest VIII. kerület Corvin Sétány Pľogľam IV. ütem
keretében, a Bókay János utca - Práter utca - Szigony utca által határolt tömbben épülő C4 irodahźn
kétiráný optikai kábe|hźiőzat bekötésének kiviteli tervéhez, a k<jzterii|eti munkák e|végzéséhez, az
alábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:

a' jelen tulajdonosi hozzáĄárulás a beruházőt/kivitelezőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez
szi'ikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszerzése alól'

b. a tulajdonosi hozzźtjárulás a Szigony utca (hrsz.: 36180; 36137;357f8ĺ46) és Práter utca
(hrsz.: 36|00lf) út- és jáľdaszakaszairaterjed ki,

c. a beruházónaVlkivjtelezőnek (építtetőnek) akózíftkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźĄárulást a vonatkozó rendelet (19/|994. (V.31.) KITVM ľendelet) szerinti mellékletek
csato|ásával a Budapest Főváros VIII. kęľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
Ügyosĺály Építésiigyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

d. kötelezi a beruházőt{kivitelezőt a bontással éľintett járdaszakaszok helyreá||itására, amely
munkákľa a beruhźnőlkivitelezo k<ĺzösen 5 év garanci źú v á||a|.

o Ą bontással érintett Szigony utca és Práter utca járda burkolatát az a|ttbbi rétegľendde|
kell helyľeállítani, szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített ontött aszfa|t kopóréteg (bontassal érintett jttrdaszakasz

teljes szé|ességében)
15 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap
15 cm vtg' homokos kavics ágyazatTrq91%o

e. az engedé|yęs koteles a munkák (helyľeállítás) elkészültérő| akozterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźĄáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan beÍartásźpal, a döntés napjától szźlmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. augusztus 15.

A Gazdátkodási tigvosztálv táiékoztatása atapián: A hatáľozat 2016. augusztus 17. napján
keľĺilt megkiĺldésľe.

ravaslat ,,Vdllalkoztźsi szerződés keretében Józsefvdros kardcsonyifeldíszí,tése és díszkivildgítósa''
tdrgy íl közbeszerzési eljdrds megindítdsdra

807/20|6. (vtrI.ls.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

l. ',Vállalkozási szerzódés keľetében Józsefuáľos karácsonyi fęldíszítése és díszkivi|ágitásď,
tźtrgyban akozbeszerzésekľől sző|ő 20|5. évi CXLIII. t<ĺrvény Harmadik Rész, uniós érté|<hatźt

alatti értékrĺ hirdetmény nélkĺili nyílt (Kbt. 113. $ (1) bek. szerinti eljárás) kózbeszerzési eljárást
folytat le.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016' aususztus i 5.
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2. elfogadja az e|óterjesúés f . számű męllékletét képező kozbeszerzési eljárást indító ajánlattételi
felhívást és kozbeszerzési dokumentumokat a Bíľáló Bizottság javaslata a|apjźtn.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.

3 . elfogadj a az a|ábbi kiválasztott háľom gazdasági szereplőt:

1. KATAZOL Kft.
cím: 7400 Kaposvár, Hársfa u. 8/E fszt.3.
cégegyzékszám: Cg. L4-09-3|4154
adőszám: |I465795_f-|4
képviseli: Csalló Zsolt ügyvezető igazgatő

2. Best-Vi|l.2000 Kft.
székhely: Ifff Budapest, Fonó u.f-6.
cégsegyzékszám: 0109 867f39
adószám: I|936323-2-43
képvise|i: Galló István

3. IITJNILUX Kft.
székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u 43-45.
cégsegyzékszám: 0l 09 071353
adőszám: |0438f00-f-43
képviseli: Klenovics Gyula

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus l5.

4. az e|járás határidoit tekintve úgy dönt, hogy az aján|attéte|ihatáridő: 10 naptári nap.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus l5.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: ĺzÉ'sz-rcnR Kft. intézkedett ahatärozatban szeľeplő
gazdasági táľsaságok felé a ktizbeszeľzési dokumentumok megküldéséľől.

A Gazdálkodási tievosztáIy táiékoztatása alapián: A határozatban foglaltak végľehajtására
hatáľidőben sor keľült.

A Jóaefváľosi Gazdólkodlźsi Kiizpont Zdrtkörííen Mííkiidő Részvénytóľsasóg dltal 20I5. évben
közszolgdltatási szerződés keretében elvégzett beruhózlźsok elszómolósa, térítés néIkijli dtaddsa

808/2016. (uII.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory elfogadja a Jőzsefvétrosi Gazdálkodási
Központ Zrt. könyveiben szeľeplő tźrgyi eszközĺjVberuházások térítés nélktili túadását aZ
Önkormányzatrészére 44.426 e Ft értéken, az a|ábbiak szerint:

a) Behatolás jelző rendszer kiépítése (Lakatos Menyhért Általános Iskola, Budapest VIII. kerület,
Bauer Sándor u. 6-8.) 359.286,-Ft
b) Behatolás jelző rendszeľ kiépítése (Józsefuáľosi Zeneiskola, Budapest VIII. keľület, Nap u.
33.) 48f.153,-Ft



c) Légbefúvó és levegoszűro beépítés (Losonci téri Álta|ános Iskola, Budapest VIII. kerület,
Losonci tér 1.) 

.727.06f 
,- Ft

d) Szauna beszeľzés (Losonci téri Alta|ános Iskola, Budapest VIII. kerület, Losonci tér 1.)

995.934,- Ft
e) Behatolás je|zo ľendszer kiépítése (Szivárvány Napkozi otthonos ovoda, Budapest VIII.
kerü|et, Szigony u. l8.) 3|2.839,-Ft
Đ Práter utca 50-60. járdaszakasz fe|tĄítása (Budapest VIII. kerület, Práteľ u. 50-60.) 9.908.908,-
Ft
g) Golgota tér játszőtér és szökőklit felújítása (Budapest VIII. kerület, Golgota tér) 13.483.706,-
Ft
h) Tisztes utcaijátszótér napelemes kandelláberek beszerzése, kiépítése (Budapest VIII. kerüle!
Tisztes utca jźtszőtér) 1. l 56.970'- Ft
i) Környezetrendezés; parkok, zöldfelĺileti ingatlanok felújítása (több cím) l6.998.950'- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' igazgatóság elnöke
Határido: 20l6. augusztus 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: A határozatban felsoľolt
tárgyi eszktiztilďberuházások téľítés nélküti átadása megttirtént.

ravaslat az,,LNR-E/2016. típusíl'' bérlakós póIydzat eredményének megdllapítósdra

809/f0|6. ľm.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az,,LNR-E/2O16. típusú,'pá|yázaton meghiľdetett, Budapest VIII. kerĺilet, Auľóra utca 15.

Ítildszint 7. szám alatti lakásra benyújtott pá|yźnat nyeľtese:

(18 pont)

Soľrendben következő pźůy áző:

(12 pont)

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus l5.

2.) az,,LNR-Eĺ20|6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľĺilet, Beľzsenyi utca
5. 2. emelet |6. szźtm alatti lakásľa benyújtott ptiyźzat nyeľtese soľsolás útján:

(21 pont)

Sorrendben kovetkező pá|yázó soľsolás útján:

(21 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. augusztus 15.

3.) az ,,LNR.E/2016. típusú,, ptiyźuaton meghirdetett, Budapest VIII. keľület, József utca 57.

ftildszint lla. szám a|atti|akźsra benyújtott pá|yázat nyeľtese:
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(17 pont)

Sorrendben kovetkező pá|y áző:

(16 pont)

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

4.) az ,'LNR-E/20l6. típusú,, pályázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľület, Kisfa|udy utca
5.3. emelet6. szźlm alatti lakásľa benyújtott pźĺ|yázat nyeľtese soľsolás útján:

(21 pont)

S orrendbęn következo p ä|y áző :

(20 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus l5.

5.) az,,LNR-E/2Ol6. típusú,, pźiyázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľületo Nagy Templom
utca 12/b. ftildszint 4. sztlm alatti lakásra benyújtott ptiytnat nyertese:

(24 pont)

Sorľendben következő pá|yázó:

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. v agyongazdálkodási

(21 pont)

igazgatőja
Határidó: 20 16. augusztus 1 5.

6.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az |.), f.), 3'), 4.) és 5.) pontban
meghatélrozott lakásokra vonatkozóan a nyertes pályázókkal, illetve a nyertes visszalépése
vagy kiesése esetén a sorrendben következő páIyázőkka| a béľleti szerződést kösse meg.

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

7.) a pá|yázatra kiírt lakásoka kötött bérleti szerződésekbe bele kell foglalni, hogy a
lakásokat a bérleti szerződés megkötésétől számított l0 évig nem vehetik meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridó: 20 16. október 3 1 .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Az ,,LNR-E/2016.
bérlakás pá|yázat eľedménye kihiľdetésľe keľiilt. Az iigyfelek kiéľtesítése megtöľtént.
intézkedést nem igényel.

Javaslat az,,LNR-CS/2016. típusíl,' béľlakds pdlyázat eredményének mególlapítdsdra

81012016. flŕm.15.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(If igen,O nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

bérlők a

típusú''
További
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1') az ,'LNR-CS ĺ20ĺ6. típusű'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. kerület, Dankó utca 34.
1. emelet 2. szám alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyeľtese:

(20 pont)

Sorrendben k<jvetkező pá|y áző so ľsolás útj án :

(18 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. augusztus 15.

f .) az ,,LNR-CS lf0|6. típusú'' páIyźaaton meghirdetett, Budapest VIII. keľůilet, József utca 59.
1. emelet ||. szám alatti lakásra benyújtott pá|yźnat nyertese:

(25 pont)

Nincs soľľendben kĺjvetkező pźiyázó.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016' augusztus 15.

3.) az ,,LNR-CS/f0|6. típusú'' pá|yázaton meghirdetett' Budapest VIII. keľület, Kőľis ltca 4/A..

1. emelet |2. szám alatti lakásra benyújtott pá|yázat nyeľtese soľsolás útján:

(18 pont)

Soľrendben következő pźł|y áző soľsolás útj án:

(17 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: 2016. augusztus 15.

4.) az,,LNR-CS/20|6. típusli'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. kerĺilet, Kőľis utca 28.
2. emelet |. szám alatti lakásľa benyijtott pá|yźnat nyertese:

(24 pont)

Sorrendben következő pá|y áző:

(20 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. augusztus 15.

5.) az ,,LNR-CS /f016.típusú,, ptiyázatonmeghirdetett, Budapest VIII. keľĺilet, Nap utca2|.2,.
emelet |6. szám alatti lakásra benýjtott pá|yázat nyeńese:

Sorrendben következő pźúyźnó soľsolás útján:

(21 pont)
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(18 pont)

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20l6. augusztus 15.

6.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.-t, hogy az |.), f.),3.), 4.) és 5.) pontban
meghatźtrozott lakásokľa vonatkozóan a nyertes pá|yázőkkal, illetve a nyertes visszalépése
vagy kiesése esetén a sorrendben következő ptiytuőkka| abérleti szerződéstkösse meg.

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

7.) a pá|yázatra kiílt lakásokľa kötött béľleti szerződésekbe bele kell foglalni, hogy a bérlők a
lakásokat a bérleti szerződés megkotésétől számított 10 évig nem vehetik meg.

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

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: Az 
''LNR-cs/2016. 

típusú'o
béľlakás pá'Jyárzzt eľedménye kihirdetésľe keľült. Az ĺigyfelek kiéľtesítése megtöľtént. További
intézkedést nem igénye|.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet' Rlźkóczi ítt .................. saÍm alatti.ing,atlanra vonatkozli
elővltsdrlósi jogról való lemondósra ZART ULES

8l1/20t6. (vtrI.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányz1t a ... ....... hrsz., természetben a 108l Budapest, Rákóczi |it .... ...... sztm
a|atti, 75 m, alapterületĺĺ lakás ingatlan tekintetében eladó és a Right Propeľty
Ingatlanhasznosítĺísi Kft. vevő között 2016. július 12-én 15.000.000'- Ft., azaz tizenötmillió forint
vételáron létľej<itt adásvételi szeľződéshez kapcsolódő e|ővásźr|ásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. augusztus 15.

A GazdáIkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: 2016. augusztus tl-én a határozatot
postázták iĺgyféI ľészére.

Javaslat a Budapest WII. kerĺilet, Dankó utca 29. szdm alatti pinceszinti garóa ingaÍIanra
vonatkozó elővúsdrldsi jogróI való lemondásra

zÁnr tjĺps

81212016. (uII.15.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
onkormányzat a 35483l2/N| he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. kerĺilet,
Dankó u. f9. pinceszinten ta|źihatő, |07 m, alapterülehÍ garázs l/5 tulajdonihányada tekintetében a
GAS-CAR Ingatlanforga|maző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1154 Budapest, Wesselényi
u. 48., cégjeryzékszźm: 0I-09-46f645) eladó és vevő közott 1 500 000,-Ft, azaz


