
egymiIlió-ötszázezer forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elovásáľlási jogával
nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. augusztus 15.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: 2016. augusztus 17-én a hatírozatot
postázták ůigyfél ľészéľe.

Tulajdonosi hozzójórulds Budapest VIII. keriilet, Corvin projekt IV. iiteméhez kapcsolódó
közvilágítási hdlózat rendezési munkdkhoz

814/2016. (VII.ŻŻ.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a GTF Elektľomos Tervező Fővźń|a|koző
Kft. (cégjeryzékszám..01 09 692800; székhely: l13l Budapest, Rokolya u 1-13.) kére|mére, a
Budapest VIII. kerület, Corvin Sétány Pľogľam [V. ütemében létesülő 125-ös tĺĺmb beépítése kapcsán
a Bókay János utcai és Szigony utcában szükségessé váló közvilágításihá|őzat rendezési (létesítési és

bontási) munkálatok elvégzésére vonatkozó - 860lf0|5. (VIII.28.) szźtmű határozatában megadott -
tulajdonosi hozzájáru|ás érvényességét _ változatlan műszaki taľtalom mellett _ 20|7 ' június 30-ig
meghosszabbítja.

Felelos: polgáľmesteĺ
Határidő: 20 1 6. augusztus ff .

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. augusztus 25. napján
keľiilt megkiildésľe.

Tulajdonosi houlźjdľulás a Budapest VIII. keľiilet, Balassa utca _ Aplźthy Istvdn utca vízvezeték
kivdltlÍshoz

8t5/20|6. (wn.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozájárulását adja a
Konstruma Mérnök Iroda Kft. megbízźsa a|apjźn, a MOBILTERV 2000 Kft. (cégjegyzékszám: 0| 09
672374, 1112 Budapest, Zólyomi űt 44la. fsz. 2.) źůta| - a Főváľosi Vízmrívek Zrt. e|őirásźtnak
megfeleloen _ készített, a Budapest VIII. kerület, Balassa utca és Apáthy István utca (hrsz.: 36|82)
vizvezeték kiváltás kiviteli tervéhez, kiépítésének közteľületi munkáihoz, az a|źtbbi feltételekkel és

kikötésekkel:

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

a tulajdonosihozzájáru|ás a Balassa utca (hľsz.: 36163), az Apźúhy István utca (hrsz.: 36|82),
valamint a Tĺimő utca (hrsz.: 3616fl2) út- és járdaszakaszárateľjed ki,

a beruházőnak (építtetőnek) a kĺlzútkezelői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|źst a
vonatkozó rendelet (19/|994. (V.31.) KI{VM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ugyosztźtly Építéstigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

a.

b.

c.
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d. kotelezi a kivitelezot a bontássa| érintett járda- és útszakaszok megfelelő minoségben töfténő
helyreállítására, melyre aberuházőlkivitelező közösen 5 év gaľanciátvá||a|,

. A bontással érintett Balassa utca (Tömő utca) és Apáthy István utca útpálya burko|atát az
alábbi rétegľenddel kell he|yľeá||ítani szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. ACl1 jelű hengeľelt aszfaltbeton kotőréteg
f0 cm vtg. C8/10-3flF stabi|izźtlt útalap
f0 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics źryyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Balassa utcai és Apáthy István utcai járda burkolatot az a|ábbi
rétegrenddel kell helyreá||itani szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

3 cm Wg. MA-4 érdesített öntott aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. C8l|0-3flF stabilizált ritalap
15 cm vtg. fagyáI|ő homokos kavics źryyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott l évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 6. augusztus 2f .

A Gazdálkodásĺ Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. augusztus 25. napján
keľü|t megkĺildésľe.

Javaslat az octodomus Ingatlanfejlesztő KÍt. gépjdrmíí-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli
megvdltdss al törté nő telj esítés ére

8|612016. (VIJI.ŻŻ.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzájźtrul - a Józsefuáros területén az épittetok gépjáľmíi.elhelyezési kötelezettségéről szóló
|5lf0|1. (III.18.) önkoľmányzati rendelet 7.$ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn - az octodomus
Ingatlanfejlesztő Kft. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 9., cégjegyzékszźtm: 01 09 f818f7)
Budapest VIII. keľület, Homok u. 5. szám (hrsz.: 35093) alatti ingatlanon tervezett lakóépület
megépítéséhez kapcsolódó 3 db gépjármtĺ-elhelyezési kötelezettségének pénzbe|i megváltással
történő telj es ítéséhe z f . 5 00 .00 0,- Ft/parkoló díj ért.

Felelős: polgáľmester
Hatátido:. 20 1 6. augus ztus f2.

2. felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó megállapodás
a|źńrźsźtta.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

A GazdáIkodási tieyosztálv táiékoztatása alapián: A megállapodás 2016. augusztus 31-én
a|áiráłsra keľiĺ|t.
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Javaslat kijzteriżIet-IlasznóIati kérelmek elbíráIására

818/2016. NI]I.LL.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(10 igen' 2 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|,)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úry dcint, hogy

l. közteriilet-hasznźiatihozzájáru|źlst ad _ teljes díjmentesség biĺosíĺásáva| _ az alábbiak szerint:

Közterü|et-h aszná|ő, kéľelmező :

A kĺjzterü| et-haszná|at ideje :

Közterü let-h aszná|at cé|j a:

Kĺjzterü let-h aszná|at he lye :

Közterü let-h asznźiat nagys ága :

KözterüIet-h asznál'ó, kérelmező :

A köztertilet-használat ideje:
Kĺjzterĺ.ilet-h aszná|at c é|ja:
Közterü let-h aszntiat helve :

Közterü l et-h aszná|at n agysága :

Gerilla Press Kft.
(székhely: l 203 Budapest, Vízisport u. f3 lB.)
f016. szeptember 05. _20|6. október 26.
ku|turális rendezvény (Pesti Srácok emlékpark)
Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály téren és a tér
mellett elhelyezkedő 6 db parkolóhelyen
l060 m, (6 db parkolóhe|y + 1000 m, járdán)

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. augusztus 22.

2. akiesó parkolási díj ÁFA tarta|mát a Budapest VIII. kerület' Horváth MiháIy tér előtti szakaszon
talá|ható 6 db parkolóhely vonatkozásźlban (38 munkanap) 128 45f,- Ft-ot köte|es megťlzetni a
közterület-h asznźiatró| szóló határo zatban megj elĺi|t bankszámla számra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 6. augusztus 2f .

A Gazdálkodási Üwosztálv tĺĺiékoztatása alapián: A' határozatot 20|6. szeptembeľ 6. napján
postai kézbesítés útján átvették.

819120|6. NIn.zf.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati hozzźĄźrulást ad _
előre ery összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

HC Építő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca l9.)
20 1 6. augusńls f3. _ 20|6. szeptember 30.
tár sasház építési munkálatai
Budapest VIII. kertilet, Nap utca 16. szám előtti
közteriiIeten
ldb parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2) ł 37 m2
járda és úttest

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. augusztus 2f .

A GazdáIkodási Üevosztátv táiékoztatása alanián: A határozat 20t6. augusztus 31. napján
keľiilt kipostázásľa.

820l20t6. NIJI.L2.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

243



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hory visszavonja az 55412016. (V.30.) számil
hatźnozatźú a20|6. május 09. _2016. augusztus l1. közotti időszakra vonatkozó közterület-hasznźiati
díj megfizetése mel|ett.

Felelos: polgármester
Hatźtridő: 20 1 6. augus ztus 2f .

A GazdáIkodási tiwosztálv táiékoztatása a|apián: A' határozat f016. szeptembeľ 3. napján
keľült elektronikus úton kézbesítésľe, valamint a Pénzügyi tigyosztá|yľa teljesítésigazolásľa.

8f1'/2016.1vl[.ff.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterĺilet-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentesség biztosítasáva| - az alábbiak szerint:

Közterĺilet-h asználő, kérelmező :

A k<jzterület-használat ideje:
Közteľti let-h aszn á|at cé|j a:

Közterti l et-h aszná|at helve :

Közterü let-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. aususztus ff .

Józsefuáľosi Szent József Római Katolikus
Plébánia
(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.)
f016. szeptember 17.

kulturális rendezvény (ARSSACRA FESZTIVAL
keretein belül ingyenes kézműves foglalkozás)
Budapest VIII. kerĺilet, Horváth Mihály téren
ta|á|hatő Szent József Templom bejáratźxa| szemben
elhelyezkedő paľkoló és jáľda
180 m'

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 20t6. augusztus 31. napján
keľiĺIt kipostázásra.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII. kerijlet, Diószegi Sómuel utca 38-40. szdmú ingatlanra
tdv hőelldtó vezeték kiépítéséhez

822/20|6. (wIr.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozz,ź$árulását adja - a
kivitelező Terra-Z| Közmű- és Mélyépíto Kft. (cég1egyzékszám: |3 09 0707481' telephely: 2016
Leányfa|u, Móľicz Zsigmond tÍ 34.) megbízása a|apján - a Diľekt Ttphővezetéképítő Kft.
(cégsegĺzékszám: 01 09 064785; székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt.) źita|,készített' Budapest
VIII. kertilet, Diószegi Sámuel utca 38-40. szám a|aÍti éptilet (Nemzeti Kozszo|gźńati Egyetem -
Speciális Képzési Épĺilet) trĺvhőellátrását biztosítô csővezetékek kiviteli tervéhez, kiépítésének
közterületi munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:

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

b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a Diószegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) út- és járdaszakaszáraterjed
ki,
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c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźru|ást a
vonatkozó rende|et (|9l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szęrinti mellékletek csatolásáva| a
Budapest Főváros VIII. kertilet Polgármesteri Hivata| Hatósági TJgyosnály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tanani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utcai járda- és Ĺttszakaszon a bontási he|yek (és járda
szegélykő) megfelelő minőségben történő helyreállítására, me|yre a beruháző és kivitelező
közösen 5 év garanciéúvźi|a|,

. A bontással érintett Diószegi Sámuel utca útpálya burkolaüát az alábbi rétegľenddel kell
helyreál|ítani szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:
_ 4 cm vtg. ACl l jelíĺ hengere|taszfa|tbeton kopóréteg

7 cm vtg. ACff je|u hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C12l | 5 -3f/F stabi|izá|t tÍa|ap

_ 20 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Diószegi Sámuel utca 38-40. járda burko|attú az alábbi rétegĺenddel
ke l l he lyre ál l ítan i szerk ezeti r éte genként 20 -20 cm át| ap o l ással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. C|2l15-32lF stabilizá|tűt.a|ap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

. A bontással éľintett Diószegi Sámuel
rétegľenddelkellhelyreźL||itaniszerkezeti

kockakő burkolat
15 cm vtg. C|f/I5-32/F stabi|izáItifia|ap
15 cm vtg. fagyá||ó homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozztýáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusztus 22.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A határozat f016. augusztus 25. napján
keľült megkůildésľe.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. keriłlet, Bókay ldnos utcóban közcéIti elosztóhdlózat
létesítéséhez

823/20|6. (uII.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 2 nem,O taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájttu|ásźú adja _ az
ELMU Há|őzati Elosztó Kft.. (cég1egyzékszám: 0109 874142; szék.he|y: 1132 Budapest, Váci tń7f_
74.) megbizÁsa alapján - a GTF Tervező és Fővállalkozó Kft. (cég1egyzékszám: 0I 09 692800;
székhely: 113i Budapest, Rokolya u 1-l3.) źital' készitett, Budapest VIII. kerület, Bókay János
utcában (hrsz.: 36fI|) közcélú e|osztőhá|őzat, 1 kV-os ft'ldkábel és elosztószekĺények |étesitéséhezaz
a|átbbi feltételekkel és kikötésekke| :

utca páľatlan oldali járda burkolatát az a|źlbbi
ľétegenként f0-f0 cm átlapolással:
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a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszeľzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
közutak igazgatásźtrőlszóló |9l|994. (V.3l.) KHVM rendelet szerintimellékletek csatolásával
a Budapest Főváros VIII. kerülęt Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építésĺ'igyi
Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek - Corvin Sétány Program IV. Ĺitem jóváhagyott útépítési
terwel összefüggően - megfelelő minőségben történő helyreállításárą melyľe a
beruháző l kivite l ező kozö sen 5 év garanci tú v źi|a|:

o $ cm vtg térko
o 4 cm vtg baza|tágyazat
o 15 cm vtg. C8ĺ|0-32/F stabjlizáltútalap
o l5 cm vtg. 95oÁ tom. homokos kavicságyazat

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

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyezo szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betaľtásával, a dcintés napjától számitoÍt 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 6. augusńus 22.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A. határozat 2016. augusztus 25. napján
keľĺilt megküldésre.

ravaslat az Úi T"I"ki téri Piac H2 jelíí iizlethelyiség béľleti jogdnak ótruhózlźsára

82412016. (uII.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyĺ Bizottság határozata

(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

|. hozzźĄárul a Budapest VIII. kerület,35^|23ĺ1l hrsz. alatt kialakított, természetben a Teleki Lász|ő
téri piacon ta|á|hatő H2 je|zésu,30 m, alaptertiletrĺ, cinkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás
céljźtra szo|gźió helyiség vonatkozásában a HoNEST-TEAM Bt. (cégjegyzékszám: 01 -06-71 8040;
székhely: |I42 Budapest, Róna park 6. 3. em. 22.; képviseli: Bodoľ Mihály ii5ruezető; adőszźtm:
20I76723-f-4f) kére|mének helyt adva az Ĺizlethelyiség bérleti jogának az ANDI BAo SHOP Kft.
(cégsegyzékszám: 01-09-271336; székhely: 1096 Budapest, Haller utca 72. B épület fszt. 2.;
képviseli: Nguyen Thuy Quynh igyvezető; adőszám: f537flf0-f-43) részére töľténő
źńruházásźthoz, vegyeskereskedés üzletk<irű árusítás cé|jźlra, határozott időre, f029. március 31'
napjáig,75.000,- Ft/hó + AFA béľleti díj összegen, továbbá 975.000,- Ft + AFA szerződéskĺjtési díj
ANDI BAo SHOP Kft. által toľténő megfizetése ellenében.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkod ási Kilzpont Zrt.
Határidő: 20 1 6. augusztus 2f .

f. fel.kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1. pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, me\znek feltétele az 1. pontban megJlatározott szeruődéskötési díj megfizetése mellett
az,hogy az onkormányzattu|ajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő 35/f0l3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. s (2) bekezdése a|apjźn 3 havi
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béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, va|amint a
el ott egyo l da| ú köte I ezettségváI lalás i nyi l atkozat aláir ását

Fele lős : Józsefu áros i Gazd ál kod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 2016. szeptember 30.

l9. $ (3) c) bekezdése a|apjánkozjegyzó
vźil|a|ja a bér|ő.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A bérleti jog átľuházása és az
új bérlővet a szerződésktités megttirtént. A béľlő a határozatban foglalt feltételekkel a fizetési és
egyéb kiitelezettségeit teljesítette, illetve havonta fo|yamatosan teljesíti (szeľződésktitési díj
fennmaľadő70%"-ának havi megfizetéseo bér|eti díj havi megÍizetése stb.).

Iavaslat gépkocsi bedlló bérbeaddsdra

8f5ĺ2016. (wn.22.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottsźą úgy dtint, hogy

1' hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet, József v 47. szám a|atti,35159 hrsz.-ťl, 100%-os
önkoľmányzati tulajdonban lévő éptilet belső udvarán kialakított |3. számű gépkocsi-beállóhely
béľbeadásához ........... magánszemé|y (GK-f29/2016) részére,hatźrozat|an időre, 30
napos felmondási idővel 10.000,- Ft/hó + Áľĺ. bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľido: 20 16. augusztus 2f .

f. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t az l.) pont szeľinti bérleti szeruódés
megkötésére, amely hatályba lépésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-bęállók és dologbér|etek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 59lf0ll. (xI.07.) önkoľmányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő osszegiĺ óvadék megfizetését vá|lalja a leendő béľlő.

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

3. az 1.) pont szerinti béľleti szerződés megkö,tése esetén, az onkormáňyzzttlilajdonában álló ĺires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeirőI
sző|ő 5912011. (XI.07.) onkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźn eltekint az
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától a béľlęti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 l 6. auguszfus 22.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésről a kiéľtesítés 2016.
augusztus 24. napján megtiiľtént. A ľendeletben foglalt határidőben nem keľiilt soľ a bérleti
szeľződés megktĺtéséľe. További intézkedést nem igényel.

Épftlak Group Kft bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u 28. szóm alatti, 34926/0/A/5
hrsz-íł, önkormdnyzati tulajdoníl, üres, nem lakds céljdra szolgáló helyiség vonatkoilźsdban

826/f0t6. (w]I.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keriilet, VÍg utca 28. szám a|attta|á|hatő,34926/0lN5 hrsz'-ú, 33
m2 alapteri'iletű, üres, utcai bejáratú, ľoldszinti, nem lakás cé|jźraszo|gá|ő helyiség béľbeadásához
határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével azÉ)pít|akGroup Kľt. (cégjegyzékszám:
Cg. 01-09-f78797; szék'he|y: 1085 Budapest, József k'rt. 69.; képviseli: Gasparek Tibor
ügyvezető) részére szépségszalon tevékenység céljára 36.850,- Ft/hó + ĺ.ľ,ł. berleti díj +
ko zuzemi és kü l ön s zo l gtLltatási d íj ak ö s s ze gen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 20 1 6. augusztus f2.

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára
szo|gtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) onkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kcitelezettségvállalási nyilatkozat aláirásźlt
vá||a|ja a leendő bérlő.

Fele1ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatálridő: 2016. október 3 1.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiéľtesítés 2016.
augusztus 24. napján megtöľtént. 20|6. szeptembeľ 8. napján a bérleti szeľződés megkötésľe
keľiilt. További intézkedést nem igényel.

A Pedrano Construction Hungary Épí'tőipari Kft. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłIet,
Tijmő u. 32-38. szdm alatti üres, iinkormónyzati tulajdonú, nem lakós céljdra szolglźló helyiség

béľbeadds a vonatkozdsdban

82712016. (wn.22.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkođás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzáĄáru| a Budapest VIII. keľĺilet, Tiimő u. 32-38. szám a|atti,36I39l1lNf hrsz.-ú, 183 m2
alapterületű' tires, önkormányzati tulajdonú' utcai (és kapualjból is megközelíthető) bejáratű,
füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gźůő helyiség bérbeadásához, źlramszo|gtůtatás nélkül,
határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötéSével a Pedrano Construction Hungary
Építőipari Kft. (székhely: 1082 Budapest' Pľáter u. 29lA'; cégjegyzékszám: 0|-09-|74128;
adőszám: f43782f6-f-42; képviseli: Balogh József és Szulyovszky Gábor önálló képviseletľe
jogosult ügyvezetők) részére, iľoda és raktár tevékenységekcé|jára,79.667,-FtJhó + AFA béľ|eti
díj + kózuzemi és különszo|gá|tatási dijak összegen' amennyiben a Pedrano Constľuction
Hungary Kft. saját költségen vá||a|ja a helyiség (źramszo|gáltatas kialakítását) felújítását.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20 l 6. augusz[:s 22.

f.) hozzájćru| a Budapest VIII. keľület, Tömő u.32-38. szrĺm alatti, 36139ĺ1lN2 hľsz.-li, 183 m2

alapterĺiletrĺ, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai (és kapualjból is megközelíthető) bejáratú,
ťoldszinti' nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiség felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźůkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásiigazgatőja
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Határidő: 20 l 6. augusztus 22.

3.) a Pedrano Construction Hungary Kft. a bér|eti jogviszony időtartama alatt bérbeszámitási
igénnyel nem élhet, továbbá az á|ta|a eszközölt beruházások ellenéľtékét az onkoľmányzattő|
semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követően sem.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. augusztus ff .

4') felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat |.)-f.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szol.gźilő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35120|3. (VI.20.) önkormányzati ľendelet 17. $ (4) bekezdése a|apjánközjegyzó előtt egyoldalú
k<jte|ezettségváI|alási nyilatkozat aláirását, valamint a rendelet l4' $ (2) bekezdése szerint 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vál|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6' szeptember 30.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Köznont Zľt. táiékoztatása a|apián: A dtintésľől szóló kiéľtesítés
2016. augusztus 12. napján megttiľtént. 2016. szeptembeľ 29. napján a béľleti szeľződés
megkiitésre keľült. További intézkedést nem igényel.

nÉrrsnoĺT Anno 1926 KÍt. bérlő és Dr. Mórton Tandcsadó Kft. bérleti jog ótruházdsához való
hozzdjdrulds irdnti kiizös kéľelme a Budapest VIII. kerüIet' Rdkóczi ílt 25. szdm alatti,

önkormdnyzati tulajdonťl, nem lakós céIjóra szolgáIó helyiség tekintetében

828lf016. (wII.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a nÉľnsľoLT Anno 1926 KÍt. bérlő által bérelt, a Budapest VIII. kerĺilet,
36506/0/A140 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. keľÍilet, Rákóczi út 25. (Vas
utca felőli bejfuat) szám a|att ta|źůhatő, utcai bejáratu, füldszinti, 55 m2 alapterületíĺ, nem lakás
cé|jára szo|gźiő he|yiség bérleti jogának źńĺuhźuÁsźthoz a Dr. Máľton Tanácsadó Kft. részére
rétesbolt (szeszesital árusítĺĺs nélktil) cé|jźlra, hatźrozot1 időre, 20|9. december 3l. napjáig'
90.000'- Fú/hó + AFA béľleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 20 1 6. augusztus f2.

2.) a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerzódés megkötése előff a Dľ.
Márton Tanácsadó Kft.4 havi bľuttó bérleti díjnak megfelelő, azazbruttő 457.200'- Ft összegű
szerződéskĺjtési díjat megfi zessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: 20 l 6. augus ztus f2.

3 .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont ZÍt.-t a hatźlrozat 1 .) pontja szerinti bérleti szerződés
megkotésére' melynek feltétele a 2.) pontban meghatttrozoÍÍ' szerződéskötési díj megfizetése
mellett az, hogt az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése
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a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 19. $ (3) c) bekezdése
a|apjánkozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségválla|ásinyilatkozat a|tirásźtt.vál|alja a bérlő.

Fele|ős: Józsefilárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatója
Hatźtridő: f0|6. szeptember 30.

4.) a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő Dľ. Máľton
Tanácsadó Kft. a jelen határozatban fog|altaknak eleget tesz, azaz aZ óvadékot és a
szerződéskötési díjat megťlzeti, a bérleti szeĺződést a|äírja és azt egyoldalú köte|ezettségvállaló
ny||atkozattal megeľősíti. Az onkoľmányzat ezen egytittes feltételek teljesítéséig a
nÉľnsnoLT Anno L926 l<Ít.-t ismeri el bérlőként az érvénvben lévo bérleti szerződésben
foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptember 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló kiértesítés
2016. augusztus 12. napján megtöľtént. Bérlő szeľződést nem ktitött. További intézkedést nem
igényel.

Lakds elidegenítés ével kapcs olatos větelór és eladdsi aj dnlat jóvdhagy ása

829l20t6. (uII.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hog1l

1') hozzájźtrul az ingatlan-nyilvántartásban ................. he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Práter utca ........ . szám a|atti, 65 m,
alaptertilettĺ,f szobźs, komfoľtos komfortfokozatu, a közös tulajdonbő|hozzátartoző 334ll0.000
tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra határozat|an idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező

il;ŕĹ;;;ŕ;Ĺ;; *"xuu'''bľ#ä1-l?ľ:1i,ř'iľ:ż ;11T'#"*'#::T;!:2rr, 
^;j:1.őľl'Ťää:Tlvételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő:- 20 l 6. augus ztus 22.

f.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
k iktil dés ére, valam int az adásv éte|i szer zó dés a|áir ásár a'

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 15.

3.) hozztĘáru| az ingatlan-nyi|vántartásban .......... he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil. keľüIet' Tolnai Lajos utca ........ szám a|atti,27 m'
alapterületű, l szobás, komfoľt nélküli komfortfokozatll, a k<izos tulajdonbő| hozzá tartoző
318/10.000 tulajdoni hányadda| rendelkező lakásra határozat|an idejiĺ bérleti jogviszonnyal
rendelkező bérlő részére történő eladási aján|at kiküldéséhez, az elkészült foľgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi éľték f5 %o-ź*a| megegyező összegĺĺ' azaz 1.840,000,- Ft
vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. augusztus 2f .
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4.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t ahatźlrozat 3.) pontja szeľinti eladási ajtn|at
kikii l désére' val am i nt az adásv éte|i szerződés a|áír ására.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 15.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A20|6. szeptembeľ f2. napján
kelt adásvételi szeľződés aláíľásľa keľiilt. További intézkedést nem igénye|.

ravaslat az ĺ.ĺi raeki téri Piachoz tartozlÍ teriilet lźtlandó hasznosítlÍsóra

83012016. (wn.22.\ sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

páIyáztatás útján tĺiľténő hasznosítás keretébęn a Budapest VIII. kerü|et, 35|23/|| hľsz. a|att
kialakított, természetbe, a, u1 Teleki téri Piachoz taľtoző, a Karácsony Sándor utca oldalán
ta|áilhatő, önkoľmányzati tulajdonban lévo, nem lakás cé|jára szolgáló terĺileten piaci áľusítás
céljából állandó jellegű faház|étesitését engedé|yezi, ame|yre tekintettel elfogadja ahatározat I'
számű mel l ék I etét kép ezó p źiy źaati fe |h ívást.

Felelő s : Józsefu árosi G azdálkod źsi Kozpont Zrt.
Határidő: 20 l 6. augusztus 22.

felkéri a pályźaatot kiíró Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t arra, hogy gondoskodjon a
pá|yźľ;ati felhívásnak a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat honlapján'
illetve a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt. hon|apján töľténő megjelenítéséľől, valamint a
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Ú3 ľeleki
téri Piac eÍTe a célra rendszeľesített hirdetőtábláján történő közzététe|éről, továbbá a pá|yázati
eljárás lebonyolításáróI.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkod ási Központ Zrt'
Határidő: 20l6. augusďas2f .

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A' pőiyáľ;atĺ felhívás a
határozatban foglalt feltételekkel kiíľásľa, illetve közzététe|re keľült a határozatban megieliĺlt
helyeken.

...... magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Baross u 98. szdm
alatti, iires, ?inkormdnyzati tulajdonú, nem lakds céljdra szolglÍIó helyiség vonatkozdsdban

831t2016.(IIm.22.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(2 igen' 10 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

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

1.) hozzdjáľul a Budapest VIII. kerüIet, Baross u.98. szám alatti,35516/0/A/72 hrsz.-ú,50 m2

alapterületii, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejdratú, föIdszinti, nem lakas céljáľa szolgźló
helyiség béľbeadósához hatdrozatĺan időľe, 30 napos feĺmondási idő kikötéSével '.'...

2.
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magánszeméIy részére raháľozás céljára 66'667,- Ft/hó + ÁF'ą bt,teti díi + közüzemi és
kĺ;l anszol góItatási díj ak ös sz e gen'

2.) felkéľi a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt,-t a hatórozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkotésére, amelynek feltétele, hog1ł az onkormányzat tulajdonában áĺIó nem lakás céljára
szolgóló helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/I.20.) önkormányzati rendelet
I4. s O bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnakmeýIelő óvadékmegfizetését, valamint a 17. s
(4) bekezdése alapján kozjeglző előtt eg1loldahi kotelezettségváĺlalósi nyilatkozat aláírását
vóllalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. augusztus f2.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľőI szóló kiéľtesítés
20I'6. augusztus24. napján megttirtént. További intézkedést nem igényel.

magĺźnszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłlet, Bérkocsis u 3l.
saźm alatti iires, iinkormĺźnyzati tulajdoníł, nem lakds céljóra szolgdló helyiség vonatkoztÍsóban

832/2016. (vtrI.22.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(0 igen' 11 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

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

t.) hozzójórul a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 3]. szám alatti, 34988/A/] hrsz.-ú, 18m2
aĺapterületíí, ,üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejdratú, földszinti, nem ĺakas céljara szolgáló
helyiség bérbeadásóhoz határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével ,.. ...
magónszeméIy (HB-388/20]6) részére raktározás céljára a mindenkoľi kozos kaltséggel
megeg1lező (a határozathozatal időpontjában) 8.942,- ru + Áp,ł bérteti díj + közüzemi és
ktłlonszolgáltatási díj ak ös sze gen.

2.) '.....nak (HB-388/20I6) vdllalnia kell, hogy a béľleti jogviszony időtartama ąlatt
bérbeszámítósi igénnyel nem élhet, továbbá az óltala eszkozölt beruhazások ellenéľtékét az
onkormónyzattól semmilyen jogcímen nem követelheti sem a bérleti jogviszony alatt, sem annak
megszűnését kovetően,

3.) felkéri a Józsefllórosi Gazdálkodasi Kozpont Zrt.-t a łlatározat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hog,l az onkormányzat tulajdonában ólló nem lakás céljára
szolgáIó helyiségek błźrbeadásónakfeltételeirőI szóló 35/20]3. (ĺ/I.20') onkormdnyzati rendelet
l7. s @ bekezdése alapján kazjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat alóíľdsá1
valamint a rendelet 14. s O bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
vállalja a leendő béľIő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. augusztus 22.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóIó kiértesítés
2016. augusztus 24. napján megtłirtént. További intézkedést nem igényel.

Javaslat gépjdrmíí-elhelyezési ki)telezettség megvdltlźsi díjdnak elengedésére

83312016. NIII.ŻL.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(0 igen' 12 nem, 1 tartózkodás szavazattal)
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A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

I. ....... kérelmére a Budapest VIII, kerület, Fiumei út ...... szám (hrsz., .........)
alatti lakcis megoszt(is(ihoz kapcsalód.ó, I dh gépjĺirmíÍ-eĺhelyezési kotelezettség I,000.000,- Ft
összegíí megváĺtasi díját elengedi a Józsefváros teľületén az építtetők gépjármű-elhelyezési
kotelezettségéről szóló I 5/201 l . (ru. I8.) önkormányzati rendelet 8. š a) pontja alapján.

2. felkéri a polgármestert a gépjármű-eĺhelyezési kötelezettség megváltására yonatkozó megállapodás
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 i 6. augusztus 22.

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: A megállapodás 2016. novembeľ 16-án

aláíľásra keľült.

Iav as lat közter tilet-has zndJati kérelme k elb íróIós dra

835lf016. (uII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hory

1. köĺertilet-hasznźl|ati hozzájtru|ást ad _ előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel _ az
a|ábbiak szerint:

Köztertilet-haszná|ő, kérelmező :

A közteriilet használat ideje:
Közteľül et- hasznźiat cé|j a:

Közterü let-h aszná|at helye :

Közteľü let-h aszná|at nagysága :

Felelős: po|gáľmester
Határído: 20 l 6. augusztus f9.

2. tudomásul veszi - teljes díjf,rzetéssel - Vinicita Magyaroľszág Kft. Budapest VIII. kerület, Coľvin
sétány 2lb' szźlm előtti köĺerület vonatkozásában megállító tabla elhelyezése cé|jából igénybe vett

közterület-haszná|attú 2016. július f7.napjátő| -f0I6. augusztus f8. napjáig szóló időtaĺtamra'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20 1 6. augusztus 29.

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A' hatáľozat f016. szeptembeľ 12. napján
keľĺilt kipostázásľa.

83612016. (uII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy

Vinicita Magyaľoľszág Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Coľvin sétttny 2/b.)
2016' augusńus29. _ 2017. július 25.

megállító tábla
Budapest VIII' keľĺilet, Coľvin sétány fĺb, szám e|ótti
járdttn
1m"
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1 . koĺerület-haszná|ati hozzáiáru|tst ad
alábbiak szerint:

Közterül et-h aszntiő, kéľelmező :

A köaerüIet használat ideje:
Közteľü let-h aszná|at cé|j a:

Közteľü let-h asznźiat h e| ve :

K özterület-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. augus ztus f9.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - Nagy P Hungary Kft. Budapest VIII. kerület,
Harminckettesek tere 4. szźtm előtti közterület vonatkozásában megállító tábla elhelyezése céljából
igénybe vett közterület-használatźLt 2016. augusztus l 5. napjától - 20l'6. augusztus 28. napjáig sző|ő
időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. augusztus f9.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A határozat 2016. szeptembeľ 12. napján
keľült kipostázásra.

837lf016. (vtrI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáłrozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dĺint, hogy közerĺilet-használati hozzájárulást ad _
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|tlbbiak szerint:

- előre egy összegben tĺjĺténo teljes díjfizetésse| - az

Nagy P Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Harminckettesek tere 4.
fszt.1.)
20 1 6. augusztus f9. - 2017 . augusztus I 5.
megállító tábla
Budapest VIII. kerĹilet, Harminckettesek tere 4. szźtm
előtti járdán
lm'

Budapest VIII. keľĺileto József krt. 44. szám a|ztŕ:
Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, József kĺt. 44.)
f0|6. szepternber 0 1. _ 20|6. október 3 1.

építési munkaterület (homlokzati állvány elhelyezése)
Budapest VIII. keriilet, József u. 2. e|otti koztertileten
f3 m'

Közterület-h asznźiő, kérelmező :

A közterület-használat ideje:
Közteľti let-h aszná|at célrj a:

Köztertil et-h asznźiat helye :

Kcizterĺ'i let-h aszná| at nagy sága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20 1 6. augusztus 29.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A határozat 2016. szeptembeľ 1. napján
keľült kipostázásra.

838/2016. ľm.29.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztel.ületJraszná|ati |lozzájáľulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Budapest VIII. keľület, Szentkiľályi u. 10. szám
alatti Társasház

/"

Kozteri'ilet-h aszná'J.ó. kér e|mező :
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A kcjzterü|et-használat ideje:
Ko zteľi.i l et-h aszná|at cé|j a:

Kozterü let-h aszná|at helve :

Közterti l et-haszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusztlls f9 .

Közterület-h asznźůő, kérelmező :

A ktizterület-használat idej e :

Közteri.il et-h aszná|at c é|j a:

Kĺjzterti l et-h aszná|at helve :

Kö zterii let-h aszná|at nagys ága :

(1088 Budapest, Szentkirályi u. l0.)
f016. szeptember 15.-f016. december 15.
építési munkaterület (homlokzati állvány elhe|yezése)
BudapestVIII. kerület, Szentkirályi u. l0. elótti
kozterĺileten
79 mz

Eclipse Sport Kft.
(székhely: 1081 Budapest, Rákóczi tú73.)
20 1 6. augusztus f9. - f0l7 . augusztus 29.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Beľzsenyi Dániel u. l. előtti
közterületen
f8 m2 72 db parkolóhely és 14 m, iź,rda1

A Gazdálkodási Uwosztálv táiékoztatása alapián: A határozlt 2016. szeptembeľ 1. napján
keriilt kipostázásľa.

839l20t6. (vtrI.29.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy közterület-használatíhozzźłjárulást ad -
előre egy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel - az a|źlbbiak szerint:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 l 6. augusztus 29.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: A' határozatot f016. szeptembeľ 15. napján
postai kézbesítés útján átvették.

840ĺ2016. (vtrI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közterület-haszrálatihozzź!árulást ad -
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterĺ'ilet-haszná|ő, kérelmező: Eclipse Sport Kft.
(székhely: 1081 Budapest, Rákóczi ift73.)

A közterület-használat ideje: 20l6. augusńus29. -20|9. augusztus 29.
Kö,zterülęt-hasznźńat cé|ja: reklámtábla (cégér)
Közterület-használat helye: Budapest VIII. keľtilet, Berzsenyi Dániel u. 1. előtti

köztertileten
K<jzterület-hasznźt|at nagysága.. f mz

Felelős: po|gármester
Határidő: 20 l 6. augusztus 29.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. szeptembeľ 15. napján
postai kézbesítés t'itján átvették.
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841ĺ2016. (uII.29.) sZ. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy kozteľület-használati hozzájárulást ad -
teljes díjmentesség biztosításáva| - az alábbiak szeľint:

Közterület-h aszná|ő, kéľelmező: Tisztviselőte|epi Önkoľmányzati Egyesĺilet
(székhely: i089 Budapest' Bláthy ottó u. l5.)

A köztertilet-használat ideje: f0I6. szeptembeľ 10.
Közterület-hasznźiat cél'ja: Tisztviselőtelepi Bogľács-FesztiváI
Kozterület-h aszná|at helye: Budapest VIII. keriilet, Bláthy ottó u. |ezárt szakasza
Közterület-haszná|atnagysága: |440 m,

Felelos: polgármester
Határidő: 20 l 6. augusztus f9.

A GazdáIkodásĺ tieyosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. szeptembeľ 12. napján
kerÍĺlt kipostázásľa.

842/2016. (uII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy köztertilet-használatihozzájárulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Centľoom Invest Kft.
(székhely: 2600 Yác, Varsa koz 14.)

A közterület-használat ideje: f0I6. szeptember 02. _20|6. szeptember 30.
KözterĹilet-hasznéůat cé|ja: építési munkaterület (teherlift fogadóállvány

elhelyezése parkolóhelyen)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 72. szám

előtti köĺerületen
Kozterület-haszná|atnagysága: 2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusztus 29.

A Gazdálkodási tievosztáIv táiékoztatása alapián: A határozat 201^6. szeptember 14. napján
postázásra került, majd nem keľestejelzéssel éľkezett vissza.

843120|6. (vlu.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1. k<jzteľület-haszná|ati hozzájáru|ást ad _ előre egy összegben történő teljes dijfizetéssel - az
alábbiak szerint:
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Köztęrület-h aszná|ő, kére|mező: Budapesti Építő és Szere|ő Zrt.
(székhely: 1163 Budapest, Új Kóbánya u,23')

A közterület használat ideje: 20i6. augusztus29. _2016. szeptember 30.
Kozterü|et-haszná|atcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási teľü|et és

építési konténer elhelyezése parkolóhe|yen)
Közterü|et-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület' Déri Miksa u. 7. szźtm e|ótti

járdán és 2 db parkolóhelyen
Kozterti|et-haszná|atnagysźtga: 78 m' Qárda) 2 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0

m-)

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. augusztus f9.

2. tudomásul veszi a Budapesti Építő és Szerelő Zrt. Budapest VIII. kerület, Déľi Miksa u. 7. szźtm
előtti kĺĺĺeľü|etre vonatkozóan építési munkaterület elhelyezése céljából igénybe vett köztertilet-
haszná|atźú - díjfizetési kötelezettség mellett - 20|6. augusztus |1. _ 20|6. augusztus 28. napjáig
szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusńus f9.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. szeptembeľ 12. napján
keľĺilt kipostázásľa.

Tulajdonosi houójdrulds a Budapest VIII. kerület, Bókay rdnos utca 45. szdmú ingatlanra leágaruí
g dze lo s zt óv e zet é k ép í.t é s é h ez

844/f016. (vtrI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ a
generáltervező MOBILTERV 2000 Mérnĺjki Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 672374; III2
Budapest, Ző|yomi iú 44/a. fsz. 2.) megbízźsa a|apján _ a MULTI lpaľi, Kereskedelmi, Szolgáltató
Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 064055; székhely: 1037 Budapest, Laboľc utca 2/a.) á|ta| készített'
Budapest VIII. kerĹilet' Bókay János utca 45. szź.ĺľ' alatti ingatlan gźne||źtźtsát biztosító kisnyomásli
|eźąaző gźze|osztő vezeték kiviteli tervéhez, kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhź.;'őt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a Bókay János utca (hĺsz.: 362|1) út. és jáľdaszakaszźtra terjed ki,

c. a beruhźaőnak (építtetőnek) a kĺĺzútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĄźlĺu|ást a
vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keriilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Épftéstigyi
Irodź!átő| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. a |eágaző gźne|osztő vezetéket a tervezett Bókay János utca túépítését megelőzően kell
kiépíteni:

o A bontással érintett Bókay János utca jrárda burkolatrát ideiglenesen helyre kell állítani a
vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak megfelelően' Biztosítani kel| a biztonságos

:')

'.
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köz|ekedésľe a|kalmas til|apotźú a 36f11 hrsz. telket teljes egészében érintő végleges
útépítésig.

e. jelen tulajdonosi hozzájtru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betartásával, a dontés napjátóI számított f évigérvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusztus f9.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapiin: A határozat 2016. augusztus 30. napján
kerü|t megküldésľe.

Tulajdonosi hozzójárulds a Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci utca 40. szdmíl ingatlanra
leágazó g úzelo sztóv ezeté k építés é h ez

845120|6. (vtrI.zg.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - a
generáltervező MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszźlm: 01 09 67f374; |IIf
Budapest, Ző|yomi trt 44ĺa. fsz. f .) megbízása alapján - a MULTI Ipaľi, Kereskede|mi, Szolgáltató
Kft. (cégjegyzéksztlm: 01 09 064055; székhely: 1037 Budapest' Laborc utca fla.) źita| készíteÍt,
Budapest VIII. kerület, Leonaľdo da Vinci utca 40. szám a|atti ingatlan gáze||átäsát biaosító
kisnyomású |eágaző gázelosztő vezeték kiviteli tervéhez, kiépítésének közterületi munkáihoz, az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel :

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

b. a tulajdonosi hozzájźtru|ás a Leonardo da Vinci utca (hrsz.: 3627012) út- és járdaszakasztlra
terjed ki,

. c. aberuhźnőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontasi) hozzt|ttrulást a
vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosnźtly Építésĺigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. aleágaző gáze|osńő vezętéket atęwezett Leonardo da Vinci utca átépítésétmege|őzően' Vagy
azza| egyidejrĺleg lehet kiépíteni'

e. kötelezi a kivitelęzőt a Leonardo da Vinci utcai járda- és útszakaszon abontási helyek (és
járda szegélykő) megfelelő minoségben töfténő helyľeállitására, melyre a beruházó és
kivitelező közösen 5 év saranciátvźLI|a|.

. A bontással érintett Leonardo da Vinci utca útpálya burkolatát az a|étbbi rétegĺenddel kell
helyľeállítan i szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. ACl1 jeltÍ hengerelt aszfaltbeton kotóréteg
f0 cm vtg. C8/l0-32ft stabi|izétlt útalap
20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más arryaggal nenr
helyettesíthető)

. A bontással érintett Leonardo da Vinci utca járda burkolatat az a|ábbi rétegrenddel kell
helyreállítan i szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:
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3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntott aszfa|t kopóréteg
l5 cm vtg. C8l|0-3f/F stabi|izźit úta|ap
15 cm vtg' fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesítheto)

f' jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott2 évig érvényes.

FeIelős: po|gármester
Határidő: 20 l 6. augusńus 29.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. augusztus 30. napján
keľĺi|t megkiildésľe.

Tulajdonosi hozzdjárulás Budapest VIII. kerijlet, Práter utca 53. saźm alatti ingatlan víz- és
csatoľna bekötéséhez

84612016. ("\ŕm.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźĄáru|ásźń adja a Renowo
Bau Kft. (cégsegyzékszäm: |3 09 |37895;2|32 Göd, Pacsirta utcaf6.)részére, a MoBILTERV 2000
Mérnöki SzolgáItató Kft. (cégjegyzékszttm: 0I 09 67f374; szék'he|y: 1112 Budapest, Ző|yomi ti 44la.
fsz. 2.) áLltal készített kiviteli terv szerinti, Budapest VIII. kerti|et, Pľáter utca 53. szám alatti ingatlan
víz- és csatornabek<ĺtés közterületi munkák elvégzéséhez, aza|ábbi feltételekkel és kikötésekke|:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhźr'őt (építtetót) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuhtvőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KI{VM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteri Hivatal Hatósági |Jgyosztttly Építésĺigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban fog|altakat maradéktalanul be kell taľĹani,

c. a kozműbekötési munkák kivitelezése a tervezett Pľáteľ utcai (hľsz.: 36100/2) útépítések előtt
végezhetők,

d. kotelezi a kivitelezőt a bonLással érintett út- ésjárdaszakaszokon a helyľeállítások olyan szintiĺ
e|végzésére, amely megfelel a biztonságos gyalogos és jármiĺfoľgalom feltételeinek:

. A bontással éľintett Pľáter utca útpálya burkolatát az a|źtbbi rétegrenddel kell heýeá||itani
szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC11jeltĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. AC11 jeltĺ hengerelt aszfaltbeton kötóréteg
20 cm vtg. C8/l0-32/F stabl|izźtlt útalap
f0 cm vtg. fagyéi|ő homokos kavics ägyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Práter utca járda burkolatát az a|źlbbi rétegľenddel kell helyľeźi|itani
szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött aszfa|t kopóréteg
l5 cm vtg. C8l|0-3flF stabi|izá|tútalap (jármiĺterhelés 20 cm)
15 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics źryyazaÍ' Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)
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A megfe|elő minőségű helyreá|lításért a beruházó és kivitelező közösen 5 év gaľanciátvá|la|,

ę. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térol a kozterület tulajdonosát írásban
értesíteni'

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátő| számitott l évig érvényes.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusztus f9.

A Gazdálkodási ÜevosztáIy táiékoztatása alapián: A határozat 20t6. augusztus 30. napján
keľiilt megkůĺldésre.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor úton meglévő vízvezetékre
DMA akna ép.ítésěhez

847/2016. (vtrI.zg.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt' hogy tulajdonosihozzájźtrulását adja a Fővárosi
Yízmuvek Zrt. (cégegyzékszám: 0l 10 04245|; székhely: 1134 Budapest, Váci tft f3-27.)
megbizásából a PEST-TERV MĹĺszaki Tervęző és Kivitelęző Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 360737;
székhely: 1036 Budapest, Áľpád fejedelem útja 68. 5. em. 22.) źt|ta|tewezett, a Budapest VIII. keľület,
Asztalos Sándoľ út és Stróbl Alajos utca kereszteződésnél |évő DN 400 civ. vimezetéWe DMA akna
beépítéshez, az alźtbbi feltételekkel és kiktjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szükséges
eryéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzźĘźlru|ás a Stróbl Alajos utca (hrsz.: 38838) teľületéľe terjed ki,

c' a beruhazónak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájétru|ásta
vonatkozó rendelet (19/|994. (V.31.) KI{VM rendelet) szerinti mellékletek csato|ásával a
Budapest Főváros VIII. keri'ilet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésüryi
Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Stróbl Alajos utcai zöldterületen a bontási helyek megfelelő
minőségben történő helyreállítrásttra, me|yre a berlhźnőkivitelező kĺjzösen 5 év garanciát
vá|lal,

o A zoldterület helyreállításakoľ a z<jldtertilet részét képező, káľosodott (kiteľmelt,
szennyeződott, illetve elszállított) termőtalaj pótlását I. osztályu termőftjld
visszatĺjltésével - kell e|végezni 20 cm mélységig,

e. jelen tulajdonosi hozzźĄárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dontés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős : pol gáľrrresteľ
Határidő: 20 i 6. augusztus 29.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. augusztus 30. napján
keľĺi|t megküldésľe.
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Tulajdonosi ltozzdjárulás Budapest VIII. keriilet, Kiss József utca és II. Idnos Pál pdpa tér között
I 0 kV-os fi)Idkdbel rekonstr ukcióltoz

848ĺ2016. (vtrI.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yár,osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory tulajdonosi hozzájárulását adja - az
ELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 874|42; székhely: ll32 Budapest, Váci tlt 72_74.)
megbízźsa a|apján _ a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 692800;
székhe|y: 113l Budapest, Rokolya u l-13.) tita|készitett, Budapest VIII. kerület' Kiss József utca és
II. János Pá| päpa tér köz<jtti 10 kV-os ft'ldkábel rekonstrukciós tervéhez, az űj ťoldkábel kiépítés
k<jzterületi munkáihoz, az a|ábbi fe|tételekkel és k i kĺjtésekke l :

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

b. a tulajdonosi hozzájźrulás a Kiss József utca (hrsz.: 3468312) és a Bezerédj utca (hrsz.:
3 47 03 l f) önkormányzati tu I aj donú j árdaszakaszokra terj ed ki,

c. a beruházónak a kozlitkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozztĘáru|źtst a vonatkozó
rendelet (19/|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Po|gáľmesteri Hivatal Hatósági [JgyosnáIy Építési.igyi Irodájától
előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be ke|l taltani,

d. felhagyott' bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

e. kötelezi a bęruhźuőt/kivitelezőt a bontással érintett járdaszakaszok he|yreá||ításźtra, ame|y
munkákra aberuhtnő és kivite|ező közösen 5 év garanciźúvá||a|:

o A bontással érintett KÍss József utca és Bezerédj utca járda burkolatĺát az a|ábbi
rétegrenddel kell helyľeállítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:
o 3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺjntött aszfalt kopóréteg (bontással éľintett járdaszakasz

teljes szélességében)
o 15 cm vtg. C8l|0-32lF stabilizált tfta|ap
o 15 cm vtg. 95%otom. homokos kavicstryyazat

o A bontással érintett Bezerédj utca gépkocsi behajtó burkolatát az a|źtbbi rétegľenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MA-l l érdesített öntĺjtt aszfalt kopóréteg (bontással éľintett jáľdaszakasz
teljes szélességében)
20 cm wg. C8/l0-3fE stabi|izált útalap
20 cmvtg'95% tĺjm. homokos kavicságyazat

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

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusztus f9.

A GazdáIkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A határozat 2016. augusztus 30. napján
került megküldésľe.
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Tulajdonosi hozzĺźjĺźrulds a Budapest VIII. keriilet, Homok utca 5. szdmíl ingatlan kapubehajtó
Iétesítéséhez

849/2016. (uII.29.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(ĺ.3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dont, hogy tulajdonosihozzájárulását adja a Nagy és
Társa Mérnokiroda Bt' (cégiegyzékszám..01 06 4177|0; székhely: 1028 Budapest, Kisasszony u. 39.)
kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerület, Homok utca (hrsz.: 35096) 5. szám alatti telken tewezeÍt
tźrsasház építési engedé|yezése a jelen eljárásban benyrijtott terv szerinti _ Homok utca 7. számil
ingatlan felőli telekhatáron létesített _ útcsatlakozással valósuljon meg. A Bizottság hozzájáru|ását az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

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

b. aberuhźzőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źst a
vonatkozó ľendelet (19/|994. (V.31.) KIIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanu| be kell tartani,

c. kötelezi aberuházőt (építtetőt) a Homok utcai ľészen a meglévo útcsatlakozás megszüntetése
kapcsán a járdaszegély és járda helyreállítására, az új útcsatlakozás _ csapadékvíz elvezetését
biztosító - megfelelő minőségű kialakítására:

o a bontással érintett Homok utca túpá|ya burkolatát - szegély kiépítés után - az a|źlbbi
rétegrenddel kell helyretil|ítani szerkezeti ľétegenként f0-f0 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC11 jelíĺ hengeľelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. AC11 jeIű hengerelt aszfaltbeton kotőréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izált útalap
fo cm vtg. fagyźt||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o a Homok utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegély kialakítasát követően _ az a|ábbi
rétegrenddel kell kiépíteni :

3 cm vtg. MAl1 aszfa|t kopóréteg
20 cm vtg. C8/10-32/F stabi|izá|t útalap
20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Ttq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

Az e|végzett munkákľa aberubáző (építtető) 5 év garanciźúvźúla|,

d. az engedé|yes koteles a munkák (he|yretú|ítáls) elkészültéről a közterĺilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított2 évig érvényes.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 1 6. augusztus 29.

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: Ä' határozat 2016. augusztus 30. napján
keľült megkü|désľe.
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Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladdsi ajdnlat jóvdhagyása (Budapest VIII. keriilet,
Auróra u. ..........................J

850/2016. (VIII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság hatźľozata
(l2 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) hozzájárula Budapest VIII. keľĺilet, Auróľa u. ............ ....... szám a|atti, . ... ..... hrsz.-
ű, f5 m. alapterĹiletű' 1 szobás, komfoľtos komfoľtfokozatű, a közos tulajdonbő| hozzźtartoző
497/10.000 eszmei hányaddal rendelkező lakásra hattrozat|an idejű bérleti jogviszonyban álló

il;ŕil;;i;;Ĺ;; *łu''ů'l:.ŕä1J:'*Í1i,ť1Ťä älT'*"ä:äł::;"ł:x"ľ,,Jľ'í:t'Ťőä:]Tl
v éte|ár közlése mel lett.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási K<ĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. augusztus f9.

2.) felkéľi a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szęrinti eladási aján|at
ki kü l dé s ére, v al am i nt az adásv éte|i szerző dé s a| áír ásár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. oktőber 20.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől a kiéľtesítés
megtörtént. 2016. szeptembeľ 2. napján kĺkiildték az eladási ajánlatot' Béľlő azonban nem
kiitött szeľződést. További intézkedést nem ĺgényel.

..... magdnszemély térbeiételi kérelme a Budapest VIII. kerĺilet, Vajdahunyad u 23.
szdm alatti iires, önkormányzati tulajdoníl gépkocsi bedlló helyľe

851/2016. ľm.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzáĘáru| a Budapest VIII. keľiilet' 35669/0 tBl9 he|yrajzi sztmon nyilvántaľtott, a Budapest
VIII. keľůileto Vajdahunyad u. 23. szám a|aÍt ta|tt|hatő, összesen 59 m2 alaptertiletrĺ,
önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratű, foldszinti gépkocsi beállók köziil a G6. sorszámú
gépkocsi beálló bérbeadásához hatźrozatlan időre, 30 napos felmondási határidő kikotésével

......1..... magánszemély (IB-739/f0|6.) részére, gépjáľmű táľolás céljára"
|4.625'- Ft/hó + AFA béľleti díj összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. augusńus f9.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1. pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jźra
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35ĺ20|3. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megflzetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|áírásźtt
vźi|a|ja a leendo bérlő.
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Felelos: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 2016. október 3 l.

A Józsefváľosi GazdálkodásÍ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésről szóló kiéľtesítés
2016. augusztus 30. napján megtöľtént. 2016. szeptember 19. napján a bérleti szerződés
megktitésľe kerĺilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerĺjlet' Rigó u 4. szĺÍm alatti épület gdzcsatlakozó vezeték cseréjére

852/20t6. (vm.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest VIII. kerület, Rigó u. 4. szám alatti épület gázcsat|akozó vezeték cseréjének
kivitelezésére vonatkozó,kozbeszerzési éltékhatárt e| nem érő beszerzési eliárást érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vagyongazdźikodźsi igazgatő
Határidő: 20 1 6. augusztus f9.

2' abeszerzési eljárás nyeľtesének a benýjtott aján|ata a|apjén a CSAPVÍZ Építőipaľi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségíĺ Társaságot (székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 9. II. emelet 5.;

cégjegyzékszáma:0I-09-900401; adőszáma:143588l8-2-42;bankszám|aszáma: oTPBankNyrt.
11708001-20558952; képviseli: Zombori Lász|ő ügyvezető) nyilvánítja, az elfogadott aján|ati
áron, azaz3.069.5l3'- Ft + AFA iisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt', vagyongazdá|kodási igazgatő
Határidő: 20 16. augusztus f9.

3. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy az onkormányzat nevében kösse meg a
hatttrozat f .) pontja a|apján a munkálatok elvégzésére ahatározat mellékletétképező vállalkozási
szerződést a CSAPVÍZ Iĺpítőipaľi Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Táľsaságga|, a 2016. évi
koltségvetésben a 11602 címen a|akóházak életveszély e|háritźstlrabiztosított keret terhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., vagyongazdálkodási igazgatő
Hatfuidő: 20 l ó. augusztus 29.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ
Központ Zrt. a beszeľzési eljáľást lebonyolította. Az eljáľás eľedményes |ett. Az eljárás
nyeľtesével a szeľződést 20|6. szeptember l2-én megktitötte.

ravaslat a Budapest rózsefvdrosi onkormdnyzat tulajdonóban óIIó, Bérkocsis u 32. szdm alatt
taldlható telek értékesítésének tárgldban kiírt pdlyázat éľvénytelenségének és eredménytelenségének

megállapítdsdra

853/20|6. (uII.29.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



1 .) a Budapest VIII. keri.ilet, Bérkocsis u.32. szäm a|atti,3479| he|yrajzi sztlmű,773 m2 alapterületű
telek értékesítésére kiírtpźL|yázatot érvénýelennek és egyúttal eredménytelennek nyi|vánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. augusztus 29.

2.) felkéri a Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a soron következő képviselő-testĺ'ileti
üIésre a Budapest VIII. kerü|et, Bérkocsis u. 32. szám a|atti, 3479| he|yrajzi számű, 773 m'
alapterületű telek énékesítésére vonatkozó előterjesztést készítse el.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a Képviselo-testület soron következő ülése

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Az ingatlan funkcióját
módosítani kelletto melynek megttirténtérő| 20t6. októbeľ 13. napján kapták kézhez a
Ftildhivata| tíjékoztatását. Az újabb pá|yázat kiíľásáľól váľhatóan 20|7. e|ején dtint a
Képvise|ő-testůilet.

magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Koszorú u 23. szdm
alatti üres, önkormdnyzati tulűjdonú, nem lakós céIjdra szolgdló helyiség vonatkozdsában

85412016. (uII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság határozata
(0 igen' 10 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Vaľosgazdá|kodási és PénzÍigyi Bizottság ligy dönt, hogy az alábbi hatéľozati javaslatot nem
fogadja el:

I.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 23. szám atatti, 35267/0/A/6 hrsz.-ti, ]7 m2

alapterületíĺ, üres, önkormdnyzati tulajdonú, utcai bejóratú, fóldszinti, nem lakas céljára szolgóló
helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondósi idő kikötésével ......
magónszemély részére raktórozás céljára ]4.200,- Ft/hó + ÁFA bé,teti díj + kozüzemi és

hłIanszolgáItatási díj ak ös sze gen.

2') felkéri a Józsefvaľosi Gazdálkodasi KÓzpont Zrt.-t a hatórozat 1.) pontja szerinti béľIeti szerződés
megkotésére, amelynek feltétele, hogl az onkormányzat tulajdonában áIló nem lakas céIjóra
szolgáIó helyiségek bérbeadásánakfeltételeirőI szóló 35/20I3. (I/I.20.) onkormónyzati rendelet
14. s @ bekezdése alapján 3 havi bérleti d{jnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kazjegző előtt egloldalú koteĺezettségvdllalási nyilatkozat aláírĺźsát
vóllalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. augusztus 29.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a kiéľtesítés 2016.
szeptembeľ 1. napján megtöľtént. További ĺntézkedést nem igényel.

A Red Loft Invest Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłIet, Nap u 10. szdm alatti iires,
iinkormányzati tulajdoníl, nem lakds céIjóra szolgáló helyiségre

855/2016. ľm.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatátozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyiBizottság úgy dönt, hogy
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l.) hozzájáru| a Budapest VĺII. kerület, Nap u. 10. szám alatti, 356f4l0lAl1 hrsz.-il, |46 m'
alapterületű, utcai bejfuatű, pinceszinti, nem lakás célú helyiség bérbeadásához batfuozat|an
időľe, 30 napos felmondási határidővel a Red Loft Invest KÍt. részére ľaktáľozás cé|jára
35.700,- Ft/hó + a.Fĺ. té.l"ti díj + kozuzemi és különszolgáltatási díjak osszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodásl igazgatőja
Határidő: 20 1 6. augusztus f9.

2.) hozzájárul a Red Loft Invest Kft.-vel töfténő megállapodás megkötéséhez az l.) pont szerinti
helyiség tękintętében a béľbeadóratartoző fe|újítási munkák (felvonulás, deponálás, anyag, sitt
konténeres szá||itás, vakolat leverés, a|jzatbeton készítése, száritő vakolat készítése, vakolat
javítás) bérleti dijba 36 hónap alatt történő bérbeszámításhoz bruttó 999.808'- Ft, azaz (787 .f50,-
Ft + 2If.558'- Ft AFA) összegben. Az elszámolás feltétele, hogy a bér|o a megállapodás
megkötéSét kĺjveto 6 hónapon belül a ktjzművek áta|akitását és felújítását érintő
tervdokumentációkat benyújtsa, a felújítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott szźtm|ák
alapj án |eigazo|ásr a kerÍilj enek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. augusztus 29.

3.) hozzájáru| ahatározatf .) pontja szeľinti felújítási munkálatok e|végzéséhez.

Felelós: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. augusztus 29.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźhan źilő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI.20.) cinkormányzati rendelet
14' $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megf,lzetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áirásźtt
v á||a|ja a leendő béľlő.

Felelős: JózsefVárosi Gazdálkođási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 31.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a határozat 2.) pontja szerinti megállapodás
megkötésére.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől szóló kiéľtesítés
2016. augusztus 30. napján megtörtént. 2016. szeptembeľ 29. napján a béľleti szeľződés
megkötésľe keľiilt. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

AzAhmed & Anita 2010 KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Népszínhdz u 49. szdm
alatti iires, iinkoľmdnyzati tulajdonťl, nem lakds céIjdra szolgúIó helyiség bérbeaddsa

vonatkoaÍsdban

85612016. (vtrI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(0 igen' 9 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźlrozati javaslatot nem
fogadja el:

].) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 49. szóm alatti, 35I0l/0/A/7 hľsz.-li, 59
m, alapterületíí, üres, onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, faldszint + pince, nem lakós
céIjára szolgáló helyiség bérbeadásóhoz, határozatlan időre, 30 napos felmondasi idő kikotésével
az Ahmed & Anita 2010 tft. (székhely: lI0B Budapest, Gőzmozdony u. 2. 9. em. 38.;

cégiegyzéĺĺszám: 0I-09-995265; adószám: 22700667-2-42; képviseli: Al Nabhan Trad Ónálló
képviseletre jogosult ügnezető) részére kereskedelmi tevékenység (üzlet, cipő és tdska
értékesítés) céljóľa, 40.000,- Ft/hó + Áp,q. bérleti díi + kozüzemi és kiilonszolgáttatási díjak
összegen.

2.) hozzájárul a Budapest VIII. keri)Iet, Népszínház u. 49. szám atatti, 35]0]/0/A/7 hrsz.-ú, 59 m2

alapterületíí, üres, önkormónyzati tulajdonú, utcai bejóratú, föIdszint + pince, nem lakas céljára
szolgáIó helyiség béľbeadásához, hatórozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével az
Ahmed & Anitą 2010 KÍt. (székhely: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 2. 9. em. 38.;

cégjeg,lzélrszám: 0l-09-995265; adószdm: 22700667-2-42,. képviseli: AI Nabhan Trad onáĺló
képviseletre jogosult ĺ)gnezető) részére kereskedelmi tevékenység (üzlet, cipő és táskn
éľtékesítés) céljára, 66.667,- Ft/hó + Áp,q. bé,t"ti dí1 + koz,ĺjzemi és kĹilonszolgdltatósi díjak
összegen.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatórozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkotésére, amelynek fehétele, hogl az onkormányzat tulajdonőban áIIó nem lakas céljóra
szolgáIó helyiségek bérbeadósdnakfeltételeiről szóló 35/2013. (ĺ/r.20.) önkormányzati rendelet
I7. s @ bekezdése alapján kozjeg1lző előtt egłoldalú kötelezexségvdĺlalósi nyilatkozat aláírásáL
valamint a rendelet 14. s @ bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megĺizetését
válĺalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag7ĺongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20 1 6. augusztus f9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló kiéľtesítés
2016. augusztus 30. napján megtiiľtént. További intézkedést nem igénye|.

Lakds elidegenítésével kapcsolaĺos vételór és eladdsi ajdnlatjóvóhagyása (Budapest VIII. keriilet,
József körílt .........)

857lf016. flŕm.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

l.) hozzźĘáru| az ingatlan-nyilvántartásban he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. keľĺilet, József kiiľút ...... szźtm a|atti, 97 m'
alapterületű,2 szobás, komfoľtos komfortfokozatű, a közös tulajdonbő|hozzátartoző 667/10.000
tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásra vonatkozóan hatźtrozat|an idejű bérletijogviszonyban źi|ő

bér|ő részére történő eladási ajźnlat kiküldéséhez, a 33/f0I3. (WI.ls.)
önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, komfoľtos komfortfokozatú lakás étékesítésére
meghatározottak szerint, az e|készult forgalmi étékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %-
ával megegyező összegiĺ, azaz 16.850.000,- Ft vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdźůkodási igazgatója
Határidő: 20 1 6. aususztus f9.
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f.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kikül déséľe, val am int az adásv éte|i szerződ és aláír ásár a.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 20t6. október 6. napján az
adásvéte|i szeľződés megkötésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

Javaslat Corvin Sétóny közmíi és közteriilet progrűm megvalósítdsdval kapcsolatos döntésekre

858/2016. (uII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bĺzottság határozata
(9 ĺgen' 1 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottság úgy dönt, hogy

1. megbizza a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍÍ,-t a Corvin Sétány közterületi projektelemei
megvalósítása során a Bókay János utca, a Práter utca és a Szigony utcát érintő valamennyi
felúj ítás i munkálat telj es korĹĺ kivitelezésének lebonyo |ításáv a|.

Felelő s : Józsefu áľosi Gazdálkod ási Közp ont Zrt.
Határido: 20 1 6. augusztus f9.

2. felkéri a polgáľmestert ahatározat mellékletétképezo megbízási szerzódés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 6. augus ztus f9'

A Gazdálkodási Ügvosztálv. valamint a Józsefuáľosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása
alapián: A megbízátsi szerződés aláíľására hatáľidőben soľ keľĺilt. organlzńciós szempontok
miatt a Józsefváľosi Gazdá|kodási KtizpontZrt. a feladatot ttibb titemľe bontva teljesíti. Jelenleg
a Coľvin I. ütem közbeszerzésének |ezárása zaj|ik' ennek keľetében keľül megvalósíĹásľa a
Szigony utcao Bókay utca és a Práter utca egy ľtivid szakaszának kivitelezése. Ezt követően
kezdődhet meg a Corvin II. ĺitem, ahol a teľvek szeľint legkésőbb 2017 nyaráig a fennmaradó
szakaszok megépülnek.

Javaslat a Szeszgydr utca meghosszabbítdsóval kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalóra

859lfo16. (uII.29.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. tulajdonosi hozzájttu|ását adja a Budapest VIII. kerület, Szeszgyźr utca (hrsz.: (3590412))Yisi
Imre utca (hrsz.: (35945)) és Kőris utca (hrsz.: (35961) kĺjzotti szakasza, valamint a kapcsolódó
útcsatlakozások megépítéséhez a határozat mellékletét képezo tervek szerint a Dió 8

Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft.-nek (székhelye: 1044 Budapest, Ipari park utca 9.;
cégjegyzékszáma: Cg. 0l-09-865002; adőszźlma: I36258f3-2-41; képviseli: Gĺjnczi Imre
ugyvezetó, atovábbiakban:beruháző (építtető)) aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. a beruháző (építtető) vá||a|ja, hogy a tulajdonát képező, 35904/3 he|yrajzi számű telken
felépítendő épĹilet elkészültéig a Szeszgyár utca érintett szakaszźtn az ideiglenes közvilágítást
kiépíti,

/",ŕ
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b. aberuházo (építtető) vá||a|ja,hogy az úttestteherbírásaatervek szerinti 7,5 t-s |esz,

c. jelen tulajdonosi hozzź|árulás a beruházőt (építtetot) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

d. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást
a vonatkozó közutak igazgatźsálről szóIó |911994. (V.31.) KHVM rende|et szeľinti
mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kertilet Po|gármesteri Hivata| Hatósági
Ügyosztály Építésĺigyi lrodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban fogla|takat
maradéktalanul be kell taľtania.

e. köte|ezi a kivitelezőt a tervben szereplő járda- és útszakasz előírt rétegľendben és méretben,
teljes szélességében megfelelő minőségben történő elkészítésére, melyre a beruházó és
kivitelező kcizosen 5 év garanciátvá||a|,

f. az engedé|yköteles munkák elkészĺiltéről a k<jzterület tulajdonosát írásban éľtesíteni kell,

g. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított l évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 1 6. augusztus f9.

2. a Budapest VIII. keriilet, Szeszgyáľ utca (hrsz': (35904/f)) Visi Imre utca (hľsz.: (359a5)) és
Kőris utca (hrsz.: (35961) közotti szakaszát annak forgalomba helyezése után üzemeltetésre
źfileszi.

FeIeIős: polgármester
Határidő: 20 l 6. augusztus f9.

A Városépítészeti Iľoda táiékoztatása alanián: A Dió8 KÍt. az út terveihez a Íenti határozatban
megadott tulajdonosi hozzá'járu|álst hĺánypótlásként az engedélyező hatóságnak beadtz, az
engedélyeztetés még folyamatban van.

A Budapest VIII. keľíilet, Rdkóczi út ........... szdmíl ingatlanra vonatkoaí elővósórldsi
jogrót való lemondds zÁnr tjĺÉs

860/20|6. (vtrI.29.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Onkormányzat a ... ..... hrsz.-ú, teľmészetben a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út .....
számű lakás ingatlan tekintetében ... eladó és és ...... vevok
között 22.500.000.- Ft, azaz huszonkétmi||iő-otszázezer forint vételáron létreiött adásvételi szeruodéshez
kapcsolódó elővásárlási jogáva| nem kíván é|ni.

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

A Gazdálkodási ÜeyosztáIv táiékoztatása alapián: 2016. augusztus f9-én a határozatot
postázták az iigyfé| részére.



Tulajdonosi ltozzájdľulás a Budapest VIII. kerület, Corvin sétúny 122/8 jelű tömb I. és II. iitem víz-
és c s ator na b e kijtés kiép ítés é Il ez

878/2016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság httározata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja CORDIA
Ingatlanbefektetési Alap megbizása a|apjźtn a MOBILTERV 2000 Mérn<jki Szolgáltató Kft.
(cégsegyzékszám: 01 09 672374; 1l12 Budapest, Zó|yomi ti 44la. fsz. f .) á|ta| tervezett, Budapest
VIII. kerület, Corvin sétány 122lB je|u tomb I. és II. ütemének épitéséhez tartoző víz- és
csatornabekotésekhez, kiépítésük közteriileti munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikotésekkel:

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

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Tĺjmo utca (hrsz.: 3616212), Leonardo da Vinci utca (hrsz.:
36f70ĺ2), valamint a Bókay János utca (hrsz.: 36fII) út- és járdaszakaszáraterjed ki,

c. közműbekötéseket előkozművesítésként, a tewezett útépítést mege|őzően, väEY azza| egy
időben, a bontási munkákkal összehangolva kell e|végezni,

d. aberuhźzőnak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burkolĺbontási) Ílozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9/|994. (V.31.) KrryM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásáva| a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteľi Hivata| Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

e. kötelezi a kivitę|ezőt a bontási helyek (és járda szegélykő) megfelelő minőségben történő
helyreállítĺásáľa, melyre aberuháző és kivitelező k<jzösen 5 év garanciátvźú|a|,

. A bontással éľintett Leonardo da Vinci utca útpálya burkolatát az a|źtbbi rétegrenddel kell
helyreállítani, szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC1 l jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőľéteg
f0 cm vtg. C8/10-32-F| stab1|izált útalap
f0 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Leonardo da Vinci utca, Tömő utca járda burkolatát az a|ábbi
rétegľenddel kell helyreźi|ítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött sétányaszfalt
15 cm vtg. C8/l0-3f-F| stabi|izźittúa|ap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Tömő utca ttpá|ya burkolaĺát az a|ábbi rétegrenddel kell helyreá||itani,
szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

nagy kockakő
4cmvtg. ágyazőzűza|ék
f0 cm vtg. C8/10-32-Fl stabilizźitiĺa|ap
20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Bókay János utca jarda burkolatát ideiglenesen helyre kell állítani a
vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a biĺonságos
közlekedésre alkalmas á||apotáń a végleges útépítésig.
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f. je|en tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok eloírásainak
maradékta|an betaftásával, a döntés napjától számitoiltf évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 5.

A GazdáIkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A határozat 20t6. szeptembeľ 7. napján
került megkĺi|désľe.

Tulajdonosi ltouújdrulós a Budapest VIII. kerület, Mikszdth Kdlmdn tér I. satm alatti épíilet
cs ator n a be kijtés éne k dtépítés é hez

879120|6. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dcint, hogy tulajdonosihozzź$źtrulását adjaaPázmány
Péter Katolikus Egyetem megbízása a|ap1án a LEVÉL Épitőipari Fővállalkozó, Mérnöki Iroda Kft.
(cégsegzékszám: 01-09-363343; székhely: 1l62 Budapest, Timur utca 48.) á|ta|készitett, a Budapest
VIII. kerület, Mikszáth Kźimán tér |. szám alatti egyetemi épület Reviczky utca felőli oldalán
kialakított csatorna bekötővezeték átépítésének kiviteli tervéhez, a közterületi munkák e|végzéséhez,
az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáľu|ás a beruházőtlkivite|ezőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzź!áru|ás a Reviczky utca (hrsz.: 36733) utca út- ésjárdaszakaszairateľjed ki,

c. a beruházőnak/kivitelezonek (építtetőnek) a koztftkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájáru|ást a vonatkozó ľendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
TJgyosztźiy Építésügyi lrodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell taľtani.

d. kĺjtelezi a beruházőtlkivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszok helyreá||ításźtra,
amely munkákra aberubázőlkivitelező k<jzösen 5 év garanciátvtů|a|,

o A bontással érintett Reviczky utca útpálya és parkolósáv burkolatát az a|ábbi rétegrenddel
kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

eredeti kockakő burkolat
4 cm vtg. ágyaző ztna|ék
20 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap
20 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9íoÁ (más anyaggal nem helyettesíthető)

o A bontással érintett Reviczky utca járda burkolatlát az alábbi rétegrenddel ke|I

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:
térkő burkolat
4 cm vtg. ágyaző zina|ék
l5 cm vtg. C8/10-32-F I betonalap
l5 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltérő| aközterĺilet tulajdonosát írásban
értesíteni.
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f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező Szervek, szakhatóságok e|őíľásainak
maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. szeptember 5.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alaDián: A határozat f0I6. szeptembeľ 7. napján
keľült megküIdésľe.

Tulajdonosi hoaójdrulás a Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci utca 50. szdmíl ingatlan
kap ub eh ajtó kialakítás áh oz

880/2016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság hatźľozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úry dönt, hogy

1. tulajdonosi hozzájárulását adja a TRIAUT Kft. (cégjegyzéksztĺm:0l 09 l63582; székhely: |||4
Budapest, Villányi út 8. I. em. 3.) kérelméľe, hogy a Budapest VIII. kerület, Leonaľdo da Vinci
utca 50. szźtm a|atti telken teÍvezett |akőhtn építési engedélyezése a jelen eljárásban benyrijtott terv
s zeri nti kap ub eh aj tó tftcs at|ako záls s al v aló su lj o n me g.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. szeptember 5.

2. ahatározat i. pontja szerinti hozzájáru|ását az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg:

a' a tulajdonosihozzájźtru|ás a beruhiázót (építtetőt) nem mentesítj az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzź|árúás a Leonardo da Vinci utca (hrsz.: 36f7|/2) út- és járdaszakaszára
terjed ki,

c. aberuhźnőnak (építtetőnek) a kozritkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (I9l1994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztály Építéstigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradékta|anul be kell taľtani,

d. kötelezi a beruházőt (építtetót) a Leonardo da Vinci utcai részen a meglévő útcsatlakozás
megszüntetése kapcsán a járdaszegély és járda helyreá||ítására, az űj litcsatlakozás -
csapadékvíz elvezetését biĺosító _ megfelelő minőségű kialakítására:

o a bontással érintett Leonardo da Vinci utca útpálya burkolaĹát _ szegé|y kiépítés utźn - az
alábbi rétegrenddel kell helyreźi|ítani, szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

5 cm vtg. AC-l1 aszfalt kopóľéteg
5 cm vtg. AC-l l aszfa|t kötőréteg
20 cmvtg. Ckt-4 stabilizációs a|apréteg
f0 cm vtg. homokos kavics źryyazatTrq91%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

e a Leonardo da Vinci utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegé|y kialakítását kcivetően - az
a|ábbi rétegľenddel kell kiépíteni:

5 cm vtg. AC-l l aszfa|t kopóréteg
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5 cm vtg. AC-ll aszfa|t kotőréteg
15 cm vtg. Ckt-4 stabilizációs alapréteg
l5 cm vtg. homokos kavics tryyazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesÍthető)

o a bontással érintett Leonardo da Vinci utca járda burkolatát az a|źtbbi rétegľenddel kell
he |yreál l ítan i, szerkezeti rétegenként f0 -f0 cm át| apol ással :

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfalt
l5 cm vtg. Ckt-4 stabilizásciós a|apréteg

l5 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91oÁ (más anyaggal nem helyettesíthető)

az e|v é gzeĺt m un kákľa a b er uhźnő l kiv ite l ező 5 év garanc i át v á||a|,

e. az engedé|yes kĺjte|es a munkák (helyreá|lítás) elkészültéről a kĺjzterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. a tulajdonosi hozzájźm|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásáva|, a dontés napjától számított f évig érvényes.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 5.

A Gazdátkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A' hatátozat f016. szeptembeľ 7. napján
került megkiildésľe.

Jav aslat kö zter iiler has zndlati kérelme k elbírdlús dra

881/2016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság határozata
(l igen, 11 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úry dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

]. kozteriilet-használati hozzójáruldst ad_havontatörténő teljes díjfizetéssel-az alábbiakszerint:

Köz terület- has ználó, kéľe Ime z ő :

A kozteľület-haszndlat idej e :

Kĺjzterület-hasmólat c é ĺj a :

Közterüle t-hasznáIat he lye :

Közterüle t-hasmáI at nagys ága :

Faragó Viróg egłéni vdllalkozó
(székhely: I082 Budapest, Horvóth MiháIy tér l4')
2016. szeptember 05. _ 20l9. március 3].
pavilon + vendégldtó teľasz
Budapest VIII' keriilet,^Horvóth Mihdly tér 14.

12 m" (pavilon) + 4 m, (vendégldtó terasz)

2, tudomásul veszi Faragó Virdg eg,,éni vállalkozónak a Budapest VIII. keľület, Horváth Mihály tér
14. szám előtti koztertjletre vonatkozóan pavilon elhelyezése céljĺźból igénybe vett közterijlet-
használatát - díjfizetési kötelezettség mellett - 2016. április 0I. - 20]6. szeptember 04. napjĺźig
szóIó időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. szeptember 5.

A GazdáIkodási Ügvosztátv táiékoztatása atapián: A hatńrozat 2016. szeptembeľ 12. napján
keľĺilt kipostázásra.
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882/2016. (Ix.05.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szerint:

Közterü let-h aszná|ő, kérelmező :

A közterii l e t-h asznźi at idej e :

Kö zterti l et-h aszná| at cé|j a:

Kĺjzterület-h asznźiat helve :

Kĺjzterü let-h asznźiat nagy sága:

Magyar Epítő Zrt.
(székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 28.)
f016. szeptember 05. -2016. november 30.
építési munkateľĺilet (védőtető elhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 38-4f.
szám előtti koztertileten
105 m2

Semmelweis Egyetem
(székhely: 1083 Budapest, Üllői tltf6.)
2016. oktőber 12.

katasztrófavédelmi gyakor|at
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 44' szám és
Baross utca közötti szakasz
300 m2 járda és úĺest

Fęlelős: po|gármester
Határidő: f016. szeptember 5.

A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A határozat f0I6. szeptembeľ 12. napján
keľült postázásľa.

883/2016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatírozata
(13 igeno 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy köĺerület-használati hozzájáru|ást ad _
teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A kozteľület-használat ideje:
Kozterii let-h asznźiat c é|j a:

Kozterü l et-h aszná|at helye :

Közterti let-h aszntiat nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 5.

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: A hatá,rozatot 2016. szeptembeľ 14. napján
személyesen átvették.

884/20|6. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottstłg úgy dönt, hogy kozterület-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentesség biĺosítasáva| - az alábbiak szerint:

/,/

f74



Közterü let-h aszná|ő, kére lmező :

A köaerület-használat ideje:
Közterü l et-h aszn á| at c é|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

K oztęrti lęt-használat nagysága :

Tuľay ldaSzínház Kiizhasznrĺ Nonpľofit Kft.
(székhely: 1089 Budapest, KáIvária tér 6.)
20|6. szeptembeľ l0.
kulturális rendezvény (Tündértalálkozó)
Budapest VIII. keľület, Ká|v ária tér
800 m'

A közterület-használat idej e :

Kö zterü l et-h aszná|at cé|j a:

Közterület-h aszntiat helye :

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20|6. szeptember 5.

A Gazdá|kodási ÜgvosztáIy táiékoztatása atapián: A
szemé|yesen átvették.

határozatot 20t6. szeptembeľ 9. napján

885/2016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodźs szavazatta|)

AYtrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használatibozzájźtrulást ad -
előľe egy összegben történo teljes díjfizetéssel * az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ó,kérelmező: Budapest VIII. keľület, Pľáteľ u. 28. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1083 Budapest, Práter u. 28.)
f0| 6, szeptember 1 9. _ f016. október 28.
építési munkaterület (védotető elhelyezése)
Budapest VIII. kerĺilet, Práter u. 28. szźlm a|atti
Táľsashaz sarkán (a Práter utcai homlokzaton
található erkély és a Futó utcai homlokzatonta|tihatő,
erymás alatt elhelyezkedő 3 db erkély alatti jáľda)
7 m'Qźtrda)

STROOD Kft.
(székhe|y: 6200 Kiskőrös, Csokonai u. l3.)
2016. május 13._2017' május 13.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Múzeum utca 5. szám előtti
járdźn
7m"
negyedéves díjťlzetés

Közterü let-h aszná|at nagy sága:

Felelos: polgármestel
Határidő: 2076. szeptember 5.

Á. Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2016. szeptembeľ 12. napján
keľĺi|t postázásľa.

88612016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az 55f/f0|6. (V'30.) száműhatározatáú az
alábbiak szerint módosítja:

KözterĹi let-h asznźiő, kér e|mező :

A közterület-használat idej e :

Közterĺ'i let-h aszntůat c é|j a:

Köztertil et-h aszn źńat hęlve :

K<jzterü let-h aszná|at nagy s ága:
Díjfizetés ütemęzése
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FeIelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptembeľ 5.

A Gazdálkodási tigYosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot f0t6. szeptember 30. napján
átvették postai kézbesítés útján.

887/2016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkođási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

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

Közterület-hasznźiő, kérelmező: Wiilfingeľ Lász|ő István egyénĺ váIlalkozó
(székhely: l083 Budapest,Illés u. 4.)

A koĺerület-hasznáIat idej e:

Kö zterü let-h asznźiat cé|j a:

Közteľü let-h aszná|at helye :

Közterü let-h aszntůat nagy s ága:

A köztertilet-használat ideje:
Közterü let-h asnlá|at c é|ia:

Közterti l et-h aszná|at h elve :

Kĺjzteľület-h aszná|at nagy sága:

Felelős: polgármester

2016. szeptember 05. - f0I7 . december 3 l.
pavilon (hírlap - könyv árusítása)
Budapest VIII. kertilet, Práter u. - Szigony u. sarkán
(357^28/39 hrsz.)
4m'

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: f0I6. szeptember 5.

2. tudomásul veszi Wölfinger Lász|ő István egyéni váIlalkozónak a Budapest VIu. kerĺilet, Práter u. -
Szigony u. sarkán (357f8l39 hrsz.) előtti közterĹiletre vonatkozóan pavilon elhelyezése céljából
igénybe vett kĺjzterti|et-hasznźiatát _ dijťlzetési kötelezettség mellett - 2016. január 0Í. _ 20|6.
szeptembeľ 04. napjáig szóló időtaľtamra.

Felelős: polgármester
Hatźtrídő: 20 | 6, szeptember 5.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A hatźrozat f016. októbeľ 5. napján keľiilt
postázásľa.

888/20tó. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy k<izterület-hasmálatihozzájźlrulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő. kérelmező: LI\P Táľsasház
(székhely: l082 Budapest' Nagy Templom u.4.)
2016. szeptember 15. -2016. szeptember 30.
építési munkaterĺilet (á||ványozás hom|okzat
tatarozźsa)
Budapest VI[. keľtilet, Nagy Templom u' 4. -
Leonaľdo da Vinci rr. l5lA. köz<jtti köztertileten
(35703ĺ6fusz.)
3 m" Qárda)

/,ť
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Határido: 20l6. szeptember 5.

A GazdáIkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. szeptembeľ 14. napján
kerĺilt postázásľa.

Javaslat oz Úi r"u*t téri Piac E4 jelíi iiztethelyiség bérleti jogdnak lźtruhdzdsdra

889/f0ĺ6. (Ix.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍságúgy dönt, hogy

1. hozzájáru| a Budapest VIII. kert'ilet,35|23ĺ|l hrsz. alatt kialakított, természetben az Ú; ľeletĺ
Ltsz|ő téri Piacon talá|hatő,E4 je|zésú,3O m2 alapterülettĺ, önkormányzati tulajdonban lévő, nem
lakás céljára szol'gźiő helyiség vonatkozásában Szilágyi Gábomé egyéni vállalkozó (székhely:
1081 Budapest, Népszínhźz utca 46. 5lÍ.; EV igazolványszám.. ES-09363 |; adőszám: 405002If-
742) kére|mének helý adva az üzlethelyiség bérleti jogának a DENIMDIVAT TRADE Kft.
részére történő átruházásához, bufé, falatoző tiz|etkoríĺ tevékenység cé|jára, hatźlrozott időre,
20f9. március 14. napjáig,75.000,- Ft/hó + ÁľA bé'leti díj <isszegen, továbbá 975.000,- Ft +
,AFAszerződésk<itési díj DENIMDIVAT TRADE Kft. által töľténő megfizetése ellenében.

Felelős : Józsefiĺárosi Gazdá|kod ási Kozpont Zrt..

Határidő: 2076. szeptember 5.

2' felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatźtrozat 1.) pontja szeľinti béľleti szerzodés
megkötésére' melynek feltétele az |.) pontban meghatározott szerződéskötéSi díj megfizetése
mellett az, hogy az Önkormányzat tulajdonában áIló nem lakás cé|jtra szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése
alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 19. $ (3) c) bekezdése
a|apjźnkozjegyző előtt egyo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását vá'||a|ja a béľlő.

Felelos : Józsefu árosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
Határidő: 2016. szeptembeľ 30.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Közoont Zľt. táiékoztatása a|anián: A béľleti jog átruhźnása és az
új béľtővel a szeľződésktités megtiirtént, a béľlő a határozatban foglalt feltételekkel a Íizetési és
egyéb kiitelezettségeit teljesítette, i||etve havonta folyamatosan teljesíti (szerződéskötésĺ díj
fennmaľadő 70"/"-ának havĺ megÍizetése, béľleti díj havi megÍizetése stb.).

A Magyar Tdrsasház Kft. bérbeszámí.tdsi kérelme a Budapest VIII. keľiilet, Kks József u 2/A. suźm
alatti tinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdľa szolgóló helyiség vonatkozdsdban

890|2016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Magyar Társasház Kft. által béľelt, Budapest VIII. kerület, Kiss József u. 2lA.
(Rákóczi ift 57 .) szám a|aÍti, 34637l0lV37 hrsz'-ű,29 mf alapterületrĺ, önkormányzati fulajdonú,
utcai bejaratú, ťoldszinti, nem lakás cé|jára szo|gá|ő üzlethelyiség felújításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 5.
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2.) hozzájáru| továbbá aMagyar Társasház Kft.-vel az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében történő
bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra tartoző felújítási munkák
kĺiltségének béľleti díjba történő bérbęszámításához,48 hónap alatt bruttó |.8f2.58f,- Ft (nettó
|.435.704,- Ft + 381 '418,- Ft AFA) összegben. Az e|számolás feltétele, hogy a bérlo a felújítási
munkákat e|végezze, és azoknak a tel.iesítése a benyú|tott szám|ák alapján |eigazo|ásrakerül|ön.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 5.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szĺóló kiéľtesítés
2016. szeptembeľ 6. napján megtöľtént. A béľbeszámítási megállapodás megkłitésre keľült 2016.
október t7.napján. További intézkedést nem igényel.

A BAZSA és ATTA Bt. bérbeszómítdsi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Szigony u 4. szúm alatti
önkormdnyzati tulajdonti, nem lakds céljára szolgdló helyiség vonatkozĺÍsdban

891'/2016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 1tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) hozzájárl| a BAZSA és ATTA Bt. á|tal bérelt, Budapest VIII. keriilet, Szigony a. 4. szäm
a|atti,35728lf0lN1o5 hľsz.-ú, 45mf alapterületű, ĺinkormányzati t|J|ajdonú, utcai, füldszinti,
nem lakás cé|jára szolgáló üzlethelyiség felújításához.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási ígazgatőja
Határidő: f0|6. szeptember 5.

f.) hozzájáru|továbbá a BAZSA és ATTA Bt.-vel az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében történő
bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra tartozó felújítási munkák
költségének bérleti díjba történő béľbeszámításźthoz,48 hónap alatt bruttó |.689.125,- Ft (nettó
I.330.020,- Ft + 359.105,- Ft AFA) összegben. Az e|számolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási
munkákat e|végezze, és azok a benyújtott szźm|ák a|apjttn|eigazo|ásra keľtiljenek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. szeptember 5.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésľől szóló kiéľtesítés
2016. szeptember 6. napján megttiľtént. A béľbeszámítási megállapodás megkiitésľe keľĺilt 2016.
szeptember 16. napján. További intézkedést nem igényel.

A HARUN HaNGARY KÍĹ bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u 129.
s zdm alatt i ö n ko r mdny zati t uI űj do n íl h e Iy is ég v o n at ko zds db an

89212016. (Ix.05.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szlvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiileto Baľoss u. |29. szttm a|atti,35923/o/NI hrsz.-ú, 162 mf
alaptertiletíĺ, cinkormányzati tulajdonú, utcai bejźtratű, ťoldszinti és abból megközelíthető
pinceszinti' galériás' nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség tekintetében a II.ĄRI]N HIJNGARY
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Kft. bérlővel fennál|ó béľleti szerződés módosításához, va|amint a bér|eti díj csökkentéséhez
gt.304,- Fťhó + ÁFA öss"egben 2016. szeptembeľ 5. napjától - a Táľsash áz á.Jta| elvégzendő

víze|vezető kút szabályos kialakításáĺg és a szenn5rvíz vezeték nyomvonalának
áthelyezéséig' de legfelj ebb 2017 . augusztus 3 1. napjáig.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 5.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1 .) pontja szerinti bérleti szerződés
módosításának megkötésére, amelynek fe|tétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álló nem
lakás cé|jtlra szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.)
önkormányzati rendelet l9. $ (3) bekezdés d) pontja szerint az ővadék feltöltését vállalja a bérlő
az újonnan megállapított 1 havi bruttó bérleti díjának megfelelő összegre.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 30.

A JózsefvárosÍ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alanián: A döntésľől szóIó kiéľtesítés
2016. szeptembeľ 6. napján megtiiľtént. A béľbeszámítási megá|lapodás megktitésľe keľĺilt 2016.
szeptember 19. napján. További ĺntézkedést nem igényel.

Épí,tlak Group Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Jóuef u 42. słtm alatti üres,
iinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakás céljóra szolgdló helyiségre

89312016. (DĹ05.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyĺ Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul hozzd a Budapest VIII. kerületo József u. 42. szám a|att ta|á|hatő, 35006l0/N25
hľsz.-li, 31 m2 alapterületíĺ, utcai bejźratű, füldszinti, nem |akás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadásához a New Addis Abeba Kft. ľészére.

Felelős: JózsefuárosiGazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 2016. szeptember 5.

2.) nem jdrul ltozzd a Budapest VIII. keľiilet, József u. 42. szźlm a|att ta|á|hatő, 3s006l0lÁ/25
hrsz..ti' 31 m2 alaptertiletű, utcai bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jźra szolgáló helyiség
bérbeadásáhoZ) azEpítlak Group Kft. á|tal ajánlott 30.000'.Ft/hó + AFA béľleti díj összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. szeptembeľ 5.

3.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺĺlet, József u. 42. szám a|att ta|źihatő,35006ĺ0lN25 hrsz.-ú,
31 m2 alaptertilehĺ, utcai bejaľatu, füldszinti, nem lakás cé|jźna szolgáló helyiség bérbeadásához
határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével az Epítlak Gľoup Kft. (cégjegyzékszám:
01 09 278797; székhely: 1085 Budapest, József |<rt. 69.; képviseli: Gasparek Tibor ügyvezető)
részére szépségszalon tevékenység céljáľa 33.200'- Ft/hó + AFA bérleti díj + köziizemi és
kĹilönszolgáltatási dij ak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. szeptember 5.
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4.) felkéri aJőzsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározat 3') pontja szerinti bérleti szerzódés
megkotéséľe, ame|ynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában áIló nem lakás cé|jára
szolgáIó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti díjnakmegfelelő óvadékmegfizetését, valaminta 17. $
(4) bekezdése alapján kőzjegyző előtt egyoldalű kotelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását
vállalja a leendő bérlő.

Felelős:Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ ZrÍ..vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. október 3 1 .

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 20t6. szeptembeľ 6. napján a
New Addĺs Abeba Kft.-t értesítették a dłintésľől. További intézkedést nem igényel.
20|6. szeptembeľ 6. napján az ń)píttak Gľoup Kft.-t éľtesítették a döntésľől. A ľendeletben
foglalt hatáľidőn beliil a béľleti szeľződés megkötéséľe nem keľĺi|t soľ. További intézkedést nem
igényel.

onodi Sdndor egyéni vdltalkozó blĘrbevételi kérelme a Budapest VIII. kertłlet, Luther u t/A.
(Rdkóczi út 57.) saźm alatti önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgdló helyiség

vonatkozlÍsdban

894/2016. (Ix.05.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(13 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYátrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vlil. keľüIet, Lutheľ u. tlł. (Rákóczi út 57.) szám a|atti,
34637lolAl||7 ttsz.-ű, 42m2 alapteriiletű önkormányzati tulajdonú, utcai bejĺáľatú' ťoldszinti,
nem lakás cé.|jára szolgáló helyiség bérbeadásáhozhatźtrozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikotéséve| onodĺ Sándor egyéni vá|lalkozó részére hangszer adás-vétel, kölcsönzés ésjavítás
tevékenység cé|jára 72.933,- Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak
<isszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodtsi igazgatőja
Határidő: 201'6. szeptember 5.

2') felkéri a Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l ') pontja szerinti béľleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy a leendő bér|ó az onkormányzat tulajdonában ál|ó nem
lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 35/2013. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 17. $ (a) bekezdése alapjttn vá||a|ja kozjegyzó előtti egyoldalú
kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szeľint 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 3l.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésről szóló kiéľtesítés
2016. szeptembeľ 6. napján megtörtént.2016. októbeľ 2|. napjáłn a béľleti szerződés megkłitésľe
keľült. További intézkedést nem igényel.

Koczka és Társa Szolgdltató BĹ bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Prdteľ u 60. szdm
alatti iires, önkormónyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgdló helyiség bérbeaddsa

vonatkoatsában



895/f0l6. (Ix.05.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy nem jdrul hozzá a Budapest VIII.
keľiilet, Pľáteľ u. 60. szám a|atti,35728/18lAl195 hrsz.-il,52 m2 alapterüIetű, üres, onkormányzati
tu|ajdonú, utcai bejáratli, fti|dszinti, nem |akás céIjára szo|gźiő helyiség bérbeadásához aKoczka és
Társa Szolgáltató Bt. részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ ZrÍ- vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6' szeptembeľ 5.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló kiéľtesítés
2016. szeptembeľ 6. napján megtiirtént. További intézkedést nem igényel.

Generdl Staff Bau Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. kerüIet, Szerdahelyi u 2. szdm alatti
ür e s, ö n ko r móny zati t ulaj do n ú ing atlan v o n at ko aźs db an

896lf016. (Ix.05.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺilet, Szeľdahelyi u. 2. szám a|atti,35|44l|/N3 hrsz.-ú, |9 mf
alapterületű és35144/1/N4 hrsz.-ú, 19 m2 alapterületű (összesen: 38 m2), füldszinti, üres, utcai
bejáratű, nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek tekintetében előbérleti szerződés megkötéséhez
37.000'-Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és kĺilönszo|gá|tatási díjak összegen, a 3 havi bľuttó
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az egyotda|ű kcitelezettségváIlalási nyilatkozat
bér|ő źĺ|ta|i elkészítésének megá|lapítása mellett a GeneľáI Staff Bau Kft.-vel úgy, hogy a béľleti
szerződés megkötésére és a biľtokátruházźsra az ingat|an funkcióváltásának ftjldhivata|i bejegyzó
határozatźtnakkézhezvételét kovető 30 napon belül kertil sor.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember 5.

f.) felkéri a Józsefvtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatfuozat 1.) pontjában foglalt előbérleti
szer zó dés megköté sére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2016. október 31.

3.) hozzájára| a Budapest VIII. kerüIet, Szerdahelyi u. 2. szám a|atti,35|44/|lN3 hrsz.-ú, 19 m2
alapteľületű és 35144t1tN4 hľsz.-ú, 19 m2 alapterĺiletű (összesen: 38 m2), füldszinti, üres, utcai
bejáratű, nem lakás céljźtra szolgáló helyiségek tekintetében, a he|yiségek funkcióváltásának
fijldhivatali bejegĺzo határozatźtnak kézhenĺéte|ét követő 30 napon belti| a bérleti szerződés
megkötéséhez a Geneľál Staff Bau Kft.-ve| hatźrozatlan idore, 30 napos felmondási idő
kik<ĺtésével lakossági kisipaľi szo|gźitatás (szépségszalon) céljára, 37.000,- Ftlhó + Áľĺ' té.leti
díj + közĺizemi és különszolgáltatási díjak összegen a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetésének és az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat bérlő á|tal,i

elkészítésének megállapítása mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdźůkodási igazgatőja
Hatźtridő: 20|6. december 3 1 .
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésről szó|ó kiéľtesítés
megtörtént 2016. szeptembeľ 6. napján. A béľleti szeľződés 2016. szeptember 21. napján
megkötésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

rav as lat g ép k o c s i- be áIIó b ér b e adás dra

897lf0|6. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźłrozata
(l3 igen' 0 nem, ĺ' taľtózkodás szavlzatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Futó utca 5-9. szám a|atti,35159 hrsz.-li' 100%-os
onkormányzati tulajdonban lévo épület belső udvarán kialakított gépkocsi-beállóhely
bérbeadásához IIPC Gľoup Kft. részére,határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel 10.000'-
Ft/hó + Áľĺ. beľleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá'|kodźtsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. szeptember 5.

2.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1.) pont szerinti béľleti szerzódés
megkotésére, amely hatályba lépésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á|ló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeirol
sző|ő 5912011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetését vá||a|ja a leendő béľlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l6. október 3 1 .

3.) a2.) pont szerinti bér|eti szerzodés megkötése esetén, az onkoľmányzat tulajdonában álló tires
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 59ĺ2011' (XI.07.) ĺinkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzói okiratba foglalásától a béľleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 5.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől szóló kiéľtesítés
2016. szeptembeľ 6. napján megttirtént. A béľleti szeľződés 2016. október 1. napján megktitésľe
keľült. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

A Magyar Lóversenyfogadóst_szervező Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerĺilet,
Iózsef krt. 75. szdm alatti nem lakds céljóra szolgáló helyiség vonaÍkozósdban

898ĺ2016. (DĹ05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(0 igen' 12 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy az alábbi hatźlrozati javaslatot nem
foBadja el:

1.) hozzdjárul a Magłar Lóversenyfogadóst-szervező Kfĺ ĺźĺtal béľelt, Budapest VIII. keľület,
József lrrt. 75' szám alatti, 36800/0/A/3 hrsz.-ú, 48 m" alapteľüIetíi, utcai bejáratú, foĺdszinti,
onkormónyzati tulajdonú, nem lakas céIjóra szoĺgóIó helyiség vonatkozásában ą bérleti 
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szerződéS nlódosításához és a bérleti díj 105.467,- Ft/hó + ÁFA + közüzemi díj osszegen
tort énő megáIlapítás ához.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés-módosításľa, amelynek feĺtétele, hogl az onkormányzat tulajdonában áIIó nem lakás
céIjára szolgáIó helyiségek bérbeadásának fekételeirőI szóló 35/2013. (ĺ/I.20.) önkormányzati
rendelet 14. s O és (7) bekezdések alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kżzjeg,,ző előtt eg1łoldalú kotelezettségvállalási nyilatkozat
aláírását váIlalja a béľĺő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: f016. szeptember 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől szóló kiéľtesítés
201ó. szeptember 8. napján megtörtént. További intézkedést nem igényel.

Florian Tiku Kft bérlő és a WSHTRRI l(ft. bérleti jog dtruhdzúsdhozvaló houójdrulds irúnti
köztis kérelme a Budapest WII. keriilet, Baross u 77. szóm alatti ijnkormányzati tulajdoníl, nem

lakás céljdra szolgdló helyiség tekintetében

89912016. (tx.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 igen' 11 nem, 2 tartőzkodźs szavazatta|)

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

l.) hozzájórul a Florian Tiku Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross u' 77'; cégjeg,,zélrszóm: 0I-09-
924822; adószóm: l475820l-2-42; képviseli: Tiku Naseľ, Tiku Mergim és Kelemen Szilvia Rita
önáIIó képviseletre jogosult üg1nlezetők) bérlő által bérelt, a Budapest VIII. kerüIet, 35532/0/A/6
helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. kerület, Baross u. 77. szám alatt talóIható, utcai
bejdratú, 130 m2 fotdszinti és 39 m2 pinceszinti, összesen 169 m2 alapteriiletii, nemlaluźs céljára
szolgáIó helyiség bérleti jogónak ótruhdzósához a VUSHTRN Kft. (székhely: 1032 Budapest,
SzőIő u. 78.; cégjegłzélrszóm: 0I-09-270279; adószám: 25354186-2.41; képviseli: Pervizaj ReJki
üg,,vezető) részére pélrség céljára, hatórozatlan időre, 30 napos felmondási határidő kilôtésével,
39I.I65,- Ft/hó + AFA bérleti díj + közüzemi és küIonszolgdltatasi díjak osszegen.

2.) a bérleti szerződés megkotésénekfeltétele, hogl a bérleti szerződés megkĺ)tése előtt a VUSWRRI
KÍt. 6 havi bruttó bérleti díjnak meýlelő, azaz bľuttó 2.980.677,- Ft ôsszegű szerződéskötési
díjat megftzessen.

3.) felkéľi a Józsefvárosi GazdáIkodasi Kozpont Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, melynek feltétele a 2.) pontban meghatórozott szerződéskötési díj megfizetése
mellett az, hogł az onkormónyzat tulajdonóban álló nem lakás céljára szolgóló helyiségek
bérbeadósánakfeltételeiről szóló 35/2013' (ĺ/I.20.) onkormányzati rendelet 14. s O bekezdése
alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 19. $ (3) c) bekezdése
alapján közjeg,łző előtt eg,,oldalú kötelezettségváIlalasi nyilatkozat aláírasát vdllalja a bérlő.

4.) a bérbeadói hozzájaľulas abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot ónevő VUSHTRRI
Kft a jelen hatórozatban foglaltakrlak eleget tesz, azaz az óvadékot és a szerződéskotési díjat
megfizeti, ą bérleti szerződést aláĺrja és azt egyoldalú kötelezettségvállaló nyiĺatkozattal
megerősíti. Az onkormányzat ezen eg1úttes feltételek teljesítéséig a Florian Tiku Kft.-t ismeri el
bérlőként az érvényben lévő bérleti szerződĺźsbenfoglaltfeltételek szerint.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja

ď.



Hatáľidő: f016. szeptember 5.

A Józsefvárosĺ GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésrőI szóIó kĺéľtesítés
mindkét éľintett fél részéľe f016. szeptembeľ 9. napján megttĺrtént. További intézkedést nem
igényel.

A Budapest VIII. kerüIet, Prdter utca 37. fi)Idszint 4. szdm alatti, határozott időre szłjlłó bérleti
j o g g aI te r It e lt, ii n k o r mĺÍny zati t uI aj do n ú h e Iy is é g e lid eg e nít é s e

900/f016. (Ix.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(1 igen' 11 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadia el:

l.) az ingatlan-nyilvántartasban a 3629I/0/A/4 helyrajzi számon nyiĺvántartott, természetben a
Budapest VIII. kerüIet, Práteľ utca 37. földszint 4. szám alatti, 46 m, alapterület{i, a lcĺizos
tulajdonból hozzá tartozó 298/I0.000 tulajdoni hónyaddal rendelkező, nem lakas céIjára szoĺgdló
helyiségre fennólĺó hatórozott idejii bérleti szerződés miatti elidegenítést kizaró feltétel alól
felmentést ad.

2') hozzájdľuĺ a határozat I.) pontja szerinti helyiségre vonatkozó eladási ajónlat bérlő részére
torténő megküIdéséhez, a vételárnak, az elkészüIt forgalmi értékbecslés, valamint a 32/2013'
(WI'l5.) onkormónyzatirendelet ]7. s (I) bekezdése alapján aforgalmi érték 100 oÁ-ában, azaz
9,260.000,- Ft összegben torténő kozlése mellett.

3.) felkéri a Józsefvaľosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti eĺadósi ajánlat
kiküldésére és ąz adásvételi szerződés alóírósárą'

Felelós: Józsefuárosi Gazdźńkodźtsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésľő| 2016. szeptembeľ
8. napján kelt tájékoztatást megküldtéka béľlő ľészéľe. További intézkedést nem igényel.

Tulajdonosi hoadjdľullźs a Budapest VIII. kerüIet, Baross utcót és Szigony utclźt érintő, 10 kV-os
fii Id kdbel re ko nstr ukciój óho z

902120|6. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság hatźrozata
(14 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yár,osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźtru|ésát adja _ az
ELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 874I4f; székhely: 1132 Budapest, Váci tÍ 72-74.)
megbizása a|apján - a GTF Elekhomos Teľvező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 692800;
székhely: l131 Budapest, Rokolya u 1-13.) által készített Budapest VIII. kertilet, Baross utca7|-73.
szám és Szigony utca 1-3. szám közotti nyomvonalon tizemelő közcé|ű e|osztőhá|őzat, 10 kV-os
ftjldkábel rekonstľukciós kiviteli tęwéhez. a kivitelezés köztęrületi munkáihoz. az alábbi feltételekkel
és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhźnőt nem mentesíti az építéshez sztikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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b. a tulajdonosi hozzájźru|ás az önkormányzati tulajdonú Szigony utca (hrsz': 357f8l46)
járdaszakas zźr a terjed ki,

c. a beruházónak a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźtulást a vonatkozó
rendelet (19l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mel|ék|etek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. keriilet Polgármesteľi Hivata| Hatósági Ügyosztá|y Építéstigyi Iľodájától
e|ozetesęn meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanu| be kell taľtani,

d. felhagyott' bontott kábel a ftjldben nem maradhat,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállításźra, me|yre a
beruháző lkivitelező közcisen 5 év saranc i át v źilla|:

o A bontással érintett Szigony ut""u;a.au burkolatát az altbbirétegľenddel kell helyreállítani
szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfa|t (teljes szélességben)
l5 cm vtg. C8/l0-32lF stabi|izát|t útalap
l5 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9í%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájźru|ás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásáva|, a döntés napjátő| számitott l évig érvényes.

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: f0|6. szeptember |2.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A határozat 20t6. szeptember 13. napján
keľü|t megküIdésľe.

Tulajdonosi hozztźjdrulds Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Ddniel utca 3. szdm alatti ingatlan
hírkijzlési hdlózatdnak kiĘítéséhez

903/20|6. (Ix.12.) sz. Váľosgazđá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájźru|źsźt adja aMag1ĺar
Telekom Nyrt. (cégjegyzékszźtm: 01 |0 0419f8; székhely: 1013 Budapest, Kľisztina krt. 55.)
megbizása a|apjźln, a HHT98 Hírközlési Há|őzatTervezó, Epítő és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám:
01 09 675143; székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 30. 1. em. 25') á|tal' készített, Budapest VI[.
kerület, Berzsenyi Dániel utca 3. szźm a|atĹi ingatlan szo|gá|tatás e||źtźsźthoz szükséges
hírközlőhálózatkiépítés tervéhez, az a|źtbbi feltéte|ekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzź!árulás a beruhazót (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tu|ajdonosi hozzájźlru|ás az aĺépítmény kiépítési munkálatokkal érintett Berzsenyi Dániel
utca (hrsz.: 34607) út- és járdaszakasztraterjed ki,

c. aberuházónak (építtetőnek) a kozútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źst a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.3l.) KrryM ľendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági LJgyosztźůy
Epítésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani.
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d. kötelezi a kivitelezót a Beľzsenyi Dániel utcai járdaszakaszon a bontási helyek megfe|elő
minőségben töfténo helyreállítására, melyre a beruházőlkivite|ezo kozosen 5 év garanciát
vállal:

. A bontással érintett Berzsenyi Dániel utca járda buľkolatát az a|ábbi ľétegrenddel kell
helyreál lítan i: szerkezeti réte genként 20 -f0 cm átl apo l ással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített ontött aszfa|t kopóréteg (a bontási hosszban a járda teljes
szélességében)
15 cm vtg. C8/10-32/F stabl|izáIt útalap
15 cm vtg. fagyá|lő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A Berzsenyi Dániel utca útpálya alaÍti átfürás a közművek jóváhagyásáva| és az e|őírÍ"

szakfelügyelet biztosítása mellett v égezhető,

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreál|ítás) elkészültéről a kozterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

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

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

A Gazdálkodási Ügyosztá|v táiékoztatása alapián: A határozat 2016. szeptembeľ 13. napján
került megküldésľe.

Tulajdonosi houájdrulós Budapest VIII. keriilet, EInök utca _ Bldthy ottó utca gyalogátkelőhely
k ö zv ildg ítás dna k dtűlakít ds á h o z

904120|6. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a BDK
Budapesti Dísz- és Köni|ágítási Kft. (cégsegyzékszám: 0| 09 699429; székhely: 1203 Budapest,
Csepeli źÍjáÍő |-3.) megbízása alapján az YDATERV Kft. (cég1egyzékszám: 07 09 191981; székhely:
1214 Budapest, [I. Rákóczi Ferenc iú266. A. ép.) á|ta|készített, a Budapest VIII. kerü|et, Elnök utca
és a Bláthy ottó utca kercszteződésében meglévő két gya|ogźúkelőhely kozvi|źłgítás áta|akitásának
kiviteli tewéhez, a köztertileti munkák elvégzéséhez, az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzźĺjárulás a beruházőt/kivitelezőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez
sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedé|yek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźjźlru|ás az Elnök utca (hľsz.: 38689/7) és a Rezső tér (hľsz.: 385|f)
jár daszakaszźtr a, v a|amint a j ár da me l l etti zö l dterületre terj ed ki,

c. a beruházőnalďkivitelezőnek (építtetőnek) a kozitkezelői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzájźru|ást a vonatkozó rendelet (I9lI994. (V.3l.) KIryM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági
IJgyosztźl|y Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kéľni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.
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d. felhagyott, bontott kábe| a ftjldben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hu||adékot el
kell szá|lítani.

e. kötelezi a beruházőtJkivite|ezót a bontással érintett járdaszakaszok, zöldterü]etek
helyreállítására, ame|y munkákra aberuháző és kivitelező közcisen 5 év garanciźĺtvźi|a|:

o A bontással érintett Elnök utca és Rezső tér járda burkolatát az a|ábbi ľétegrenddel ke|l
h elyreá| | ítan i szerkezeti rétegenként 20 -f0 cm átlapolással :

4 cm vtg. MA-4 érdesített öntott aszfa|t kopóréteg (teljes szélességben)
15 cm vtg. C8/10-32-Fl betonalap
l5 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyagga|nem helyettesíthető)

o A zcildteľiilet helyreállításakor a zöldtęľület részét képező, károsodott (kitermelt,
szennyezódott, illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. osztályú termőftjld
visszatöltésével - kell elvégezni, fák 3 m-es körzetében a kiteľmelt talajszelvény teljes
mélységében (l m mélységig), egyéb zo|dterületeken 20 cm mélységig,

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészÍiltéro| akoztertilet tulajdonosát írasban
éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szeľvek' szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

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

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása atapián: A' hatáłrozat 20|6. szeptembeľ 13. napján
került megkůĺldésľe.

ravaslat tulajdonosi döntés meghozataldra

905/f016. (D(.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dö,nt, hogy tu|ajdonosi hozzźĘźm|ását adja
... magá,nszemély részére, hogy a Budapest VIII. kerülęt, Bľódy Sándor utcának a

Puskin utca és a Szentkirályi utca k<jzötti jáľdaszakaszára, va|amint a Corvin közben (10-10 darab)
nag;myomású vízfestés technikával az l956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére az alábbi
feliratokat hely ezze el :

- 19s6-60-f016
- Most vagy soha!
- sti|izźút,,l;rukas''zász|ő
- Aki magyar veltink tart!

Felelős: polgáľmester
Határidő: f076. szeptember |2'

A Gazdálkodási Üevosztáty táiékoztatása alapián: A döntés hatáľidőben megkiildésľe került az
ĺigyfél részére.
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Tulajdonosi ltozzújúrulús Budapest VIII. kerület, MAV telep teriiletén tervezett térJiglelő rendszer
bővítéshez

906/f016. (Ix.l2.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájániását adja a
MULTIALARM Biztonságtechnikai Fej|esztő, Kereskedelmi és Szolgáltatő Zrt. (cégegyzékszám: 0l
|0 044636; székhely: ll06 Budapest, Fáýolka u. 8.) részére, a Budapest VIII. kerület, MAV te|ep
kĺjzbiztonsági he|yzetének javítása érdekében további 4 kamera _ benyújtott tervek szerinti -
telepítéséhez és a térfiryelő rendszerbe kötésével járó közterületi munkák elvégzéséhez, az alábbi
feltételekkel és kikötésekkel :

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

b. a kivite|ezőnek a közlitkeze|i5i és munkakezdési (burkolatbontási) hozzáĄźtru|ást a vonatkozó
rendelet (19l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Fováľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyosnály Építésügyi lrodájától
előzetesen meg kell kérni' és az abban foglaltakat maradéktalanul bę kell taľtani,

c. kötelezi a kivitelezőt az érintett területek megfelelő minőségben történő he|yreźi|itźsźra,
melyre a kivitelező 5 év garanciátvá|1a|:

o A bontással érintett aszfa|t burkolatli túpźiyát az a|źhbi rétegrenddel kell helyreáIlítani
szerkezeti ĺétegenként f0-f0 cm átlapolással:

4 cm vtg. ACl l jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. ACl1 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg C8/10-3flF stabilizttlt útalap
f0 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91Yo (más anyaggal nem helyettesíthető)

o A bontással érintett aszfa|t burkolatu járdát az a|źlbbi rétegĺenddel kell helyreti|ítani
szerkezeti rétegenként f0 -20 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 ontött sétányaszfalt (teljes szélességben)
15 cm vtg C8/l0-32lF stabj|izált útalap
l5 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

o Ą z<jldterĹilet helyreállításakor a zoldtęrület részét képezo, károsodott (kitermelt,
szennyeződott, illetve elszállított) termőtalaj pótlását I. osztá'ýű teľmőftjld
visszatöltésével - kel| eIvégeznif0 cm mélységig,

d. az engedé|yes ktiteles a munkák (helyľeállítás) elkészültérő| akozterület tulajdonosát íľásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok elóírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Felęlős: polgármester
Határidő:2016. szeptember |f .

A Gazdálkodási ÜevosztáIv tíiékoztatása alapián: A. határozat 20t6. szeptembeľ 12. napján
kerĺilt megkĺildésre.
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Javaslat közteríilet-Itasználati kérelmek elbírdldsdra

907ĺ2016. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 11 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi BizcltÍság úgy dönt, hogy az, alábbi hatáľozati javaslatot nem
fogadia el:

- kozterület-használati hozzáiárulást ad -
alábbiak szerint:

Kö zt erüI e t- has znóló, kér elme z ő :

A kozterület-hasznáIat idej e :

Ko z t er tjl e t- ha s zndl at c é lj a :

Ko zt er ü l e t - has znál at he ly e :

Közt erül e t-has znáIat nagy s ága :

Felelos: polgármester
Határidő: 2076. szeptember 12.

,Ą Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása a|apián: A határozat 20t6. szeptembeľ 28. napján
keľült postázásľa.

90812016. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 Ígen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-használati hozzájárulást ad -
havonta torténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

I

Közterület-h aszná| ő, kérelmező :

A közterület-használat ideje:
Kĺj zterü I et-h aszná|at cé|j a:

Közterii let-h asznźiat he lve :

KözteľüI et-h aszntiat nagy sźtga:

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

előre eg1ł osszegben torténő teljes díjfizetéssel - az

Rosta MarÍanna egyéni vdllalkozó
(székhely: 208] Piliscsaba, Kossuth Lajos u. 8.)
20l6, szeptember 18. - 20]6. ohóber I6.
Szüreti vdsĺźr
Budapest VIII. kerület, Coryin koz
82 m'

Lumen Laboľ Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér2.)
f0I7 . ápri|is 16. _ 2019' október 3 1.

vendéglátó terasz + ámyékoló
Budapest VIII. kerÍilet, Mikszáth Kálmán tér f-3.
szám előtti köĺerületen
40 m2 vendé g|átő teraszés 20 m2 árnyékoló

A Gazdálkodási tiwosztály tĺáiékoztatása alapián: A határozat 2016. szeptembeľ 19. napján
keľĺilt postázásra.

90912016. (Ix.12.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

28s -fu



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

A GazdáIkodási Ügvosztály táiékoztatása alanián: A' határozat 2016. szeptembeľ 23. napján
keľůi|t postázásra.

9t0/20|6. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. koztertilet-hasznźiati hozzájźlru|tst ad _ előľe egy összegben történő teljes díjťrzetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterü | et-h aszná1ő, kéľelmező :

A közterü let-használat idej e:

Kö zterü let-h asznźiaÍ" cé|i a:

Közterĺilet-h aszná|at h elye :

Kozteri.i let-h aszná|at nagy sága:

Kĺjztertilet-h asznźĺ|ő, kérelmező :

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

Közterti l et-h aszná|at he lve :

Kö zterĺil et-h asznźiat nagy s źtga:

Felelős: polgáľmesteľ
Hatźtridó: 20I 6. szeptembeľ l 2.

( .. . ........)
f016. szeptembeľ 21. -f016. október 31.
építési munkatertilet (homlokzat felújítása, gurulós
á||vźlny)
Budapest VIII. kerĺ'ilet, Reguly Antal utca 16. előtti
járdgn
2m'

REÁx INVEST Zrt.
(székhely: l l33 Budapest, Gogol u. 15.)
2016. szeptember lf . -2016. szeptember 17.

építési munkaterület (hom|okzati ál|vány elhelyezése)
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 4. szám elotti
járdán
36 m' Qárda)

2. tudomásul veszi a REAX INVEST Kft. Budapest VIII. keľĺilet, Szentkirályi u. 4. szám előtti
kozterületre vonatkozóan építési munkaterület e|he|yezése céljából .igénybe vett közterĺilet-
hasznä|atát - díjfizetési kĺjtelezettség mellett - 20|6. augusztus f7 . _ 2016. szeptember 1 1. napjáig
szóló időtaľtamra'

Felelős: polgármester
Határido: 20| 6. szeptember |2.

A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A határozat 2016. szeptembeľ f2. napján
kerĺilt postázásľa.

9|1ĺ2016. (Ix.12.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, nem ad közterĺ'ilet-haszná|ati hozzźĄáru|ást az
alábbiak szerint:

KözterĹilet-haszĺá|ő, kérelmező: BľĹVen Kft.
(székhely: 1139 Budapest, Röppentytĺ u. 56.)
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A Gazdálkodási ÜwosztáIy t.áiékoztatása alapián: A' határozat 2016. szeptembeľ 26. napján
került postázásra.

912120|6. (Ix.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazalta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati honźĄźrulást ad _
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

A közteľület-használat ideje:
K ozteľĺi l et-h asznźi at célja:
Kozterül et-h aszná|at he|ve :

K özterü I ęt- h aszná|at nagy s ága:

FeIelős: polgármester
Hatáľidő: f0|6. szeptember 12.

Közterü lęt-h asznál ő, kérelmező :

A kĺjĺerület-használat ideje:
KözteľĹi l et-h aszn á1 at cé|j a:

Közteľület-h asznźiat helve :

Közterti l et-h asznźi at nagys ága :

Kĺjzterület-h aszná|ő, kérelmező :

A közterĹilet-használat ideje:
Közterület-használat célj a :

KözterüIet-h asmá'|at helye :

Közterti I et-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|6. szeptember |2.

f076. szeptember 13. -f0|6' október 12.

vendég|átó terasz
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 2/A. szám
előtti járdán
20 m'

Thai Fagylalt Kft.
(székhely: 2040 Budaĺjrs, Árpád u.I3/f .)

f016. szeptember 12. -2017. augusztus 02.
pad és megtll.|ítő tźLb|a

Budapest VIII. kerület, Baross u. 10. szám és a
Kisfaludy u' 27. szám - Coľvin köz sarok előĺi
közterületeken
2 * 1l+3) mz

rrsB 2010 Kfr.
(székhely: 1145 Budapest, Jávor u. 5/B.)
20|6. szeptember 12. _ 2016. október 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerĹilet, Corvin sétány 1/b.

45 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember If.

A Gazdálkodási Üevosztály tĺĹiékoztatása alapián: A' határozat 20t6. szeptember 19. napján
keľĺilt postázásľa.

91312016. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodĺísi és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dont, hogy

1. köĺerület-hasznźúati hozzźýźru|ást ad - előre ery összegben történő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:
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2. tudomásul veszi a HSB 2010 Kft.-nek a Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 1/b. szám előtti
köztertiletľe vonatkozóan vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterü|et-használattLt - díjť|zetési
kötelezettség mellett - 2016. augusztus |8. _f016. szeptembeľ l 1. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: po|gáľmester
Határido: 20|6. szeptember 12.

A Gazdálkodási Üevosztá|y táiékoztatása alapián: A' határozat 2016. szeptember 19. napján
kerü|t postázásľa.

914lf016. (Ix.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az55f/20|6. (V.30.) szźlműhatttrozatátaz
alábbiak szerint módosítj a:

Közteri'ilet-haszntiő, kéľelmező: Hedonist Hungary Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 40.)

A k<jzteľület-használat ideje: 2016. július 08. - 2019. július 08.
Közteľtilet-hasznźiat cé|ja: megá||ítő táb|a
Közterület-haszntiat helye: Bud^apest VIII. kerület' Kisfaludy u. 40'
Közterület-haszná|at nagysága: 2 m"
Díjfizetés titemezése negyedéves bontásban

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember |f .

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. szeptember 20. napján
postai kézbesítés útján átvették.

9|sl20t6. (DĹ12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

AYtlrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzźĘárulást ad -
teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

Kĺjzterület-hasznáiő, kéľelmező: Médiaszolgáitatás-támogató és Vagyonkezelő
Alapítvány (MTVA)
(székhely: 1037 Budapest, Kunigunda iftja 64.)

A köztertilet-használat ideje: 20|6. szeptember f4. _ 20|6. szeptember 25.
Közterület-haszná|at cé|ja: forgatás (stáb parkolás)
K<jzteľület-hasznźiat helye: Budapest VIII. kerület, Rezső tér |0-I2,
Közterület-haszntiatnagysága: 60 m. (6 db parkolóhely)

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 12.

A Gazdálkodási Ügvosztĺílv táiékoztatása a|apián: A határozatot 20|6. szeptembeľ 20. napján
személyesen átvették.

Javaslat a,,Népszavazdssal kapcsolatos közérdekíítdjékoztatásiprogram, tĺźrgyú, közbeszerzési
értékhatdrt eI nem érő beszerzési eljórds eľedményének megállapítdsdra
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91'6/2016. (Ix.12.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, f nem,,l tartózkodźłs szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi BizotÍság úgy dönt, hogy

l. a ,,Népszavazással kapcsolatos közérdekii tźĘékoztatási program', tárgyil, kozbeszerzési
értékhatárt e| nem érőbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határido: 20|6' szeptember 12.

2. a határozat 1. pontjában megjelolt beszerzési e|járás során a legalacsonyabb ár ęlv szerinti
értékelésľe tekintettel az oDEX outdoorExpeľt Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út

64-66., adószám: I4453229-f-47, cégtregyzékszám:01 09 904483) aján|ata érvényes, alkalmas a

szerződés teljesítéséľe, nem áll kizźrő ok hatálya alatt'

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. szeptember |2.

3. a határozat i. pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertese az ODEX outdoorExpeľt Kft.
(székhely: l02l Budapest, HĹĺvösvölgyi út 64-66., adőszám: |4453ff9-2-4|, cégsegyzékszám:01
09 904483). Az elfogádofi aján|ati źr 6.614.410,- Ft + 27yo 

^FA, 
azazbruttó 8.400.30l,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

4. felkéľi a polgármesterÍ. ahatźtrozat 3. pontja szerinti vállalkozási szerződés a|áirásära.

Fele|ős: polgáľmester
Határidő: 2016' szeptembet |f.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A vállalkozási szerződés megkötésľe keľĺilto a
szeľződésben foglaltakat a válla|kozó teljesítette.

A Padlókirdly Kft bérlő székhelybejegłzěsre vonaÍkozó kérelme a Budapest VIII. keriilet'
Népszínhdz u 22. szdm alatti önkormúnyzati tulĘdonú, nem lakds céljdra szolgúló helyiség

vonatkozósdban

9l712016. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest vlil. keľĺilet, 34679ĺ0ĺNtI he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľtilet, Népszínház u. 22. szźlm a|att ta|á|hatő, |56 m"

alapterületű, önkoľmányzati tulajdonú, utcai, füldszinti, galériás, nem lakás célú üzlethelyiséget
bérlő PadlókiráIy Kft. (székhely: 1038 Budapest, Mező u. l1. 1. em. 4.; cégsegyzékszám:0l.09-
I7f646; adőszám: f433397|-f-4I; képviseli: Kovács Tamás János) részére a székhely
használathoz szi'ikséges tulajdonosi hozzájttru|źts megadásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag1ĺongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 | 6. szeptember 1 2.
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2.) felkéľi a Jőzsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t, hogy a határozat mellékletét képező és
tartalmú nyilatkozatot a Budapest Főváros VIII. keľÍi|et Józsefuárosi tnkormányzat
képviseletében a Padlókirály Kft. részére adja ki.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptembeľ 30.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alanián: A dtintésľől szóló kiértesítés
2016. szeptember 19. napján megtöľtént. ,Ą tulajdonosi hozzájáľuló nyilatkozat kiadásľa keľüIt
a béľlő részéľe. További intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. kerĺilet, Rúkóczi út 27./B szdm alatti, 36437/8/A/3 helyrajzi számú üzlethelyiségre
késziilt értékbecslés feliilviugdlata irdnti kérelem

918/20|6. (Ix.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) a West-orient Company Kft. kérelme a|apjźtn nem járul hozzźt a Budapest VIII. kerület, Rákóczi
ift 27./B szám a|atti,36437ĺ8/N3 hrsz.-ú, 96 m, alapterületű ĺizlethelyiség forgalmi értékének
2 4 . | 7 0 .23 0,- Ft ö s sze gb en töľténő me gá||ap itásához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptembet |f'

f.) a West-oľient Company Kft' vételár-csökkentési kérelmę a|apjźtn^hozzź|tru| a Budapest VIII.
kertilet, Rákóczi iltf7.lB szám a|atti,36437l8ĺN3 hľsz.-ú, 96 m. alapterületiĺ üzlethelyiségľe
vonatkozó új eladási aján|at bérlő ľészére tĺjrténő megküldéséhez, a vételámak a felülvizsgált
forgalmi éľtékbecslés' valamint a3f/f0|3. (VII.15.) önkoľmányzati rendelet a|apján a forgalmi
érték 100 oÁ-ában, azaz28.070.000,- Ft cisszegben töľténő k<jzlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptember 12.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazđálkodási Központ Zrt.-t ahatározatf .) pontja szerinti eladási ajźn|at
kiküldésére és az adźsvéte|i szerzodés megkĺitésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. november 7.

A Jĺízsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: Á. döntésľől a kiértesítés
megtiiľtént, ahatározat 2.) pontjában foglaltak alapján 20t6. szeptembeľ 22. napján megkötésľe
kerĺi|t az adásvételi szeľződés. További intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. kerület, II. Jdnos PlźI pópa tér .......... szóm alatti lakds
bérbeaddsára

9t9l2016. (Ix.12.) sz. Váľosgazdállĺodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dont, hogy
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1') hozzájáru| a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat tu|ajdonában álló |akások bérbeadásának
feltéte|eiľőI, va|amint a lakbér méľtékéről sző|ő 16lf010. (III.08.) onkormányzati rendę|etfflC'
$-a, valamint 47. $-ában foglaltak a|apján, . ...... jogcím nélktili lakáshaszná|ő részére az
álta|a lakott, a Budapest VIII. kerü|et, II. János Pźi pttpatér '.. ... szám a|aIti, I

szobás, 42,80 m2 alapterĺi|etiĺ, komfortos komfortfokozatű |akás - a lakbér a|apjźúké.pező növelő
és csökkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg - költsége|vű, |4.9|5,- Ft/hó + AFA összegű
bérleti díjjal toténő bérbeadásához, 5 év határozott időre sző|őan, előbér|eti jog biztosításáva|,
óvadékfi zetési kötelezettségge|, l 0 év elidegen ítési tilalommal.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vag1ĺongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember lf ,

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahattrozat l.) pontjában foglaltak szerinti
bér|eti szeľződés megkötésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október l5.

A Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A bérbeadói nyĺlatkozat
aláíľásľa keľiilt 201'6. szeptembeľ 20-án' a béľleti szeľződés előkészítve, aláíľás alaff van.

ravaslat a Budapest VIII. keľiilet, Lujza u ............... és a szdm alatti önkormdnyzati
lakdso k csatolĺźs dv aI kap cso lat b an

920/2016. (Ix.12.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hory

1.) hozzájźru| a Budapest VIII. kerület, Lujza u. . . . ... ... szám a|atti, I szoba komfort nélki'ili,
f8,f6 m2 alapterületű lakás megtekintett á||apotźban - a lakbér a|apjáľ- képező növelő és
csö,kkentő ténýezóket is figyelembe véve jelenleg _ költségelvu, f.7g3,- Fďhó + ÁFA osszegÍĺ
bérleti díjjal tonénő bérbeadásához |akásbővítés cé|jára részére, az'z'a| a feltétellel,
hogy bér|őnek vál|a|nia kell a megnĺivekedő alapteľületre vonatkozó lakbér megťlzetését,
valamint a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljáľás és a munkálatok költségét. Kijelölt
bérlővel bérleti előszerződést kell kotni az építésĹkivitelezési munkálatok befejezéséig,
legfeljebb | év hatźrozott időre. Amennyiben a kijelolt bérlő a bérbeadástó| szźtmított fél éven
belül a munkálatokat nem kezdi e|, vagy 1 éven belül nem fejezi be, illetve építési
engedélyk<iteles tevékenység esetén l éven belül nem kap használatbavételi (fennmaradási)
engedélý, aze|őszerzodéshatá|yát veszti, ilyen esetľe az e|végzett munkálatok utáni megtérítési
igéný a bérlővel kötött e|ószerzódésben ki kę||zźmi.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20| 6. szeptember 12.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti felújítási
me gál lapodás és bérl eti szęrzódés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagĺongazdźůkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szepÍember 30.

A Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Ktizpont Zrt. táiékoztatása alaoián: A dtintésľől a kiértesítés 2016.
szeptembeľ lS-én megttiľtént. Az e|ő-béľleti szeľződés 201ó. októbeľ 5-én aláíľásľa keľült.
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Javaslat ,,Kivitelezési vóIlalkozási szerződés keretében a Józsefvdros onkormányzata tulajdondban
és üzemeltetésében levő intézmények energetikai korszeríísítése, a KEHOP-5.2.9. kódszdmĺl

p d Ąl ózat i ko n s t r u k c ió k er e té b e n,' t dr gł íl kii zb e s ze r zé s i e Ij dr ds o k me g in dítás ór a

9f1'lf016. (Ix.12.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 1 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a ,,Pźĺ|ytzatos épületeneľgetikai felhívás a kozép-
magyarországi régió telepĺilési önkormányzatai számźtra című, KEHOP-5.2.9. kódszámű pá|yźnati
konstrukció keretében a Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése és
nyí|ásztlrő cseréje'' tárgytl eljárásban rigy dönt, hogy

1. a kozbeszerzésekró| sző|ő f0|5. évi CXLIII. t<ĺrvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti 115. $ (1)
bekęzdése szeľinti, hirdetmény nélküli tárgya|ás nélkĺili kozbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. szeptembeľ 12.

f. e|fogadja az eloterjesztés 2. szźlmű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és annak
dokumentációját.

Felelős: polgármester
Hatźridő: f0|6. szeptember |2.

3 . e lfo gadj a az a|źtbbi gazdasági szereplőket:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1l55 Budapest' Reketýe u.49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (székhe|y: |f13 Budapest, Hollandi tfi2|.)
c) BERN Epítő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külterĺilet 015/l9 hrsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhely: l l93 Budapest, Könyvkötő utca2f.)

Felelős: polgármester
Határidő: f016. szeptember 12.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása a|apián: Az aján|attételi felhívás és
dokumentáció, valamint az ajánlattételre felkéľt gazdasági szeľeplők 2016. szeptembeľ 12.
napján elfogadásľa kerĺiltek, melynek alapján a közbeszerzési e|já.ľátst lefolytattáLk. 20|6.
októbeľ 5. napján az eljáľás lezáľult.

922/2016. (DĹ12.) sz. Yáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 1 nem,3 taľtózkođás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a ,,Pá|yźnatos épületenergetikai felhívás a közép-
magyarorczági régiő települési önkormányzatai szźtmára című, KEHOP-5.2.9. kódszámű pálryázati
konstrukció keľetében a Naprafoľgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvoda hőszigetelés (udvari
homlokzat és tíĺzfa|) nyi|ászárő cseľe, utcai homlokzat felújításď' tárgyű eljárásban, úgy dĺint' hogy

1. a kozbeszerzésekrőI sző|ő 20|5. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti 115' $ (1)
bekezdése szerinti, hirdetmény nélktili tárgya|źs nélküli közbeszerzési eljráľást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 12.



f. e|fogadja aZ előteľjesztés 2' számű mellékletét képező aján|attéte|i felhívást és annak
dokumentációját.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: f0|6. szeptember 12.

3. e|fogadja aza|ábbi gazdasági szereplőket:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u.49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (székÁe|y: |f|3 Budapest, Hollandi út2|.)
c) BERN Epítő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Ktilterület 015/l9 hrsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhe|y: 1193 Budapest, Könyvkötő utcaff .)

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. szeptember l2.

Á' Józsefuáľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: Az aján|attételi felhívás és

dokumentáció, valamint az ajánlattételre fe|kéľt gazdasági szeľeplők 2016. szeptembeľ 12.
napján elfogadásľa keľiiltek, melynek alapján a közbeszeľzési eljárást lefo|ytattáLk. f016.
okÚĺóbeľ 5. napján aze|járás |ezáľult.

g23 t 2016.(Ix. 1 2.) sz. Váľos gazdál kodási és Pénzügyi Bizottság határ ozata
(10 igen' 1 nem,3 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Pźůyázatos éptiletenergetikai felhívás a kőzép-
magyatországi régiő te|eptilési önkormányzatai szálmára című, KEHOP-5.2.9. kódszámű pźiyázati
konstrukció keretében a Budapest VIII. keľület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hőszigetelése
(padlásťodém)'' tárgyú eljárásban' úgy dönt, hogy

l. a közbeszerzésekrő| sző|ő 20|5. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Haľmadik Része szeľinti 115. $ (1)
bekezdése szerinti, hirdetmény nélkiili tźrgya|źs nélkiili közbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. szeptember 12.

2. e|fogadja az előterjesztés 2. szźlmű mellékletét képező ajánlattételi felhívást és annak
dokumentációját.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

3. elfogadj a az a|ábbi gazdasági szereplőket:

a) Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye u.49.)
b) EU-Line Epítőipari Zrt. (szé|<he|y: 1213 Budapest, Hollandi ińfl.)
c) BERN Epítő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, Külterület 015/19 hrsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő utcaf2.)

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. szeptember 1 2.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: Az aján|attételi felhívás és

dokumentáció, valamint az ajánlattéte|ľe felkérJ gazdasági szereplők 2016. szeptembeľ 12.
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napján elfogadásľa kerüItek, melynek alapján a közbeszerzési e|járálst lefolytatták. 2016.
októbeľ 5. napján az e|járás |ezára|t.

ravaslat a Jóaefvdros Közösségeiért Nonprojit Zrt. 2016. évi Üzteti tervének módosítására

924/2016. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(ĺ3 igen' 0 nem, l tartĺizkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a hatźrozat 1. mellékletét képezó, közszo|gá|tatási szeruódés 2. számű mellék|etének
módosítását.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20|6. szeptember |f.

f . elfogadja a hattrozat 2. mellékletét képező, Józsefuáros Közĺisségeiéľt Nonprofit Zrt. f016. évi
Üzleti tervének módosítását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. szeptembeľ 12.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A ktizszolgáltatási szerződés 2. száműl
módosítása hatáľidőben a|áírásra keľĺilt.

A Józsefváľos Kiiziisséeeiért Nonpľofit Zrt. táiékoztatása alapián: Az iiz|eti terv módosításának
a|áírása 2016. október |7-én megtöľtént.

Javaslat ,,Vúllalkozósi szerződés keretében Józsefvdros kardcsonyifeldíszítése és,díszkivildgítdsa,,
tdrgyíl kiizbeszerzési eljdrósban közbenső döntés meghozatalĺtra ZART ULES

92512016. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Vállalkozási szerzodés keretében Józsefuáros
karácsonyi feldíszítése és díszkivilágíttsa,, tárgyűkozbeszerzési eljárásban úgy dont, hogy

1. a közbeszerzéseV'ró| sző(ő 20|5. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglalt nemzeti eljárásrend szerinti
hirdetmény nélkĹili nyílt közbeszerzési eljárás lefolytaĺása során _ a Kbt. 69. $ (4) bekezdése
a|apján_ az ajźn|atok kĺjzbenső értéke|ése a következő:

- Az alábbi ajánlattevők ajánlata a Kbt. 69. $ (2) bekezdése alapján nem éľvénýelen és nem kell
az e|j źlr ásb ő| kizärni:

o KATAZoL Kereskedelmi és Szo|gá'|tatő Kft. (7400 Kaposvár, Haľsfa u. 8/E fsz. 3.)
o BDK Budapesti Dísz- és Közvl|ágítits Kft. (1203 Buđapest, Csepeli tltjźLrő |-3.)
o Vialux Elektromos Tervező és Kivitelező Kft. (l045 Budapest, Széchenyi tér l0.)

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. szeptember If.

2. aKbt.69. $ (4) bekezdése a|apján az e|járás eredményéről szóló döntés meghozata|át megelőzően
azértéke|ési szempontokľa figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető alábbi aján|attevőt hívja fel a
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kizárő okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt
i gazo l ás o k b enyúj tás ára az a|ttbbi ak szeri nt :

o KATAZoL Kereskede|mi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposváľ, Hársfa u. 8/E fsz. 3.)

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 12.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: ĺzń:sz-rnR Kft. ĺntézkedett ahatározatban szeľeplő
aj án lattevő fe|é az igazoláso k benyúj tásáľól.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozatban foglaltak végrehajtására
hatáľidőben soľ keľiĺIt.

Javaslat ,,"o,,,:;;,ilĺ!;,!;,,,ťłi;ľ;ť,I:ľ,ž,!Iľił,;;;;;;;;;i;;;:#ľ,tti bérlemény

ZÁRT tjĺÉs

926lf016. (Ix.12.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(2 igen' 10 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság liry dtint, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

I.) hozzájórul a hármas lakáscsere keretében résztvevő, Budapest VIII. kerüIet, Nagl Tempĺom u'
szám alatti, ] szobás, komfort nélküli komfortfokozatú, 28,20 m, alapterüIetíi

önkormányzati b,érlemény bérleti jogónak, a Budapest III. keriilet, Pacsirtamező utca
szóm alatti, l szobás, komfortos komfortfukozatú, 32 m, alapterüIetű

önkormányzati bérlemény bérleti jogdnak, valamint ... ... ... I/I arányú tulajdonát képező,
Budapest VIII. keľüIet ...... ... helyrajzi szdm alatt nyilvántartott, természetben a ]084
Budapest VIII. kerület, József utca ... ....... szám alatt található, 37 m, alapterületíĺ, ]
szobás, komfortos komfortfokozatú társashazi örökĺakas, az alapító okiľat szerint hozzá tartozó
mellékhelyiségekkel és a tarsashazi közös tulajdonból hozzd tartozó 29/10.000 eszmei hányaddal
rendelkező ingatlan tulaj donj ogának cs eréj éhez.

2.) hozzájárul tovóbbá ahhoz, hog ... ........ a Budapest VIII. kerüIet, Nagł^ Templom u.

szdm alatti, 1 szobás komfort nélküIi komfortfokozatú, 28,20 m, alapterüIetű
lakósra hatórozatlan idejű bérleti szerződést kosson _ a lakbér alapjót képező novelő és
csokkentő tényezőket is figłelembe vett _ kökségelvű (jetenteg) 6.193,- Ft/hó + ÁFA asszegű
bérleti díj, valamint a kapcsolódó küIon szolgáItatási díjak megftzetése mellett. Az ingatlan
vonatkozasábąn az új bérlővel kötendő bérleti szerződés létľejauével egyidejűleg ..'.'.... és

bérlőtórsak bérleti szerződése megszĺinik.

3.) felkéľi a Józsefvórosi GazdáIkoddsi Kozpont Zrt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadasára, és a
hatórozat 2.) pontja alapján a bérleti szeľződés megkotésére.

Felelős: Józsefi,árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptembeľ l2.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A lakáscseľe megtagadásáľa
vonatkozó bérbeadói nyilatkozat elkészült 2016. szeptembeľ |6-án. További intézkedést nem
igényel.



Javaslat gépkocsi beállóltely bérbeaddsúra ZART ULES

927/2016. (Ix.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(1ĺ igen' 3 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet, Futó u. 5-9. szám a|atti, 35578 hrsz.-ú telekingatlanon
kialakított gépkocsi-beálló bérbeadtsźlhoz .... részére, határozat|an időre, 30 napos
fe|mondási idővel 10.000,- Fíhó + ÁľA' beľleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember 12.

2. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az I.) pont szerinti bérleti szerzodés
megkötésére, amely hatźt|yba lépésének feltétele az tnkormányzattu|ajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59lf0|1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő osszegű óvadék megfi zetése.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. októbeľ 31.

3. az l.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén az onkormányzattu|ajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 591201l. (XI.07.) önkormányzati ľendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzői okiľatba foglalásától a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. szeptember 12.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A dtintésľől szóló kiéľtesítés
2016. szeptembeľ 20. napján megttiľtént. A ľendeletben foglalt hatáľidőn beliil nem került soľ a
béľleti szeľződés megkötéséľe. További intézkedést nem igényel.

Iav as I at kti zt e r iil et- h as zn d I ati k é r e Ime k e l b ír dlds dr a

929/20ĺ.6. (D(.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájárulást ad -
előre egy összegben történő te|jes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterĺ'ilet-haszná|ő, kérelmezo: OFI-BAU Kft.
(címe: l139 Budapest, Frangepán u. 3.)

A kozterület-használat ideje: 20|6. szeptember 27. _20|6. október 4.
KözterĹilet-hasznźiat céIja: építési munkateľület
KözterÍilet-hasznźůat helye: Budapest VIII. kertilet, Reguly Anta| utca 3l. előtti

jźrdpn
Közterület-haszná|atnagysága.. 8 m,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 19.

r300



A GazdáIkodási Ügvosztálv táiékoztatása alanián: A határozatot 20|6. november 7. napján
postai kézbesítés útján átvették.

93012016. (Ix.19.) sz. Váľosgazdá|kodásÍ és Pénzügyĺ Bízottság határozzta
(10 igen' 1 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájtlrulást ad _
előre egy összegben torténő teljes díjfizetésse| - az a|źtbbiak szerint:

K<jzterület-h aszĺá|ő, kéľelmező :

A kĺjzteľület-használat idej e :

Kĺjaerü l et-h aszná|at c é|j a:

Kö zterü let-h aszn á|at h elye :

Ko zterü let-h aszntńat n agy sága :

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 19.

Bedák Pál egyéni vál|a|kozó
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. f7 .)
2016. október 18. - 20l6. novembeľ 01.
idényj el legiĺ aszta|i árusítás (halottak napj a)
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 7-9. sz. e|ótti
jár{n
2m'

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. októbeľ 5. napján
szeméIyesen átvették.

Javaslat az Ĺĺi relu*t téri Piac GI és G3 jelíí iizlethelyiségére vonaÍkozó bérleti jogviszony
Iétesítésére a Vital Zöldsziget Kft..vel

931/20|6. (D(.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Vital Zo|dsziget Kft. (cégjegyzékszám:01-09-928l90; székhely: |174 Budapest, Laffeľt utca
3.; képviseli: Czirźtkiné Hoffmann Klára és CzirákiLász|ő ügyvezetők; adószám: |4968053-2-4f)
kérelmének helyt adva, az onkormányzattliajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadĺásának feltételeiről szó|ó 35/f0|3. (VI.20.) önkormányzati rende|et (a továbbiakban:
Helyiségrende|et) 34. $ (b) pontjában foglaltak a|apján az onkormányzat íjjogviszoný létesít a
társasággal u Uj Teleki téri Piac Gl és G3 jelű üzlethelyiségeire a Yárosgazdállkodási és
Pénzügyi Bizottság |48/2016. (II.22.) számú hatźrozatźxal felmondott bérleti szerződés tartalmi
elemeivel megegyező feltételek mellett. A bérleti szeľződéshez kapcso|ódóan a Bér|őnek
közjegyzo előtti, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell aláírnia, a Helyiségrendelet l7.
$ (4) bekezdésében foglaltak szerint.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkod źsi Kozpont ZrÍ'.
Határidő: 20|6. szeptember 19.

f .) fęlkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti bérleti szęrzodés
megkötésére.

Felelős : Józsefu árosi Gazdálkod ási Közp ont Zrt.
Határidő: 2016. októbeľ 1 5.
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A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A társasággal a béľIeti
szerzłjdés megkötése, így az rĺj jogviszony létesítése megtöľtént.

Lakús elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladdsi ajúnlatjóvdhagydsa (Budapest VIII. kertilet,
Fecske u- ...................)

932/2016. (Ix.l9.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Fecske u. .................. szám alatti, ..

hľsz.-ú' 16 m, alapterÍiletrĺ, |l2 szobás, komfoľt nélküli, a közös tulajdonból hozzá tartoző
315/10.000 eszmei hányaddal rendelkező lakásra hatźtrozat|an idejiĺ béľleti jogviszonnyal
ľendelkező Bérlő részére történő eladási ajánlat kiküldéséhez, aZ elkészült forgalmi
éltékbecs|ésben megállapított forgalmi éľték f5 %o-áva| megegyező cisszegű, azaz 7.250.000,- Ft
vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|koďási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptember l9.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatározat l.) pontja szerinti eladási aján|at

kikül dé s éľe' val am i nt az adźsv éte|j szer zo dé s a|áfu ás źtr a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A határozat végľehajtása
megttirtént.2016. október 25. napján megkiitötték az adásvéte|i szerződést. További ĺntézkedést
nem igényel.

Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóvlźhag1łdsa _ hatdrozott idejíí bérleti
jogviszony

93312016. (Ix.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántartásban a ............ he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIil. keľület, Szigetváľi u. ........... szźĺn alatti, 36 m.
alapterületrí, l szobás, a bérleti szerződés szerint komfot nélküli, a valóságban és azértékbecslés
a|apján komfoľtos komfoľtfokozatű |akás vonatkozásában fennálló elidegenítéstkizźľő feltétel -
határozott idejtĺ bérleti jogviszony _ alól.

Felelős: Józsefráľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember 19.

2.) hozzáján;J az ingat|an-nyi|vántartásban a ...... helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Szigetváľi u. ........... szźtm a|atti, 36 m.
alapterületíĺ, 1 szobás, a bérleti szerződés szerint komfoľt nélküli, a valóságban és az értékbecslés
a|apján komfortos komfoľtfokozatű |akásra vonatkozó eladási aján|at bér|ő részére toľténő
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megkü|déséhez, a vételáľnak a forgalmi éĺték 95 %o-ában, azaz 9.443.000,- Ft összegben történo
kĺizlése mellett.

Fele|ős:Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ ZrÍ..vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016' szeptember 1 9.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározatf.) pontja szeľinti eladási aján|at

ki kül déséľe, valam int az adásv éte|i szerződés megköté sére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidó: 2016. október 31.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Béľlő szátmára az e|adási
ajánlatot kipostázták,20|6. szeptembeľ 29-én átvette,2016. októbeľ 28-á'n kéľelmet nyújtott be
a vételi ajánlat idejének meghosszabbítására.

ravaslat g ép ko cs i- bedlló b ér b eaůźs dra

934ĺ2016. (Ix.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzźtjáru| a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándoľ u. 9. szám alatti, 35129 hrsz.-ú
telekingatlanon kialakított 2|. sz. gépkocsĹbeálló bérbeadtsźlhoz ............. (GK-
f56lf016) magánszemé|y részére,határozat|an időre, 30 napos felmondási időve| 10.000'- Ft/hó
+ AFA bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźnidő: f0 | 6. szeptember l 9.

2.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrL.-t aZ I.) pont szeľinti bérleti szerződés
megkötésére, amely hatźl|yba lépésének feltétele az onkoľmányzat tulajdonában álló i'ires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľletek bérbeadásának feltételeiről szóló
59120|1. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegrĺ óvadék megfizetése.

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

3.) az 1.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén az onkoľmányzattlilajdonában álló tires

telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 59/f011. (XI.07.) ĺinkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az
eryoldalú kötelezettségvállaló nyi|atkozatkozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj méľtékéľe
tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. szeptember 19.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől szóló kiéľtesítés
2016. szeptembeľ 20. napján megtörtént. A ľendeletben fog|a|t hatáľidőn beliil nem keľĺi|t soľ a
bérteti szeľződés megktitésére. További intézkedést nem igényel.
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rav as lat g ép ko cs i- b e dlló béľ b eadds óra

935ĺ20|6. (Ix.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Szerdahe|yi u. Lf. szám alatti, 35|39 hrsz.-ú
telekingatlanon kialakított 2. sz. gépkocsi-beálló bérbeadásához (GK-
4412016) magánszemé|y részére, határozatlan idore, 30 napos felmondási idővel 10.000'- Ft/hó
bérleti díj + AFA összeg megá||apítása mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: f0|6. szeptember 19.

f.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az I.) pont szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amely hatályba lépésének feltétele az onkormányzat tulajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló
5912011. (XI.07.) önkormányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határido: 2016. október 3 l.

3.) az l.) pont szerinti bérleti szerződés megkötése esetén az Önkormányzat tu|ajdonában álló üres
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 59lf011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjáne|tekintaz
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj ménékére
tekintettel.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidó: 2016. szeptember 19.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől szóló kiértesítés
2016. szeptembeľ 20. napján megtiirtént. A bér|eti szeľződés 2016. szeptembeľ f9. napján
megktitésľe kerĺi|t. Továbbĺ ĺntézkedést nem igényel.

A NEM ADOM FEL Alapítvdny bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u 86. szám
alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú, nem lakds célú helyiségre

93612016. (Ix.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság hatátozata
(12 igen' 0 nem, 1 tartózkođás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdľul hoad a Budapest VIII. keľĺilet, Baľoss u.8ó. szám a|atti,35527lflN7Ihrsz.-ű,f5
m2 alaptertiletű, üres, önkormányzati tulajdonú, alagsori, nem lakás célú helyiség bérbeadásához
a NEM ADOM FEL Alapítvány (székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 3. 2.l1.; nyilvántaľtási
szám: 01-01-0009765; adőszátm: |8256529-|-43; képviseli: Dely Géza) részére a 248/f0I3.
(VI.i9.) szźtmű képviselő-testĺ'ileti határozat28' pontja szeľinti kedvezményes bérleti díjon.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: f0I6. szeptember 19.
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2') hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Baľoss u.86. szám a|atti,35527l2lAl70 hrsz.-ú, 25 mf
alapterületii, üres, önkormányzati tulajdonú, alagsori, nem |akás célú helyiség bérbeadásźthoz
határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel a NEM ADOM FEL Alapítvány (székhely: 1093
Budapest, Lőnyay u. 3. f./|.; nyilvántartási szám: 01-01-0009765;' adőszám: 18256529-|.43;
képviseli: Dely Géza) részére raktározás céIjára, f2.040,- Ft/hó számított béľ|etĺ díj + AFA +

köziizemi és kĺ.iIön szo|gáltatási cĺíjak összegen.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: f0|6. szepternber l 9.

3.) felkéri a Józsefoáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározat2,) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötéséľe, amelynek fe|tétele, hogy az onkormányzat tulajdonában álIó nem lakás cé|jára
szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiro| sző|ő 35/f0|3. (VI'20.) önkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalrĺ kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását
váIlalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKĺizpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 31.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló kiértesítés
2016. szeptembeľ 20. napján megttiľtént. A béľleti szeľződés 2016. októbeľ 14. napján
megkötésre keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, IIlés u 36. és Budapest WII. kerület, Illés u 24. szdm alatti iłres,
önkormányzati tulajdoníl, nem lakús céIjóra szolgóIó helyiségek nyilvdnos, egłfordulós pdlydzat

íttj dn ft rté n ő b é r b e adds ár a

93712016. (Ix.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľület' Illés u. 36. szám
alatt elhelyezkedó, 36090lOlN44 hrsz.-tl, t60 m2 alapterületiĺ, üres, önkormányzati tulajdonú,
udvari bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gá'|ő helyiség béľbeadására nyilvános pállyźuat
kiíľásáľa 204.133'- Fťhó béľIeti díj + ÁFA összegen. A Kiíľó kiköti, hogy a helyiségľe nem
adható be olvan aján|at, amely a Képviselő-testtilet
24812013. (VI.19.) számű hatźrozatának 8. a) pontja szerinti f5 oÁ-os bérleti díj kategóriába
tartoző, illetve nyilvános intemet szo|gáItatás (internet kźxéző, call center, stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember 19.

2.) felkéľi a Józsefvźlrosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľület' IlIés u.24. szäm
(Illés utca - Illés köz saľok) alatti, 36083l0lV5 he|yrajzi számon nyilvántaltott, 55 m2
alapteľületĺĺ, utcai bejźtratű, pinceszinti, nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség bérbeadására
nyilvános pźl|yánat kiírására 18.133,- Ft/hó béľteti díj + ÁFA ĺisszegen. A Kiíró kiköti, hogy a
helyiségľe nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testület f48lf013. (VI.19.) számtl
hatźrozatának 8. a) pontja szerinti f5 oÁ-os bérleti díj kategóľiába tartoző, illetve nyilvános
internet szo|gźiltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik. Az
ajánlatnak tarta|maznia kell továbbá a helyiség rendeltetésszerű haszná|atra való alkalmassá
tételére vál lalt kĺjte lezettsé get az aj án lattevő r észér ő|.
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Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási lgazgatőja
Határido: f0|6. szeptember l 9.

3.) fe|kéľi a Józsefoárosi Gazdálkodási KözpontZÍt.-t a Budapest VIII. keľiilet' I|Iés u.36. szám
a|atti,3609010lAl4| he|yrajzi számon nyilvántaľtott,23 mf alapteľületű, utcai bejáratű, füldszinti,
nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség bérbeadására nyilvános pźiyázat kiíľására 19.627,- Ft/hćl
béľleti díj + AFA összegen. A Kiíró kiköti, hory a helyiségre nem adható be olyan aján|at,
amely a Képviselő-testület 248lf0|3. (VI.l9.) száműhatározatának 8. a) pontja szerinti f5 %o-os

bérleti díj kategóľiábatartoző, illetve nyilvános intemet szolgáltatás (internet kávéző, ca|l center,
stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptember l9.

4.) felkérĺ a Józsefuáľosi Gazdálkodási KozpontZrt.-taz I.),2.) és 3.) pontokban meghatározott
helyiségek együttes pá|yźnatra töľténő kiíľására és a Veľsenyeztetési szabá|yzatról szóló
136lf0I6. (VI.02.) számű képviselő-testületi határozatban foglaltak szerinti lebonyolításźlra, azza|
a kiegészitéssel, hogy a pźiyázat elbírálása során az értékelési szempontok az áraján|at mértéke
(80 %), az Orcry negyedben élő lakosok foglalkoztatźsát vá||a|ja, különös tekintettel a
megváltozott munkaképességii vagy a szociálisan hátrányos helyzetben élőkre (f0 %), apályázati
ki írásban r ész|etezeIt tartalommal.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. szeptember 19.

5.) a pźůytzati felhívást a Versenyeztetésl Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|áján, a Bonyolító
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben (Józsefuárosi Gazdźtlkodási Kozpont Zrt. te|ephelyein), a
Józsefuáľos című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, tovtlbbá az
Önkormányzat és a Bonyolító sztmára elérhető költségmentes hirdetési felületeken' egyéb
rendelkezésre álló internetes hiľdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 3i.

A Józsefuáľosi GazdáIkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A' páůyá.zat 2016. októbeľ 6.
napjától megvásáľolható volt, benyújtási hatáľideje 2016. októbeľ |9. napja vo|t. A
Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2016. novembeľ 21-ei ĺilésén keľĺilt sor a pá|yázat
eľedményének megállapításáľa és az újbóli pá|yázatra történő kiíľás előteľjesztésére.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Dankó u ............ szdm alatti bérlemény adósvétellel
v egy es la k ás cs ere s yrzőí!é s ln e k eI ut as ít ds dr a

ZART ULES

938/2016. (Ix.l9.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozatz
(12 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jórul hozzá a Budapest VIII. keľület, Dankó u. ..... ...... szám a|atti, I szobás,
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sztm a|atti,41 m. a|apteľű lakás tulajdonjogának cseĘéhez.
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Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ- vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f016. szeptembeľ 19.

f .) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a tulajdonosi nyilatkozat kiadására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vag1longazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptember 26.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A lakáscsere megtagadásáľa
vonatkozó béľbeadói nyilatkozat elkésziilt 2016. szeptembeľ 26-án. További intézkedést nem
igényel.

ravaslat közter iilet-haszndlati kérelmek elbíróldsdra (folytatáý

940ĺ2016. (Ix.19.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatärozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest VIII. kęrület, Víg u. 26. szźtm
alatti Társasház részére a 13012016. (VII.I1.) számú hatźlrozatában megadott közterület-haszná|ati
hozzájáru|áshoz kapcsolódó koĺeriilet-használat díját, azaz253 2|3,- Ft.ot egy összegben visszautal a
Rendelet 26. $ (1) bekezdésben fogla|tak alapjźtn.

Fele|ős: po|gármesteľ
Hatáľidő: f0|6. szeptember 19.

Á Gazdá|kodásĺ ÜevosztáIv táiékoztatása atapián: A teljesítésigazolás 2016. november 9. napján
keľĺilt kĺállításľa.

ravaslat a7, ,,rrodaszer beszerzés, tdrgyĺł, közbeszerzési értékhatórt el nem érő beszerzési eljdľás
er e dmé ny é n e k me g áI I ap ítlźs dr a

942/2016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1. az ,,Irodaszer beszerzés,, tćrgyű, kozbeszerzési értékhatárt el nem éro beszerzési eljárást
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: jegyző
Határidő: f0|6. szeptember 26.

f . a beszęrzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegű aján|atot a Vectra-Line Plus Kft.
(székhely: 1165 Budapest, Ujszźsz utca 45/B. R. ép. fszt'; adőszźtm: I4548442-f-4f;
cégjegyzéksztm: 0|-09-908877)tett, ezért a Kft. a nyertes aján|attevő.
EI 1 AtA:

Csomag típus Bľuttó áľ

[. csomag bruttó aján|atiár összesen (nettó Ft + Áfa) 4.447,54F1.

[I. csomag bľuttó aján|atiár összesen (nettó Ft + Áfa) 104.359,33 Fr

[II. csomag bruttó aján|ati áľ összesen (nettó Ft + 

^fa)
r.271,f7 Ft

li

:

u"łĺ
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IV. csomag bruttó aján|ati ár összesen (nettó Ft + Afa) 87.555 Ft

Fe|elős: jegyzó
Határidő: f016. szeptember f6.

3 . a határozat f. pontja alapján felkéri a jegyzőt a szerződés a|áirására.

Felelős: jegyző
Határidő: f0|6. szeptember 30.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A szerződésktités megtłirtént, 51812016 számú
adásvételi keľetszeľződés; a teljesítés folyamatos.

Javaslat kiizteriilet-haszndlati kérelmek elbírólásóra

943/2016. (Ix.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dont, hogy köĺerület-használati hozzź!árulást ad -
telj es díj mentességgel - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Honvédelmi Minisztéľium
(székhelye: 1055 Budapest, Balaton u' 7-1 1.)

A k<jzteri'ilet-használat ideje: 2016. október fI. _f0|6. oktőber 22.
Közterület-haszná|atcé|ja: 1956-os Forradalom és Szabadsághaľc

Emléknapj ához kapcsolódó rendezvény
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keri'ilet, Lutheľ u. (Bezeľédj u. -

Rákóczi út kĺjzötti teľület), Bezerédj u. (Kiss József u.
- II. János Pźi pźtpa tér közötti tert.ilet)

Közteľület-haszná|atnagysága: 3 300 m,

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|6. szeptember f6.

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: Ahatírozat2016. októbeľ 13. napján került
postĺĺzásľa.

94412016. (D(.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

1. közteľület-haszná|ati hozzźĄáru|ást ad _ előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Pelle & R Bt.

A közterület-használat ideje:
Ko zterü let-h asznźlat cé|j a:

Közterii let-h asznźiat helye :

Közterü let-h aszná|at nagy s ága:

(székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 34.)
f016. szeptember 26. - 2018. augusztus 21.
napernyő
Burl3pest VIII. kerület, Szigony u.34. szám
2m'
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Díjfizetés litemezése:

Felelos: polgármester
Határido: 2016. szeptember 26'

egy összegben

2. tudomásul veszi - teljes díjÍizetéssel _ Pel|e & R Bt. Budapest VIII. kerület, Szigony u' 34. szám
előtti köztertilet vonatkozásában napernyő elhelyezése céljából igénybe vett közteri'i|et-hasznźiatát
2016. augusztusff. napjától -2016. szeptember f5.napjáig szóló idótartamra.

Felelós: polgármester
Határidő: 2016. szeptember f6.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A'határozat2016. október 13. napján került
postázásra.

945lf016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(1l igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használatihozzź|źrulást ad -
előre egy osszegben történő teljes díjfizetésse| - azalábbiak szerint:

Közterület-hasznźúő,kére|mezó: Vajda Iľén egyéni vállalkozó
(székhely: l083 Budapest, Szigony u. 10. 15. em. 89.)

A közterület-használat ideje: 20l6. október 15. - 20l6. novembeľ 0l.
Közteríilet-haszná|atcé|ja: idényjellegiĺ aszta|i árusítás (halottak napja)
Közterület-haszntúathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Blaha LlĄza tér 3-5. előtti

jźtrdln

Közterület-haszná|atnagysága: l m,

Felelős: polgármester
Határidő : 20 1 6 . szeptember f 6.

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 20|6. oktĺóbeľ 28. napján
személyesen átvették.

946/f016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(11 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u.

10. sám alatti Társasházrészére az 59fl20|6. (VI.06.) és a76flf0l6. (vIl.ff .) száműhatźtrozataiban
megadott kozterület.h asznźiati hozzźtjárúáshoz kapcsolódó köaerü|et-hasznźiat díjat, azaz i 061 86 1'-

Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. s (1) bekezdésben foglaltak a|apjttn.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember f6.

A GazdáIkodási Üeyosztátv táiékoztatása alapián: A teljesítésigazolás - kiegészítést követően -
2016. novembeľ 9. napján késziilt el.

947lf0|6. (Ix.f6.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
havonta történo teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Kozterü let-h aszná|ő, kérelmezo :

A közteľĹilet-használat idej e:

Kĺjzteľĺi let-h aszná| at c é|j a:

K<jzterület-h aszntilat helve :

K özteľĹi I et-h aszn á|at nagysága :

A közterület-használat idej e :

Közterü let-h aszntiat c é|j a:

Közterület-h aszná|at helve :

Kö zterü l et-h asznźi at nagy s ága:

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. szeptember f6.

Közterület-h asznźiő, kéľelmező :

A kö'zteľület használat ideje:

Cafe Lucida Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér f .)
2016. október 01. _ 2016. október 3 1.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Múzeum u. f. szám e|őÍti
közterületen
10 m2

2016. november 01 . _2017. február 28.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Mlizeum u. f. szám e\őÍti
közterületen
2mz

Yalla Shisha Kft.
(székhely: 108 1 Budapest, Népszínhźa u. 45 .)

20|6. szeptembeľ 12. _20|6. szeptember 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. keľület, Népszínházu. 45. szám előtti
járdáy
fl m'

PEDRANO CONSTRUCTION ITUNGARY Kft.
(székhely: l082 Budapest, Práter u. f9la. fszt.2I.)
20|6. szeptember f6. - f0I7 .január 3 i.

A GazdáIkodási UgYosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározat2016. októbeľ 17. napján keľült
postázásľa.

948/2016. (DĹ26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

AYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy nem ad közterület-haszná|atihozzájáru|ást
az a|źtbbiak szerint:

Közterület-h aszná| ő, kérelmező :

A kĺjztertilet használat ideje:
Közterü let-h asznźiat cé|j a:

Közterület-h asznźůat helve :

Közterü let-h asznźilat nagysága :

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 26.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Ahatńrozat20!6. október 5. napján keľült
postázásra.

949/2016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságťlgy dönt, hogy

1. k<iĺcrülct-haszntiatihozzźĘáru|étst ad - tcljcs díjmentességge| _ az a|álbbíak szerint:

,/,/
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Közterü let-h aszná|at cé|i a:

Közteľĺi I et-h asznźi at h elye :

Kĺjzterü let-h asznźiat nagysága:

Kozterü let-haszná| ő, kér e|mezó :

A kéľelemben foglalt közterĺilet-haszná|at
ideje:
Kö zterü let.h aszná|at c é|j a:

Kö zterü let-h aszná|at h e lye :

KozterĹi let-haszná|at nagys á ga :

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember 26.

építési munkateľület (építési fe|vonulási terü|et és
építési konténeľ elhelyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület, Bókay János utcai kivite|ezési
teľĺilet melletti járda és a Práter utcai kivitelezési
terĺilet melletti járda és parkolósáv, valamint a Corvin
sétány meg nem épített terÍi|ete
1578 m. fiárda) + 7
(parkolóhelyenként 1 0 m2)

db parkolóhely

FeIe|ős: polgármester
Határido: f0|6. szeptember 26.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel _ PEDRANO CONSTRUCTION HIINGARY Kft. Budapest
VIII. kerület, Bókay János utcai kivitelezési terülęt męlletti járda és a Práter utcai kivitelezési
terület melletti jáľda és parkolósáv, valamint a Corvin sétány meg nem épített köztertilet
vonatkozásában építési munkateľület céljából igénybe vett közterĺi|et-hasznźilatát20|6. szeptembeľ
19. napjától -2016. szeptember f5.napjźig szóló időtartamra.

Felelos: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 26.

3. a kieső parkolási díj ÁFA tarta|mźú a Budapest VIII. kerület, Práter u.47. szám előtti szakaszon
ta\źihatő 7 db parkolóhely vonatkozásában (95 munkanap) 374 65f,- Ft-ot kĺjteles megfizetni a
kĺjzteriilet-haszná|atrő| szó|ó határozatban megjelölt bankszámlaszźtmra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptember f6.

A Gazdálkodási tiwosztály táiékoztatĺĺsa alapián: A'határozat 2016. októbeľ 13. napján keľült
postázásľa.

950/2016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 ĺgen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és PénztigyiBizottság úgy dönt, hogy köĺeľület-használatihozzź!árulást ad _
előre egy összegben torténő te|jes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

B ross Ir o daháziizem eltető Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Nap u. 6.)

2016. október l0. - 2016' október 27.
építési munkaterület (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. kertilet, Nap utca 6. szám előtti
kĺjzterület
8m2

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián: Ahztározat 2016. olĺtóbeľ 11. napján keľü|t
postázásra.

95tl2016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|) lr311



A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy közterület-használati hozztýtrulást ad -
előre egy cisszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kére|mező: OFI-BAU Kft.
(címe: 1l39 Budapest, Frangepán u. 3.)

A kére|emben fog|alt kĺjzterület-haszná|at
ideje: 2016. október 05. - 2016. október 30.
Kozterület-használat cé|ja: építési munkaterület
Közteľület-hasznźiathelye: Budapest VIII' keľület, Reguly Antal utca 3l. előtti

járdln
Közterület-hasznźúatnagĺsága: 8 m,

Felelos: poIgármester
Határidő: 2076. szeptember f6.

A Gazdá|kodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A, hatírozatot 20|6. novembeľ 7. napján
átvették postaĺ kézbesítés alkalmával.

952/2016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

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

Közterület-hasznźiő, kérelmezo: LNP Táľsasház
(székhely: l082 Budapest, Nagýemplom u. 4.)

A kérelemben foglalt köztertilet-haszná|at
ideje: 2016. október 0l. _ 2016. október 30.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: építési munkaterĺilet (á||ványozás homlokzat

tatarozźsa)
Közteľület-hasznźůathelye: Budapest VIII. keľi.ilet, Nagýemplom u. 4,

Leonardo da Vinci u. l5lA. közötti közterületen
(3570316 hrsz.)

Közterület-haszná|atnagysága: 3 m2 6źrda7

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. szeptember 26.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározat20|6. októbeľ 14. napján keľĺilt
postázásľa.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII. kerĺilet, Szigony utcdt és Baross utcdt érintő, I0 kV-os
fi) Idkób eI rekonstr u kciój dhoz

953/2016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság batározata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ az
ELMU Há|őzati Kft. (cégjegyzékszźlm: 0l 09 874142; székhely: |I32 Budapest, Váci iń 72_74.)
megbizása a|apján _ a GTF Elektromos Tervezó Fővállalkozó Kft. (cégegyzékszám: 0l 09 69f800;
székhely: l13l Budapest, Rokolya u l-ĺ3.) által készített, Budapest VIII. kertilet, Szigony utca 1-3.
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szám - Baross utcán át - és a Szigony utca 4. szám kozötti nyomvonalon üzemelő kĺjzcé|ti
e|osrtőhtiőzat, l0 kV-os fĺ'ldkábel rekonstrukciós kiviteli tervéhez, a kivitelezés közterületi
munkái hoz, az a|ábbi feltéte l ekkel és kikotésękke | :

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedé|yek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájáru|ĺs az onkormányzati tulajdonú Szigony utca (hrsz.: 35728146)
j árdaszakas zára terjed ki ,

c. a beruházőnak a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|źlst a vonatkozó
rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerĺilet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul bę kęll tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a ťoldben nem maradhat,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és járda szegélykő) megfelelő minőségben töľténő
helyreállítására,me|yre aberuházőlkivitelező közösen 5 év garanciátvál|a|:

. A bontással éľintett Szigony utcajárda buľkolatát aza|źhbiľétegrenddel kel| helyreźi|iÍani
szerkezeti rétegenként f0-20 cm atlapolással :

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfa|t (teljes szélességben)
l5 cm vtg. C&l10-32lF stabi|iztit útalap
l5 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq9ĺoÁ (más anyagga| nem he|yettesíthető)

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

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. szeptember 26.

Á. Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása atapián: A határozat 2016. szeptembeľ 28. napján
keľült megkĺi|désľe.

Tulajdonosi hoadjdrullźs Budapest WII. keriłlet, Leonardo da Vinci utca Tiimő utca és Üuĺi łt
közi)tti szakasz közviltźgítdsi hlźlózaĺdnak átalakítósóhoz

954ĺ2016. (DĹ26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizoltság úgy dont, hogy tulajdonosihozzźĄźlru|ásźú adja a Coľvin 4
Irodaház Kft. (cégjegyzékszám:01 09 19341f; szék'he|y: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.)

megbizása a|apján a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszźtm: 01 09 692800;
székhely: l 131 Budapest, Rokolya u 1-l3.) á|ta|készített, a Budapest VIII. kertĺlet, Leonardo da Vinci
utca - Tömő utca és Ütl0ĺ ĺt kĺjzötti szakasz _ közvi|ágítási há|ózat áta|akitásának kiviteli terveihez, a
közterületi munkák elvégzéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a bontási és építési munkálatokkal érintett Leonaľdo da Vinci utca
(hrsz. : 3 627 I l f) j ár daszakaszźĺra vonatko zik,
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c. aberuházonak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a
vonatkozó rendelet (1911994. (v.31.) KHVM rendelet) szerinti me|lékletek csato|ásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Üryosztály
Epítésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani,

d. felhagyott, bontott kábel a ťoldben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt hulladékot el
kelI szallítani,

e. a kivitelezést a Corvin Sétány Progĺam területén kapcso|ódó többi közvilágitźs átalakítási
terwel összehangoltan' a Leonardo da Vinci utca (T<jmő utca _ Üll0ĺ ĺt k<izött) felújításával
egyidejűen vagy aZ megelőzően keII végezni,tovźtbbá kotelezi a kivitelezőt a bontással érintett
járdaszakaszok megfelelő minőségű helyreállítására, me|yre aberuhźnólkivitelező közösen 5

év garanciźú vállal:

o A bontással érintett Leonaľdo da Vinci utca járda burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell
helyreál l ítan i szerkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapol ással :

3 cm vtg. MA-4 tjntött sétányaszfa|t(ajźlrdateljes szélességében)
l5 cm Wg. C8lI0-32lF stabilizált útalap (árműterhelés 20 cm)
l5 cm vtg. 95%o töm. homokos kavicságyazat (más anyagga| nem helyettesíthető)

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültérc| akozterület tulajdonosát íľásban
éľtesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźtmitoÍtf évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidó: f0|6. szeptember f6.

A Gazdálkodási iiwosztálv táiékoztatása alanián: A határozat 2016. szeptembeľ 28. napján
keľült megküldésľe.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. keľíilet, Víg utca 12-16. saźmú ingatlan villamosenergia-
e llátó J.ö ldkáb el létesítés é h ez

955/20|6. (x.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory tulajdonosi hozzájárulását adja a GTF
Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cég1egyzékszám: 01 09 69f800; székhely: 1131 Budapest,
Rokolya u l-13.) á|ta|késziteľt, a Budapest VIII. kerület, Víg utca 1f-|6. szźtm a|atti ingatlanon éptilő
társasház villamosenetgia e||átásźt szo|gá|ő l kV-os Íf'ldkábel kiépítéséhez, az a|ábbi feltételekkel és
kikötésekkeI:

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

b. a tulajdonosi hozzź|źru|źs a munkálatokkal érintett Bérkocsis utca (hrsz.: 38|75)
j árdaszakas zár a v onatkozik,
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c. aberuhäzőnak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keri'ilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésiigyi
Irodájától előzetesen meg kell kémi, és azabban foglaltakat maľadéktalanul be ke|l tanani,

d. kötelezi a kivite|ezőt az érintettjárdaszakasz megfelelő minőségben történő helyreállítására,
me |yre a ber uháző l k iv itel ezo közösen 5 év garanc i źú v źi|a|:

. A bontássa| érintett Bérkocsis u,"J ,u,ou burkolatát az alábbi rétegrenddel kell
helyľeál l ítan i szerkezeti rétegen ként 20 -20 cm átl apolás sa| :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóľéteg (a jźrdateljes szélességében)
l5 cm vtg. C8ĺ|0-3flF stabi|izá|t útalap (árműterhelés 20 cm)
15 cm vtg. fagyá|lő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéról aközterület tulajdonosát íľásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadékta|an betaľtásával, a dontés napjátő| számított l évig éľvényes.

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: f0|6. szeptember f6.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 20|6. szeptembeľ 28. napján
keľiilt megküldésľe.

Tulajdonosi hozzdjdrulás Budapest VIII. keriilet, Bauer Sdndor utca 3-5. szdmú ingatlan
v illamos energia-e llátó fii ldkdb e l léte sítés é hez

956/2016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A' Yźtrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájám|ásźt adja az
ESZAK-BUDAI Zrt. (cégegyzékszám: 0l |0 046f06; székhely: 1037 Budapest, Kunigunda u. 76.)
źita|tervezett, Budapest VIII. kerĹilet, Bauer Sándor 3-5. szám alatti ingatlan villamos energia e||átźsźú.

szo|gá|ő l kV-os ftjldkábeles csatlakozóvezeték és k<jzcélú elosztószekrény kiépítéséhez, az alábbi
feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzź$árulás a beruhźaôt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosi hozzźĄttrulás a munkálatokkal éľintett Bauer Sándor utca (hrsz.: 35109)
j árdas zakas zár a v onatkozik,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźtu|ást a
vonatkozó rendelet (|9ĺ|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági |Jgyosnály Építésĺigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taltani,

d. kötelezi a kivitelezőt az érintettjárdaszakasz megfelelő minőségben tĺjrténő helyreállításárą
melvľe a beruháző lkivitelező közösen 5 év saranci źú v źů|a|:



. A bontással érintett Baueľ Sándoľ utca járda burkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell
helyreál | ítan i, szerkezeti rétegenként 20 -f0 cm átlapol ással :

térkő burkolat
2 cmvtg. homokágyazat
20 cmvtg. Clfll5-16-Fl betonalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
heIyettesíthető)

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

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaItásával, a dontés napjától sztmított 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidó: f016. szeptember f6.

A Gazdálkodásĺ t]gYosztály táiékoztatása a|apián: A. batározat 2016. szeptember 28. napján
keľült megkĺildésľe.

A Budapest VIII. kerület, Kdlvdria u 2l/B szdm alatti, alagsor 1., 2., 3., 4., 6. szóm alatti, iires, nem
lak ás c éIj dr a s zo lg dló h e Iy is é g e k e gy iźtte s e I ideg enít é s e

95712016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem járul hozztl a Budapest VIII. kerület, Ktúvźlria u. 2|lB alagsor |. szám alatti, 36083l|/Bĺ|
he|yrajzi számű, 47 m, alapterületĺĺ, üres, utcai bejáratú' nem lakás céljára szo|gál,'ó műhely
3.440.000,- Ft vételáron, veľsenyeztetési eljárás mellőzésével történő elidegenítéséhez

. . magánszem é ly (ü gyi r atszám.. LIĺF' - 4 0 4 / 1 l f 0 | 6) r észér e.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2076. szeptember f6.

2.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. kerület, Ká|váría u. 21/B alagsor 2' szém alatti, 36083l|lBlf
helyrajzi számű, 5| m, alaptertiletű, ĺires, utcai bejáratu' nem lakás céljára szo|gá|ó műhely
3.610.000,- Ft vételáron, veľsenyeztetési eljárás mellőzésével töt.téno elidegenítéséhez

. magánszemé l y (ü gyiratszám : LHE - 4 0 5 / 1 l 20 | 6) r észér e.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember f6.

3.) nem járul hozzá a Budapest VIII. keľület,Ktůvária u. 2|/B alagsor 3. szźtm alatti, 36083l|lB/3
he|yrajzi szźlmű, 49 m' alapterülettĺ, i.ires, utcai bejáľatu' nem lakás céljára szolgáló iľoda
3.470.000,- Ft vételáron, veľsenyeztetési eljárás mellőzésével töľténő elidegenítéséhez

magánszemély (ügyiratszám: LHE- 407 l I ĺ201 6) részére.

Felelős: Józsefiláľosi Gazdálkoclási Közponĺ, Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. szeptember f6.

4,) a 483/f015. (V.13.) szźtmű határozatának 20.) pontját nem módosítja és nem jáľul hozztĺ a
Budapest VIII. kerĺilet,Ká|vária u' 27/B alagsor 4. szźtm a|atti,36083/|/B14 he|yrajzi szźlmű, 10 
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m' alapterületíĺ, üres, utcai bejáratĹl, nem lakás céljára szolgáló raktźlr 740.000,- Ft vételáron,
versenyeztetési eljárás mellőzésével történő elidegenítéséhez
magánszemély (ügyiratszám: LHE-408| | lf01 6) tészéte.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0|6. szeptember f6.

5.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. kerület, Ká|vtria u. 21lB a|agsor 6. szám alatti, 36083lIlBl5
he|yrajzi számű, 10 m, alapteľi'iletű, üľeS, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló iroda
650.000,- Ft vételáľon, versenyeztetési e|járás mellőzésével t<jrténő elidegenítéséhez

. . magánszem ély ( ü gy i r atszám : L|fE- 4 09 l I l 20 | 6) r észér e.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0|6. szeptember 26.

Á. Józsefvárosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: Az ügyfelet 2016. szeptembeľ
28-án kelt |evelükben tájékoztattáka Bizottság dtintéséľől. További intézkedést nem igényel.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételór és eladási ajdnlatjóvdhagydsa_ Budapest VIII. kerüIet,
Koszoríl u. ............

958/20|6. (Ix.26.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozztĄáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban a ..... helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil. keľiilet, Koszorú u. szźtm a|atti, 36 m"
alaptertiletiĺ, 1 szobás, a bérleti szerződés szerint komfot nélkĹili, a valóságban és az énékbecslés
a|apján komfortos komfotfokozatÚ|akźsra vonatkozó eladási aján|at ....... bérlő
részére torténő megküldéséhez, a vételárnak az e|készu|t forgalmi éltékbecslésben megállapított
forgalmi érték 50 oÁ-ában, azaz 5.050.000,- Ft <isszegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20|6. szeptember 26.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.-t ahattrozat 1.) pontja szerinti eladási ajén|at

kiküldésére, valamint az adásvéte|i szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 10.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiĺzpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésľől az eladási aján|at
kipostázásľa keľült 2016. oktĺóber f4.én, a béľlő elektľonikus levélben tájékoztatálst kĺildött'
hogy az ingatlant nem kívánja megvenni. További ĺntézkedést nem igényel.

ED-hICH Bt. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriłlet, Szerdahelyi u 16. saźm alatti,
önkormdnyzati tulajdoníl, iires, nem lakds céIjdra szolgdló helyiség vonatkozlÍsóban

959/20|6. (Ix.26.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizoffság úgy dont, hogy
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1.) nem járul ltoud a Budapest VIII. keri'ilet, Szerdahe|yi u. 16. szźtm a|aÍtta|á|hatő,35I37l0/N4
hrsz.-ú, 17 m, alapterületű, füldszinti, ĺires, utcai bejáratű, nem lakás cé|jára szo|gtilő helyiség
bérbeadásához raktározás cé|jáľa az ED-RICH Bt. á|tal ajánlott 17.000'- Ft/hó + AFA bérleti
díj + közuzemi és külön szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határido: 2016' szeptember f6.

f .) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Szerdahelyi u. l6. szám a|atĹta|á|hatő,35|37l0lN4 hrsz.-ú,
17 m, alapterületű, ťoldszinti, üres, utcai bejáratu, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség
bérbeadásához .raktározás céljáľa az ED-RICH Bt. részérę a számított
19.400'- Ft/hó + AFA béľleti díj + kijzuzemi és külön szolgá|tatási díjak osszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0I6. szeptember 26.

3.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KtizpontZrt.-t ahatźtrozatf .) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á|Iő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.) onkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|źirásáú
vállalja a leendő bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f016. szeptember f6.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: Az ED-RICH Bt.-t 2016.
szeptembeľ 26. napján éľtesítették a Bizottság döntéséľőI. 2016. október 17. napján a bérleti
szerződés megkötésre keľůilt. További intézkedést nem igényel.

Iavaslat 100%-ban iinkormdnyzati tulajdoníl épiiletekben kazdnházi szerelvények cseréjére

96012016. (Ix.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, or u. 8.; a Budapest VIII. kerület, Dankó v 34.; a Budapest VIII.
kertilet, Dankó u' l6.; a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40.; a Budapest VIII. kerület, Magdolna
u' 33.; a Budapest VIII. kerület,Orczy út 3l' és a Budapest VIII. kerület, József u. 47. száma|atÍi
ingatlanok vonatkozásában a,,Budapest VI[. kerüIeti tinkoľmányzati épůiletekben kazánházi
szerelvények cseľéjeo kazánok javításaoo tárgyil,közbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszerzési
e lj árást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: f076. szeptember 26.

f ') a beszerzési eljárás nyertesének a benýjtott ajźtn|ata a|apján az Uri-Zanyi Gánkészüték- és
Klimaszeľelő Kft.-t (székhely: 1038 Budapest, Puszta köz 4. fszt. 5.; cégjegyzékszźm: 07 09
710949; adôszám: 1293793f-f-4|; szám|aszám: oTP Bank Zrt. 1I7|3005-20380380-00000000)
nyilvánítja az elfogadott aján|ati aĺon, azaz3.832.001 Ft + ÁFA cisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
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Határido: f0|6. szeptembet f6.

3.) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zft..-t, hogy az onkormányzat nevében kösse meg a
határozat l.) pontja szerinti munkálatok elvégzésére ahatározat mel|ékletét képező vállalkozási
szerződést az ari-Zanyi Gázkészülék- és Klimaszeľe|ő Kft.-vel a ||60f cím (lakóházak
kazánfe|űjítása) alatti keret teľhére'

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.,vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. október 3.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A JćlzseÍvá'rosi GazdáIkodási
Központ Zrt. a beszeľzési eljáľást lebonyolította. Äz eljárás eľedményes lett. Az eljáľás
nyertesével a szeľződést20|6. októbeľ 7-én megktitiĺtte. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dobozi u. ............ szdm alatti lakós bérbeadásdra

961120|6. (Ix.26.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi BizotÍstry úgy dönt, hogy

l.) hozzájźrul a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában źů1rő lakások bérbeadásának
feltételeiről, va|amint a lakbér mértékéről sző|ó l6ĺf0l0. (III.08.) rendelet fflC $-ź,ŕ,an, 25. $-
ában, valamint a 47. $-ában foglaltak a|apjtn, ...... jogcím nélktili lakáshasználó
részére az á'Ita|a lakott, Budapest VIII. kerület, Dobozi u. ...... szám a|atti, |,5
szobás, komfoľtos komfortfokozatú, 43,5 m2 alapteľülettĺ, <inkormányzati tulajdonú lakás
béľbeadásához 5 év hatźtrozott időre szólóan, a csokkentő-növelő tényezők Íigyelembe vétele
nélküIi köItségelvű lakbér f havi összegével azonos mértékiĺ óvadékfizetési kötelezettségge|'

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember 26.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźlrozat l.) pontjában foglaltak a|apjttn a
tulajdonosi nyi|atkozat kiadására és a bérleti szerzódés megkötésére.

Fe|elős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 15.

3.) amennyiben a bérleti szerződés megkötésre kerů|,hozzájáru| ahhoz, hogy a
és .... ...... ellen _ végrehajtási szakban - lévő lakáskiürítési eljárás megsztintetésre
kertiljön. Felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t, hogy a végrehajtási eljárás
megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiéľtesítés
megtöľtént, a béľleti szeľződés 2016. október |7-én a|áíľásľa keľĺilt. További intézkedést nem
igényel.

Jav aslat kdty ílkórral kap csolato s kórtérítés i ig ény elbírólds dra

96212016. (D(.26.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az Uniqa Biztosító Zrt. á|ta|, az MGF-681
frsz.-ú gépjárművet érintő, BudapestVIII. kerület' Dologház utca 1. száme|ótt2016. április l8. napján
történt káreseménnyel kapcsolatban előterjesztetÍ. meg!érítési (regressz) igéný a Groupama Garancia
Biztosító állásfoglalása alapján elismeri, és a biaosítő á|ta| megállapított cjnrész 13.550,- Ft összegét
kifizeti.
A kifizetés fe|tétele o|yan egyezség megkötése, amelyben az Uniqa Biztosító ZrÍ". nyi|atkozik arró|,
hogy a megtérítési (regressz) igény megfizetésével egyidejtĺleg lemond minden további igényérő| az
onkormányzattal szemben.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2076. szeptember f6.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A Gľoupama Biztosítĺó
módosította (rĺjľavégezte) a kárszámítást, ezért a gépkocsi ügyében a döntést ismét a Bizottság
elé teľjesztik a módosított összeggel.

;;;;.;;;;;;,;;;;;;r::;;;tr*:Í,ľ,!;::;ľľ"ľ:,ť'#::,ł,Íľ:,':;í{,!,I:;W;ľ;:r;;:;#,::;

963/20|6. (Ix.2ó.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůĺgyi Bizottság határozata
(2 igen' 9 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

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

t.) hozzájórut, a Budapest VIII. keriilet, Hungáľia krt. 16. szóm alatti, 38865/I/A/43 hrsz.-li (1 3.g3 3,-
Ft/hó + Ár,ł'1, és a 38865/1/A/44 hrsz.-ú (]4'867,- Ft/hó + Ár'ł1, összesen 22 m2 alapteri)letű,
üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakós céljdra szolgdló helyiségek
együttesen toľténő bérbeadásához magánszemély (HB-j88/2016) részéľe
raktározás céIjára, osszesen
28.800,- Ft/hó bérleti díj + AFÁ + közüzemi és bilan szolgáltatósi díjak Összegen,

2.) felkéri a Józsefvórosi Gazdálkodasi Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti béľleti szerződés
megkotésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonában álIó nem lakás céfára
szolgĺźIó helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 35/20]3. (I/I.20.) önkormányzati rendelet
l7. s @ bekezdése alapjdn kozjeg1,,ző előtt egloldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat alóírósáĹ
valamint a rendelet ]4. s O bekezdése szerint helyiségenkent 3-3 hąvi bérleti díjnak megfelelő
óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodźsiigazgatőja
Határidő: 201^6. szeptember 26.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľőI a kiértesítés 2016.
szeptembeľ 29. napján megtöľtént. További intézkedést nem igényel.

rav as I at az,, L NR- NY/2 0 1 6 t íp us tú'' b ér lak ós p dly dzaÍ kiír ds dľ a

964/2016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(1l igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy
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