
l.) 2016. október 3. - 2016. november 2. közott pá|yázatot' ír ki, a pźiyázat benylijtásakor 55.
é|etévüket betöltött' lakással nem rendelkezők részére, ahatározat mellékletétképezó Pá|yázati
Felhívásban és a Pá|yázati jelentkezési lapban meghatttrozott taľtalommal. A pźiyźzatra kiírÍ"
lakásokľa a tu|ajdonos tnkormányzat - fe|t$ítási kötelezettséggel, előbérleti jog biaosításáva|,
koltségelvű bérleti díj előírása mellett, óvadékfizetési kötelezettséggel - 1 év határozott időre
szóló bérleti szerződést köt a nyertes pźúyźnőva|, az a|ábbiakban felsoroltak szerint és
megnevezett 5 darab bérlakásra.

1. Budapest VIII. ker., Baross u. |26. A ép. ftildszint 3. 1 szoba 30,40 mf komfoľtos
2. Budapest VIII. ker., Dugonics u. 14. A ép.2. em.29. 1,5 szoba 35'10 m2 komfortos
3. Budapest VIII. keľ., Kőris u' l l. A ép. ftildszint 3. l szoba 39,f0 m2 komfortos
4. Budapest VIII. ker., Lovassy L. u. 6. A ép. ťoldszint 5/B. l szoba 40,78 m2 komfortos
5. Budapest VIII. ker.' Magdolna u. 5 t . A ép. ftildszint 7. l ,5 szoba 42,53 m2 komfortos

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźt|kodási igazgatója
Határidő: f0|6. szeptember 26.

2.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍ1.-t apá|yźnat kiírására és annak lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyonsazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptembet f6.

3.) hozzájáru|, hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. abirźůati határidőt indokolt esetben
egy alkalommal meghosszabbítsa.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. szeptember 26.

4) hozzájáru|, hogy a pá|yázati Jelentkezési Lap ellenéľtékeként befizetett 1.000,- Ft +ÁFA a
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. bevéte|ét képezze.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.vag1longazdálkodásiigazgatőja
Hätárido: f0I6. szeptember f6.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A diintés éľtelmében az

''LIYR-I{Y/2016 
típusúo'pá|yázat kihirdetésľe keľült. További intézkedést nem igényel.

Javaslat ,,Kivitelezési vdllalkozási szerződés keretében a Vas uÍca 14. szdm alatti iinkormúnyzati
helyiség felújítása'' tdrg1ł íl kt)zbeszerzési eljórds megindítdsára

965/2016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodńs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Vörös Tamás ügyrendi
indítrányát a napirend 3.9. pontjának elnapolására és a Bizottság á|ta| kért adatokkal, indoklással,
dokumentációval kiegészített e|őterjesztés ismételt benýjtására a soron következő ülésre.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. október 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A' határozatot a Józsefuáľosi
Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tudomásul vette. A Bizottság által kéľt adatokkal, indoklással,
dokumentációval kiegészített előteľjesztés a hatáľidő kiizelsége miatt a soľon kiivetkező iilésľe
nem került ismételten benyrĺjtásľa, mert az adott esetben megszavazott eljáľás megindítását

ű/ł łti/
tł
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ktivetően a feladatvégzésľe rende|kezésľe álló időt nem látták elégségesnek. A feladat el|átásának
biztosítására a Főváľosi Önkorm ányzatta| kiitött Támogatási Szeľződésben szeľeplő határidő
módosítását kezdeménv ezték.

Javaslat ,,Vdllalkozási szerződés keretében rózsefvóros kardcsonyifeldíszítése és,díszkivildgítúsa,,
tdrgyíl közbeszeľzési eljdrds eredményének megdllapítdsdra ZART ULES

966l20t6. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Yá||a|kozźsi szerződés keretében Józsefuáros
kaľácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása,, tárgyilközbeszerzési eljárásban ligy dont, hogy

1. a ,,Vállalkoztsi szerzódés keretében Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágíttsď,
tárgyű kozbeszerzési eljárás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember 26.

f. a IšATAZ0L Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Háľsfa u. 8/E fsz. 3.)
ajánlattevo aján|ata érvényes, vele szemben nem áll fenn kizárő ok és a|kalmas a szerződés
teljesítésére, illetve aján|ata megfelel az aján|attéte|i felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban - különösen a Kbt.-ben - foglaltaknak.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2016. szeptember 26.

3. az e|járás nyertese aK-ATAZOL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Hársfa u.

8/E fsz.3.) aján|atüevő, tekintette| ana, hogy ajánlata a legjobb ár-éľték arétnyí aján|at a Kbt.
76. 5 Q) bekezdés c) pontja és az aján|attételi felhívásban meghatározotÍak szerint. Elfogadott
aján|ati ár: l8.310.300,- Ft+Afa'

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. szeptember f6.

4' vállalkozási szerződést köt a KATAZOL Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár,
Hársfa u. 8/E fsz. 3.) ajánlattevővel.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. szeptember f6.

5. a határozat 4. pontja a|apján felkéri a polgáľmestert a ,,Ytůla|kozási szerződés keretében
Józsefüáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása'' tźrgyű vállalkozási szerződés
a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratóľiumot követően

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A' határozat szeľintĺ hatáľĺdőben a vállalkozási
szerződés megkiitésľe keľült, a, ű:sz-l<nR lfft. intézkedett az eljáľás eľedményéľől szóló
táj ékoztatő m e gi elen te tésé ľő l a Kőzb eszer zési Hatós á g felé.
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A Gazdá|kodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: A Vá|la|kozási szerződés megkiitésre kerii|t.
A teljesítés első ľésze (díszkivilágítás kihelyezése) megttirtént, a szám|a kiÍizetése folyamatban
van.

Javaslat fakdrral kapcsolatos kdrtérítési igények elbírdldsdra
ZART ULES

967/f016. (Ix.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l1 igen' 0 nem, |' taľtózkodás szavazttta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizotÍságúgy dönt, hogy

1.) .... á|tal, a '.... frsz.-ú gépjárművel kapcsolatban előterjesztett
káľtéľítési igéný a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 4' szám e|ótt 20l6. augusztus 10. napján
tortént káreseménnye| kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító á||źsfog|a|ása alapján
elismeri, és a biztosítő á|ta| megállapított önrész 10.000,- Ft összegét kifizeti.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. szeptember 26.

2.) ....... á|ta|, a..... frsz.-ú gépjárművel kapcsolatban előterjesztett
kártérítéSi igéný a Budapest VIII. kertilet, Asztalos Sándor utcában 2016. június 17. napján
tortént káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító állásfoglalása alapján
elismeri, és a biztosítő źL|ta| megállapított önrész l3.900,- Ft összegét kifizeti.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. szeptember f6.

3.) á|ta|, a ...... frsz.-í gépjárművel kapcsolatban előterjesztett
káľtérítéSi igéný a Budapest VIII. kerület, Delej utcában 2016. július 18. napján tĺjrtént
káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító állásfoglalása alapján elismeri, és a
b izto s ító á|tal megá||ap ított önrész 1 0' 0 00, - Ft <i sszegét kifizeti.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 | 6. szeptember 26.

4.) a kifizetés feltétele ahattrozat 1.\' 2.) és 3.) pontjaiban meghatźtrozott kártérítési ügyekben olyan
egyezség megkötése, amelyben a károsu|tak nyilatkoznak anól (külon _ külön), hogy a káľtérítés
megfizetésével egyidejűleg lemondanak minden további kártérítési igényükľől az
onkormányzattal szemben.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|6. szeptember 26.

A Pénzüevi Ügyosztálv táiékoztatása alapián:
1.) pont: a határozatban foglaltak alapján a gépjármíĺben keletkezett káľeseménnyel
kapcsolatban fe|meľült és az onkormányzatot teľhelő |0%o 

.ónrész 
összege, azaz 10 000,-Ft 2016.

októbeľ 21. napján átutalásra keľĺilt a lľáľosult részére.

?:) pont: a gépjáľműben keletkezett káľeseménnyel kapcsolatban felmeľiilt és Lz
onkoľmányzatot teľhelő 107o tinľész iisszege, azaz t3 900'-Ft 2016. decembeľ 14. napján
átutalásľa keľĺilt a káľosult ľészére.
3.) pont: a gépjáľműben keletkezett káľeseménnyel kapcsolatban felmerült és ̂

zonkoľmányzatot terhelő 107o iinľész iisszege, azaz |0 000,-Ft 2016. novembeľ 21. napján
átutalásľa keľült a káľosult részére.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián:
1.) pont: a gépkocsi iigyében a Józsefuárosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt. a káľosultakkal a
kifizetésľe vonatkozó egyezséget megktitötte, melyek megküldésre keľüItek a Gazdá|kodási
Ügyosztály részére.
2.) pont: a gépkocsi ügyében az egyezség megktitése folyamatban, majd ezt ktivetően az őnrész
kifizethető.
3.) pont: a gépkocsi iigyében a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a károsultakkal a
kifizetésľe vonatkozó egyezséget megktitiitte, melyek megkiildésre keľůiltek a Gazdálkodási
Ügyosztály részéľe.

ravaslat öt darab, köuzolgdlati célra kijelölt lakás bérbeaddsára a Budapest Főváros VIII. kerüIet
J ó zs efv úr o s i P o lg ór me ster i H iv at al do lg o zó i r é s zéľ e

zÁnr tjĺns

968/f0t6. (Ix.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér métékéről sző|ő 1612010. (III.08.) önkormányzati rendelet 14. $-a
a|apján, hogy a Képviselő-testület f05lf015. (x.17.) számű hatźrozatźłban kozszo|gźiati célra
kijelölt 150 db lakásból 5 db lakás bérbeadásra kerüljön a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal alábbiakban felsorolt dolgozói részére _ a lakbér a|apját
képezó nĺjvelő és csökkentő tényezóket is figyelembe véve - piaci alapú bérleti díj fizetési
kotelezettséggel, hatfuozoÍt időre, a kijel<ilt bérlőnek a Budapest Főváľos VIII. keriilet
Józsefuárosi Polgármesteri Hivatalnál fennálló foglalkoztatási jogviszonyának végéig, aZ

alaplakbér háromszorosának megfelelő óvadékÍizetési kötele zettségge|:

- a I)obozi u. 7.9. 3. emelet 1. szám a\atti, 77,4 m2 alapterületti, 1 szoha ł hallos, komfoľtos
lakás tekintetében bérlőnek kijelöli . .........t, 46.440,- Ft/hó + AFA bér|eti dijfizetési
kötelezettséggel;

- aľ.utó ll.27.1. emelet 1'4.szám alatti,81,58m,alapterü|eťu,f szobás,komfortnélkülilakás
tekintetében bérlőnek kijelöli .......t, 46.990,- Fťhó + AFA bérleti dijfizetési
kötelezettséggel;

- a Fűvészkeľt u. 6. 1. emelet t2. szám a|atti,Z9,f m, alapterÍilettĺ' 1 szobás, komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kijelöli ....t, f3.360,- Ft/hó + AFA béľleti dijÍizetési
kĺitelezettséggel;

- a SomogyÍ Bé|a u. 10. 2. emelet t4. szźtm a|aÍti,52 m, alapterüleťtl,I szobźls, komfortos lakás
tekintetében bérlőnek kije|öli ...t, 56.160,- Ft/hő + AFA bérleti díjfizetési
kötelezettséggel;

- a Szentkiľályi u. 6. 1. emelet 11|a. szám a|atti,84,3 m. alapterülehĺ,'Z szobts, komfortos
lakás tekintetében bérlőnek kijeloli ..t,9|.044,- FVhó + AFA bérleti díjťrzetési
kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. szeptember f6.

2.) hozzź$áru| továbbá az I.) pont szerinti lakások bérlő á|ta|i felújításához' és a beruhazási
megállapodás megkötéséhez, a felújítási munkák költségének bérleti díjba történő beszámításához
havonta 100 %-os méľtékben' A bérbeszámítás az elozetesen elkészített munkanemenkénti
kö |ts é gb ecs lé s alapj án le gfelj ebb az a|źtbbiakban fel soro lt ös sze gekb en történ ik :
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- a Dobozi u.7-9.3. emelet 1'. szám alatti lakás tekintetében 2.f,70.000,- Ft + AFA, azazbruĺtő
f .882.900,- Ft összegben;

- a Futó u.27.I. emelet 14. szám alatti lakás tekintetében: 2.8l0.000,- Ft + AFA, azaz bruttó
3.568.700,- Ft összegben;

- a Fűvészkert u. ó. 1. emelet|2. szám alatti lakás tekintetében:1.f20.000,- Ft + AFA,azaz
bruttó 1.549.400,- Ft összegben;

- a Somogyi BéIa u. 10.2. emelet |4. szám alatti lakás tekintetében: 2.510.000,- Ft + 4p4,
azazbruttő 3.187 .700,- Ft összegben;

- a Szentkiľá|yi u. 6. 1. emelet |1ĺa. szám alatti lakás tekintetében: f.450.000,-Ft+ Ąp1^, -u,
bruttó 3.1 l 1 .500,- Ft összegben.

Az e|számolás feltétele, hogy a bérló a felújítási munkákat e|végezze, és a Józsefuárosi
Gazd ál kodási Központ Zrt. Ingat|anszo l gáltatás i lrodáj a a telj es ítést |eigazo|ja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. szeptember 26.

3.) felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási K<izpont Zrt.-t ahatźrozat 1 .) pontja szeľinti bérleti szerzodés,
és a határ ozat 2.) pontja szerinti beruházás i megáI lapodás megkötésére.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. november 30.

- A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Az 5 db lakásľa
vonatkozóan a béľbeadói nyilatkozat20t6. október 6-án elkészült.

- A Dobozi u. 7-9. 3. emelet 1. sz. alatti |akásľa vonatkozóan a béľleti szerződés 2016. november
fĹ-én aláíľásľa keľült.

- A Futó u. f7. 1. emelet 14. sz. alatti |akásra vonatkozóan a béľleti szerződés 2016. decembeľ
|5-én a|áírálsľa keľült.

- A F.ĺĺvészkert u. 6. l. emelet |2. sz. alattĺ lakásľa vonatkozőan a béľleti szerződés 20t6.
novembeľ |6-án a|áírásľa került.

- A Somogyĺ Béta u. 10. 2. emelet 14. sz. alatti lakásľa vonatkozőan a bérleti szerződés 2016.
decembeľ |5-én a|áłírásľa keľült.

- A Szentkiľályi u. 6. 1. emelet 11ĺa. sz. alatti lakásľa vonatkozőan a bérteti szeľződés
megkiitéséľe nem keľült soľ, mivel a kijelölt béľlő nem je|ent meg és nem mutatta be a
sziikséges dokumentumokat (p|. az ĺívadék befizetése, aberuházási megállapodás).

További intézkedést nem igényel.

Javas lat kö zter iilet-h as zndlati kérelme k eI bírdlás dra

972/2016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használatihozzátjárulást ad -
előre egy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel_ aza|ábbiak szeľint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmező :

A közterület-használat idej e :

Kö zterü l et-h aszná|at cél'i a:

Kozterület-h aszntiat helye :

Közterület-h aszná|at nagy sága:

Pesti Epítő és Faipaľĺ Zľt.
(székhely: l1l2 Budapest, Rózsatő u. l0.)
20 l 6. október 12. _ 2017 . febrlár |5.
építési munkatertilet (építési felvonulási teľület és
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület, Berzsenyi u. 6 szám előtti
kapubeálló területén és 4 db parkolóhelyen
48 m, (kapubeálló) + 4 db parkolóhely
4 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m')
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Fe|elos: poIgármester
Hatáľido: 2016' október 5.

A Gazdálkodási tjwosztály táiékoztatása alapián: A kéľelmező f0t6. napján kérte a határozat
visszavonását, meľt nem haszná|ja a' teľůiletet. 2016. október 28. napján kiállításľa keľiilt a
visszavonó határozat. A 16-1505/2016. és 16-1505l2ĺf0ĺ6. számú határor,zt 20l6. novembeľ 25.
napján kerĺilt kipostázásra.

973ĺ2016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u. 12-
14. szám alatti Társasház részére a 70412016. (V[.04.) szátmű hatźtrozatźtban megadott közterület-
haszná,|atj hozzájźru|áshoz kapcsolódó kĺjĺeľü|et-haszná|at díjának cisszegét, azaz 388 166,- Ft-ot egy
összegben visszautal a Rendelet 26. $ (l) bekezdésben foglaltak alapján.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20l6. októbeľ 5.

A Gazdálkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: A teljesítésigazolás 2016. október 21. napján
keľiilt kiáIlításra.

97412016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Közmű Alagrit Magas- ésMé|yépítő Zrt.
részére a 618/20|6. (VI.13.) szttmű hatźrozatźłban megadott közteľület-haszná|ati hozzźĄáru|źshoz
kapcsolódó közterĺilet-haszná|at dijának összegét, azaz | |I8739,- Ft-ot egy összegben visszautal a
Rendelet 26. $ (1) bekezdésben foglaltak a|apján.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. október 5.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: A teljesítésigazolás 2016. október |2. napján
került kiállításľa.

975/2016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság hztározata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Y źrosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiati hozzájátu|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-h asznźiő, kérelmező :

A kére|emben foglalt közteľület-hasznźiat
ideje:
Közt erti let-h asznźi at c é|j a:

Közterü let-h aszná|at he lve :

Kozterü let-h asznźiat nagy sága:

Centroom Invest Kft.
(székhely: f600Ytrc, Vaľsa köz 14.)

20i6. októbeľ 05. - 20l6. október 3l.
építési munkateriilet (teherlift fogadóállvány
elhelyezése paľkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 12. szźtm
elótti közterületen
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként t0 m2)
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Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2016. október 5.

2. tudomásu| veszi a Centľoom Invest Kft. Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 12. szám e|ótti
köztertiletre vonatkozóan építési munkaterület (teherlift fogadóállvány e|helyezése paľko|óhelyen)
céljából igénybe vett közteri.i1et-haszná|atźi - díjťlzetési kötelezettség mellett - 20|6. október 0l.
napjától - f01 6. októbeľ 04. napjáig szó|ó időtaľtamra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. október 5.

3. közterĺilet-haszná|ati hozzájáru|ást ad - előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-haszntiő, kérelmező: Centľoom Invest Kft.
(székhe|y: 2600 Yźrc, Varsa koz 14.)

A kérelemben foglalt k<jzterület-haszntiat
ideje: 2016. október 07. _ 2016' november 07.
Közteľület-haszná'|at cé|ja: védőtető
K<jzterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca lf. szźtm

előtti köaerületen
Közterület-h aszná|at nagysága: 4| m2

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. október 5.

A Gazdálkodási ÜgvosztáIy táiékoztatása alapián: A határozatot 20|6. novembeľ 5. napján
átvették postai kézbesítéssel.

976lf016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺlzterület-használati hozzájźrulást ad _
előre egy cisszegben t<jľténő teljes díjfizetéssel _ az a|átbbiak szerint:

Kĺjzterület-hasznźúő,kérelmező: The Thľee Corneľs Euľope Hotel Management
Kft.
(1163 Budapest, Maľgit u. 45.)

A közteriilet-használat ideje: 20l6. novembeľ l. _2019. október 31.
Közteľület-haszná'|at cé|ja: molinó (Bristol Hotel)
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Kenyérmezó u.4.
Közterület-haszná|atnagysźtga: I m.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. október 5.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 2016. októbeľ 24. napján
átvették postai kézbesítéssel.

97712016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kozteľü|et-haszná|atihozzájáru|ást
az a|źtbbiak szerint:

Kĺjzteľület-haszná|ő, kére|mező: Art Movie Cateľing Kľt.
(székhely: l 188 Budapest, Nyárfa soľ 4l-43. Al24.)

A kérelemben foglalt koztęrü|et-haszntilaÍ'
ideje: f016. szeptember 16' -20|,.ĺ. szeptember 15.
Közterület-haszná|at cé|ja: napernyő
KozteľüIet-hasznźiathelye: Budapest VIII. kerület, Corvin koz 1. szám előtti

közterületen
Közterĺ'ilet-haszntiatnagysága: 25 mz

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2016. október 5.

A GazdálkodásÍ ÜgYosztáIv táiékoztatása alapián: Ahatározat2016. októbeľ 12. napján keľült
postázásľa.

Tulajdonosi hozzájdrulds Budapest VIII. keriilet, Corvin sétdny C 5 jelíí tömb víz- és
c s atorn ab e köté s kiép íté s éhez

99012016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźýárulásĺát adja a G&B
Plan Kft. (cégegyzékszám: 0l 09 36655|; székhely: ||26 Budapest, Böszöľményi út 3lA. f . em. f6.)
megbízása a|apján a MOBILTERV 2000 Mérnöki Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszźlm: 0| 09 672374,
l l 12 Budapest, Zólyomi ti 44la. fsz. f .) źilta| tervezett, Budapest VIII. kertilet, Corvin sétány C 5
tömb beépítéséhez sztikséges víz- és csatornabekötésekhez, kiépítésük közterületi munkáihoz, az
alábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a Tömő utca (hľsz.: 3616212), valamint a Bókay János utca (hrsz.:
36f1I) út- és jardaszakaszźlra terjed ki,

c. közműbekötéseket elők<jzművesítésként, a tęrvezett útépítést mege|ózően, vdEY azza| egy
időben' a bontási munkákkal összehangolva kell e|végezni,

d. aberuházőnak (építtetőnek) a közĺtkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármestęri Hivatal Hatósági ÜgyosztáĘ Építésügyi
Irodájźtő| előzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kelltaľtani,

e. kĺjtelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és járda szegélykő) megfelelő minőségben tĺjrténő
helyreállítására, melyre aberuhźnő és kivitelező közĺisen 5 év garanciźúvá||a|,

. A bontással éľintett Tömő utca járda burkolatát - a tervezett útépítéSt mege|őzően - az
alábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként f0_20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺint<jtt sétányaszfa|t
15 cm vtg. C8/10-3f/F stabi|izált útalap
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15 cm vtg. fagyźil|ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (mts anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Tömő utca útpálya burko]atát - a tervezetI.litépítést mege|őzően - az
alábbi rétegrenddel kell helyreźi|ítani szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

nagy kockakő
5 cm vtg. źłgyaző zina|ék
20 cm vtg. C8/l0-3flF stabi|izált ritalap
20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95Y, (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontássa| érintett Bókay János utcajárda és iipá|ya burkolatát ideiglenesen helyre kell
tů|itani a vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak megfelelően. Biztosítani kell a
bizonságos közlekedésre alkalmas źi|apotát a végleges útépítésig.

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott l évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. október 5.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A' hatá'rozat 20t6. októbeľ 10. napján keriilt
megkülđésľe.

Tulajdonosi houójórulds Budapest VIII. kerület, Tömő utca 24-26. saźm alatti ingatlanra (C 5
tö mb) ki s ny o mds íl Ie óg azó g dzv e zeté k ép í,t é s ě h e z

991120|6. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tu|ajdonosi hozzájĺáru|ását adja - a
közmiĺbekötések generáltervezojének, a MOBILTERV 2000 Méľnöki Szolgáltató Kft.
(cégegyzékszám: 0l 09 672374, l112 Budapest, Zólyomi iÍ 44la. fsz. 2.) megbizása a|apján _ a
MULTI Ipari Keľeskedelmi Szo|gźitató Kft. (cégiegyzékszźtm: 0I 09 064055; székhely: |037
Budapest Laborc utca 2/a.) źI|tA| készített, Budapest VIII. kerület, Tömő utca 24-26. szźtm a|atti
ingatlan (C 5 tömb) gáze||átását biĺosító kisnyomású |eágaző gáze|osńő vezeték kiviteli tervéhez,
kiépítésének közterületi munkáihoz, aza|ź.ůbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzź$árulás a beruhźłzőt (építtetót) nem mentesíti az épitéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzź$áru|źts a Tömő utca (hrsz.: 36|6212) út- és járdaszakaszárateľjed ki,

c. aberuhtaőnak (építtetőnek) a közútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘźru|ást a
vonatkozó rende|et (I9lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺ'ilet Polgármesteri Hivatal Hatósági ÜgyosztáIy Építésiigyi
Irodájától e|őzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

d. a |eágaző gźne|osztó vezetéket a tervezętt Tömő utca átépítését megelőzően, vagy azza|
egyidej űleg lehet kiépíteni,

e. kötelezi akivite|ezót a Tömő utcaijárda- és útszakaszon a bontási helyek (ésjárda szegélyko)
megfelelo minőségben történő helyreállítására, me|yre aberuháző és kivitelező közĺjsen 5 év
garanciźńvá||a|,
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. A bontással érintett Tömő utca iÍptiya burkolatát - a Tömo utca átépítésétmege|ózően - aZ
alábbi ľétegrenddel kell helyreá'||ítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

narykockakő
5 cmvtg. ágyazőzűza|ék
f0 cm vtg. C8/10-3ZlF stabi|izált útalap
20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesítheto)

. A bontássa| érintett Tĺjmő utca járda burkolatat _ a Tömo utca átépítését megelozőęn - az
a|ábbi ľétegrenddel kell helyľeállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺjtt aszfa\t kopóľéteg
i5 cm vtg. C8/l0-3ZlF sÍabi|izá'lt útalap
i5 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics tryyazat Trq 95oÁ (más anyagga| nem
helyettesíthető)

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napjától sztlmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 201ó. október 5.

A GazdáIkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: A'határozat20t6. októbeľ l0. napján keľüIt
megküldésľe.

Javaslat a Corvin Sétdny Program elektromos infrastruktílrafejlesztésével kapcsolatos döntésľe

99212016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy felkéri a polgáľmestert, hogy intézkedjen
ahaÍźttozat melléklete szerinti, a Budapest VIII. ker., Bókay János utca 38., hrsz. 36f30, Corvin C4
irodaház villamosenergia-e||źtására kötött, ILM-455|2015. számú szerzodés elszámolása a|apján
bľuttó 5.145.O24..Ftközcélú vezetékdíi befizetésérő|azELMU HtiőzatiKft. ľészére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 14.

A Pénzügvi Ügvosztálv táiékoztatása alaptán: A határozatban foglaltak szeľint a kłizcélú
vezeték díj 5 r45 0f4,- Bt tisszege az ELMU IJá.Jőzati Kft. ľészéľe 2016. október 13. napján
átutalásľa keľült.

ravaslat a Coľvin Sétdny Program keretén beliil kiizvillźgítds hólózat dtépítéshez kapcsolódó
t ulaj dono s i dö ntés e k meg hozataldra

993/2016. (x.05.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy
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1. a Corvin Sétány Progľam teríiletén az a|ábbi utcaszakaszok új közvi|ágitásához kapcsolódó' a
meglévo és elbontandó közvilágitás há|őzat maradványértékeit a BDK Kft. fęlé a Budapest
Józsefvárosi Önkormán yzat megfizeÍ'i.

Kozteri.ilet Szakaszhatár Elbontandó kozvi|ásltás
|ltł|őzat ÁpA-val nđvelt
maradvánvéľtéke íFt)

Leonardo da Vinci utca Tömő utca - UlIői út 102.633

Felelős: po|gármester
Határi dő : s i keres műszaki átadás- áfr ételt követően

2. fe|hatalmazza a po|gármestert az 1. pont szerinti maradványéľtékek megfizetéséről szóló
b eľuh ázó i ny i| atko zat a|áir ásár a.

FeIelős: polgármester
Határido: 2016. október 14.

3. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze aBudapest Főváros Önkormányzatánti az l. pont
szerinti utcaszakaszon megépĺi|ő új közvilágításbá|őzat tulajdonjogának végleges rendezését.

Felelős: polgáľmester
Határidő: sikeres műszaki źltadás-átv ételt követően

A Rév8 Zľt. táiékoztatása a|apián: A beľuházói nyi|atkozat kiadását ktivetően a BDK Kft. a
teľveket jóválhagyta.

Iavaslat oz Úi rekki téri Piachoz tartoaí teriilet lźIlandó piaci drusítóhelyként történő bérbeadlÍsdra
vonatkozlí plźIydzat eredményének megdllapítdsĺźra, új pdlyúzat kííľlÍsdľa

99412016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 tańózkod ás szavzzatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a 830/2016. (vilI.fL.) szátmű hatźrozatźlval elfogadott, az U1 Teleki téri Piachoz tartoző,
Karácsony Sándor utcai oldalon található, önkormányzati tulajdonban lévő terület állandó piaci
árusítóhely cé|jára történő hasznosításáról szóló pá|yánati e|járást érvényesnek és
eredménýelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok Diviziő
Határidő: 20 l 6. október 5.

2. pźiyźztatás litján történő hasznosítás keretében a Budapest VIII. kerület, 35|23l|| hrsz. a|att
kialakított, természetben az Ú1 Teleki téri Piachoz tartoző, a Kaľácsony Sándor utca oldalán
ta|á|hatő, ĺinkormányzati tulajdonban |évő, nem lakás cé|jára szolgáló teľületen piaci árusítás
cé|jából állandó jellegű faház (étesitését engedéIyezi, amelyre tekintettel elfogadja a határozat
mel lékletét kép ezó pá|y tzati fe lhívást.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.Uj Teleki téri Piac és Teľmelői Piacok Divízió
Határidő: 2016. október 5.

3, felkéri a pźńyázatot kiíró Józsefuttrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t arra, hogy gondoskodjon a
pźiyázati felhívásnak a Budapest Főváľos VIII. keri'ilet Józsefuárosi onkormányzat honlapján,
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i|Ietve a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. hon|apján történő megjelenítésérő|, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláj án és az Ú1 ľeleri
téri Piac erre a célra rendszeresített hirdetotábláján történő kozzététę|érő|, továbbá a pályázati
eljárás |ebonyolításáról.

Fę|ęlős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ,Uj Tęlękitéľi Piac és Tęrmęlői Piacok Divízió
Határidő: 2016. október 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A páł,|yázĺtĺ felhívás a
határozatban foglalt feltételekkel kiírásľa, illetve közzététe|re keľült a határozatban megieltilt
helveken.

Iavaslat az Úi Tnlnki téri Piac J3 jelíí iizlethelyiségének hasznosítĺÍsdra

995/2016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(I2 igen,O nem, 1 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l. pá|yázat útján kívánja hasznosítani a Budapest VI[. kerület' 35|f3lIl hrsz. alatt kialakított,
természetben az Uj Teleki téri Piacon talźl|hatő J3 je|zésíi, l0 m' alapterületű, önkormányzati
tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiséget, amelyre tekintettel elfogadja ahatározat
mel lékletét képező p źiy ázati fe lhívást.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Határidő: 20 1 6. október 5.

2. felkéri a pźilyźaatot kiíró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ana, hogy gondoskodjon a
péůyázati felhívásnak a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat hon|apján,
i|letve a Józsefi'árosi Gazdálkodási KozpoŃ Zrt. honlapján történő megielenítéséről, valamint a
Budapest Fováros VIII. keľület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivata| hirdetőtábláj án és azÚ; reletl
téri Piac eÍTe a célra rendszeresített hirdetőtábláján történő kozzététe|éról, továbbá a pźiyénati
elj árás lebonyolításĺáľól.

Fe lelő s : Józsefu árosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 2016. október 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: Az üz|ethelyiségľe vonatkozó
páiJyázati felhívás a határozatban foglalt feltételekkel kiíľásľa, illetve közzététe|re keľült a
határ ozatban megi elölt helyeken.

Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Víg u szóm alatti lakds és a ....... szltm alatti
mos ókony ha csato lds ĺÍval kapcsolatban

99612016. (x.05.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület,Yíg u. ..... ... száma|atti, |,5 szobás, komfon nélki'ili
komfortfokozatű,41,00 m' alapterületű, önkormtlnyzati tulajdonban álló lakás és a Budapest VIII.
kerület, Víg u. ... .... szám a|atti,7 ,73 m, alapterĺilettĺ mosókonyha helyiség csatolásához.
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Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 5'

2.) felkéri a Józsefi'árosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a béľleti szerződés csato|ás jogcímén történo
módosítására.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 20.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésről a kiéľtesítés
megttiľtént, a béľbeadói nyi|atkozat 2016. októbeľ 28-án elkésziilt. A béľleti szerződés
előkészítveo a|áírás alatt van.

Építlak-Group Kft., valamint Szlźntó Tibor egyéni váIlalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII.
keriłlet, Somogyi Béla u 24. szdm alatti' 36421/0/,U25 hrsz-íl iires, önkormányzati tulajdonú, nem

lakds céljára szolgóló helyiségre

99712016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ílgy dönt, hogy

l.) nem júrul hozzd a Budapest VIII. kerůilet, Somogyi Béla a.24. szám a|atti,364f|l0lN25 hrsz.-
,6, f6 m, a|apteľi'i|ettĺ, utcai bejaratú, ťoldszinti, nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség bérbeadásához
az F.pít|ak Group Kft. (székhely: 1085 Budapest' József krt. 69.; adósám: f5501728-2-42;
cégjegyzékszźtm: 0| 09 278797; képviseli: Gasparek Tibor) részére.

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

2.) hozzájárl| a Budapest VIII. keľület, Somogyi Béla u.24. szám a|atti,36427/0lN25 hrsz'-tl,26
m, alapterületĺĺ, utcai bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jtra szolgáló helyiség bérbeadásához
Szántó Tiboľ egyéni vállalkozó (adőszźtm: 665|9399-|-4f; adőazonosító jel: 8398010746;
székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 13.) részére oktatás (csokoládé-elméleti kurzus,
csokoládé-készítés tanfolyam, bor-csokoládé és párlat-csokoládé kurzusok) tevékenység cé|jfua
hatźlrozott időľe, 60 hónap időtartamra a bérleti jogviszony e|ső f4. hónapjában a mindenkori
közös költség l0 %o-kal. növelt értékÍĺ közĺjs költség (a hatźlrozathozata| időpontjában 8.447,-
Ft/hó) + AFA bérleti díj + köztizemi és kĺi|önszolgáltatási díjak <isszegen. A fizetendő bérleti díj
méľtéke a 25-36. hónapok közcjtti idoszakban 2|.575,- Ft/hó + AFA bérleti díj + k<jzüzemi és
kiilönszolgáltatási díj összeg, a37-48. hónapok közötti időszakban 32.363,- Fťhó + Ár,q. berleti
dij ,+ közuzemi és kiilön szo|gźitatási díj <isszeg, 49-60. hónapok közötti időszakban 43 . 1 50,- Ft/hó
+ AFA bérleti díj +kózijzemi és különszolgáltatási dij összeg.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. október 5.

3.) amennyiben abér|ő bérleti szerződése a 60. hónapot követően meghosszabbításra kertil, a bérleti
dijat a további időszakokra a 24812013. (VI' 19.) szám,ű képviselő-testtileti haÍározat 7. és 8.

pontja a|apjtn sztlmitoÍl összegen kell meghatározni.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 5.
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4.) felkéľi a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat2-3.) pontjźtban foglaltak szeľint a
bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzattu|ajdonában álló nem
lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának fęItételeiről sző|ő 3512013. (VI.f0.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megťlzetését' valamint a I7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzó eloĺ egyoldalú
köte l ezettségvál l al ási nyi latkozat a|áír źstt vál lalj a a leendő bérl ő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hataridő: 20l6' november 30.

A Józsefvárosi Gazdá| A diintésľőI a kiéľtesítés az
pítlak Gľoup l(ft. ľészéľe 20|6. októbeľ napján megtöľtént. További intézkedést nem

igényel.
Szántó Tibor egyéni vállalkozót 2016. október 7. napján éľtesítették a Bizottság döntéséľő|.
További intézkedést nem igényel.

.....:... magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u 36.
szdm alatti, 47 nŕ alapteriiletíí, iires, iinkormĺtnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdľa szolgúIó helyÍség

vonatkozdsdban

998/2016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(3 igen' 9 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

A VarosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

].) nem jóľul hozzó a Budapest VIII. kerüIet, Magdolna u. 36. szám atatti, 35354/A/0 hrsz.-ú, 47 m2

alapterüIetű, foldszinti, üres, udvari bejáľatú, nem lakás céĺjdra szolgáló helyiség bérbeadásához
magánszeméIy részére rafuározás céljára az általa ajánlott 30'000,- ptĺhd + Árl

bérleti díj + kozüzemi és küIonszolgóltatasi díjak összegen.

2.) hozzájórul a Budapest VIII' keriłIet, Magdoĺna u. 36. szám atatti, 35354/,4/0 hrsz.-ti, 47 m2

aĺapterületű, Íöldszinti, üres, udvari bejáratú, nem lakńs céljdra szolgdló helyiség bérbeadásához
... magánszeméIy részére határozątlan időre, 30 napos felmondási idő kikÓtésével,

rahórozós céljóra a számított 32.000,- Ft/hó + ÁFA béľtett díj + kazuemi és kiilönszolgáItatási
díjak osszegen, a 3 havi bruttó béľIeti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az eg,,oldalú
kötelezettségvóllalási nyilatkozat bérlő általi elkeszítésének megóIlapítósa mellett.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdólkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkotésére, amelynek feltétele, hog1l az onkormónyzat tulajdonóban óltó nem lakás céljára
szolgóIó helyiségek bérbeaddsánakfeltételeiről szóIó 35/2013. (ĺ/I.20.) önkormányzati rendelet
I4. s O bekezdése alapjón 3 havi bérleti díjnak meýIelő óvadék megftzetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapjón közjeglző előtt eg1,,oldalú kotelezettségvóllalási nyilatkozat aláírását
vállalja a leendő bérlő.

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

A Jrózsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľőI szóló kiértesítés
2016. októbeľ 7. napján megtöľtént. Továbbĺ intézkedést nem igényel.

..... magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłlet, Magdolna u. 36. szóm
alatti, iires, iinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakús céljúra szolgdló helyiség vonatkozdsdban
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999/2016. (x.05.) sz. városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(3 igen, 9 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

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

t.) nenl járul hozzá a Budapest VIII. kerüIet, Magdolna u. 36. szám alatti, 35354/A/0 hrsz.-ú, ]5 m2

alapteľületíÍ, földszinti, üres, udvari bejáratú, nem lakds céljára szolgóIó helyiség béľbeadásóhoz
magánszeméIy részére rahórozós céljóľa a számított 5.150,- Ft/hó + Áp,ą' bérlett

díj + koztuemi és kijlonszolgáltatasi díjak osszegen.

2.) nem jórul hozzó a Budapest VIII. kerĺilet, Magdolna u. 36. szám alatti, 35354/A/0 hrsz.-ti, ]5 m2

alapterĹilet,Ĺĺ, foldszinti, iires, udvari bejóratú, nem lakós céljára szolgáló helyiség bérbeadósához
... magánszemély részére rahározás céljára a csökkentett 2.575,- Ft/hó + ÁFA

bérleti díj + köziŁemi és különszolgóltatási díjak összegen.

3.) hozzájárul a Budapest VIII. kerijlet, Magdolna u. 36. szóm alatti, 35354/A/0 hrsz.-ú, ]5 m2

alapterületű, foldszinti, üres, udvari bejáratú, nem lakás céljára szolgóló helyiség bérbeadásóhoz

;;i;;i;;,é,;:;;:i, ,ľ;:,:::;:T;:ť;?,;,;:ľ:,ĺ:,ľ:,ł,fl!;,::::"ľ::ű,Í:;;;:,;T2:ĺ;,:3;ľ::
ÁrA bé,I"ti díj + közüzemi és különszoĺgóttatási díjak összegen, ą 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadék megfizetésének és az egłoldalú kötelezettségvóllalási nyilatkozat bérlő óItalt
e lké s z íté s ének me gállap ítás a me llett.

4,) hozzájárul a Budapest VIII. kerütet, Magdolna u. 36. szdm alatti, 35354/A/0 hrsz.-ú, ]5 m2

alapterületú, foldszinti, üres, udvari bejdratú, nem lakás céIjóra szolgáló helyiségnek a bérlő
s aj át kö lts é gén tôrténő fe Iúj ítas ához.

5.) ...... a bérleti jogviszony időtartama alatt bérbeszómítási igénnyel nem élhet,
továbbá az óItalą eszközolt beruházások ellenértékét a bérletijogviszony alatt és azt kovetően az
o nkor mányz att ó l s e mmily en j o gc ímen ne m köv e t e I he t i.

6.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodasi Központ Zrt.-t ą határozat j.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, ameĺynek feltétele, hog1l az onkormányzat tulajdonában álló nem lakas céIjára
szolgáló helyiségek bérbeadásónakÍeltételeiről szóló 35/2013. (I/I.20.) onkormdnyzati rendelet
14. s O bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megĺizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapjón közjegłző előtt egloldalĺi kÓtelezeuségvállalási nyilatkozat alóírásdt
vállalja ą leendő bérlő.

Felelös: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20 1 6. október 5.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A döntésľől szóló kiéľtesítés
2016. októbeľ 7. napján megtöľtént. További intézkedést nem igényel.

.Iavaslat a ,,Kivitelezési vlźIlalkozdsi szerződés keretében a Jlőzsefvdrosi onkoľmónyzat
tulajdondban és iizemeltetésében levő intézmények energetikai koľszeľúísítése' a KEHOP 5.2.9.

kódszdmíl pdlydzati konstrukció keretében,, tórgyú közbeszerzési és beszerzési eljórdsok
eľe dményéne k meg dllap ítds dra

100012016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(8 igen' 4 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pá|yázatos épületeneľgetikai felhívás a kozép-
magyaÍországi régiő teleptilési önkormányzatai számára cimu, KEHOP-5.2.9. kódszámű pályźuati
konstrukció keretében a Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvoda hőszigetelése és
nyí|ászárő cseľéje'' tárgyil e|jáľásban úgy dönt' hogy

1. az e|járás eredményes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. október 5.

f . a kozbeszerzési eljáľás nyertes ajánlattevője az EIJ-Line Építőipari Zrt., me|y a leg|obb ár-
érték arányú érvényes ajánlatot adta, ajźtn|ata az aján|atkérő rende|kezésére álló fedezeten
belül van. Elfogadott ajttnlati ár nettó 35.093.070,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármesteľt a,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
eneľgiaraciona|izźiás Józsefuárosban a KEOP-5.5.0/Al12-2013-0|ff azonosító számű projekt
Során'' tár gy ú vál l alko zás i szer ző dé s a|źir ás ár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratóriumot kovetően

A közbeszeľzési eljáľást a
szeľződésHajdu Ugyvédi Iroda lebonyolította,20!6. október 5. napján az eljáľás lezárult. A

megkiitésľe keľült.

|00Í.12016. (x.05.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 4 nem, t tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság a ,,Pá|yázatos épületenergetikai felhívás a közép-
magyarorczági régiő települési önkormányzatai számára címu, KEHOP-5.2.9. kódszámű pá|yázati
konstrukció keretében a Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvoda hőszigetelése és
nyi|ászárő cseréje'' tétrgytl eljárásban úgy dönt, hogy

1' az e|jáĺás eredményes.

Felelős: polgáľmester
Határidó: 20 1 6. októbeľ 5.

aközbeszerzési eljárás nye$es aján|attevője a Hufer-Bau Kft., mely a legjobb áľ-éfték aránytl
éľvényes aján|atot adta, aján|ata az aján|atkérő rendelkezésére á||ő fedezeten beltil van.
Elfogadott ajźtn|ati áľ nettó 40.f 1 5 .825,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. októbeľ 5.

felkéri a polgármesteľt a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szeruodés keretében
energiaraciona|izá|ás Józsefuárosban a KEOP -5 '5 .0lN|f-2013-0If2 azonosító számű projekt
során'' tźtrgyű vállalkozási szerzódés a|áirásźtra.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratóriumot ktivetően

I

336 r'fYr



A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A kiizbeszeľzési eljáľást a
Hajdu tigyvédi lľoda lebonyolította,20L6. októbeľ 5. napján az e|járás |ezáľu|t. A szerződés
megkiitésre keľĺilt.

100212016. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 4 nem, 1 tańózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pá|yázatos épületenergetikai felhívás a kozép-
magyarországi régiő telepĺilési önkormányzatai számára címu, KEHOP-5.2.9. kódszámű pá|yázati
konstrukció keretében a Budapest VIII. kerĺi|et Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hőszigetelése
(padlásťodém)'' tĺĺrgyú eljáľásban úgy dönt, hogy

1. az e|járźs eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

2. akozbęszerzési eljárás nyertes ajánlattevóje a Fauna-Duó Kft., mely a legjobb ár-ériék aráný
érvényes aján|atot adta, aján|ata az aján|atkérő rendelkezésérę źil'ő fedezeten belül van.
Elfogadott ajánlati ár nettó f0'I5f .510,- Ft.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármesteĺt a,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
eneľgiaraciona|izźiás Józsefuárosban a KEOP-5.5.0lAl|2-f0|3-0|f2 azonosító szźlmű projekt
S orán'' tźr gy tl vá l la| kozás i szer ző dés a|źir źsźlr a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratóriumot követően

A Józsefváľosi G A ktizbeszeľzési eljáľrĺst a
szeľződésHajdu Ugyvédi rľoda lebonyo|ította,2016. október 5. napján az e|járás lezáľult. A

megkiitésľe keľĺilt.

|003/2016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 ĺgen' 4 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pá|yázatos épü|eteneľgetikai felhívás a kozép-
ma1yarországi régiő települési önkoľmányzatai szźtmźtra cimu, KEHOP-5.2.9. kódszámű pällytuati
konstrukció keľetében a Fecsegő-tipegők B<jlcsőde energetikai korszenísítése'' tárg;ĺú, kĺjzbeszeľzési
érté|úatźLrt el nem étő beszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. az e|jźtrás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

2. a beszerzési eljárás nyertes aján|attevője az E|J-Line Építőipari Zrt., me|y a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes aján|atot adta, aján|ata aZ ajánlatkéró
rendelkezés ére á||ő fedezeten belül van. Elfogadott ajtn|ati ár netĺő 7 .447 .37f ,- Ft'
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FeIelős: poIgáľmester
Határidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármesteľt a,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
energiaraciona|izá|ás Józsefuárosban a KEOP-5,5.0lAl12-2013-0122 azonosító számú projekt
Során'' tár gy il vá| l al kozás i szęr zo dés alźłír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 201ó. október 5.

íiékoztatása alapián: A közbeszeľzési eljáľást a
szeľződésHajdu Iľoda lebonyolÍtotta, f016. októbeľ 5. napján az eljáľás lezáľu|t. A

1004/2016. (x.05.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 4 nem,1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Ptĺ|yázatos épületenergetikai felhívás a kozép-
magyarországl régiő települési önkormányzataj számára című, KEHOP-5.2.9. kódszámű pá|yázati
konstrukció keretében a Jőzsefvárosi Egyesített Bö|csődék Központi Szervezeti Egység energetikai
korszeriĺsítése,, tárgyu,kozbęszerzési értékhatart el nem érőbęszerzési eljárásban úgy dönt, hogy

1. az e|járás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. októbeľ 5.

f . a beszerzési e|járás nyeľtes ajánlattevője a Bern Epítő Zľt., mely a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes ajánlatot adta, aján|ata az aján|atkérő rendelkezésére
éilő fedezeten belül van' Elfogadott ajánlati áľ nettó 4.484.630,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármestert a,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerzodés keretében
eneľgiaraciona|iztiás Józsefuárosban a KEOP-5.5.0lN|f-20|3-0|22 azonosító számű projekt
S orán'' tár gyű vál lalkozás i szer ző dés a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. október 5.

A Józse.fvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A közbeszeľzési eljáľást a
Hajdu Ugyvédi Iľoda lebonyolította,20|6. októbeľ 5. napján az e|járás |ezára|t. A szeľződés
megktitésľe keľĺilt.

1005/2016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(8 igen' 4 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a ,,Pá|ytnatos éptiletenergetikai felhívás a kozép-
magyarországi régiő te|epülési önkormányzatai sztlmźra című, KEHOP-5.2.9. kódszámű péiyázati
konstrukció keretében a Gyermekek Atmeneti otthona Intézmény energetikai korszerűsítése'' tárgyú,
kozbeszerzési értékhatáľt el nem érobeszerzési eljáľásban úgy dönt, hogy
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l. az e|járás eredményes.

Fele|ós: polgármester
Határidő: 20l6. októbeľ 5.

abeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a LATEREX Üzeme|tető Kft., mely a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes ajánlatot adta, ajttn|ata az ajźn|atkérő
ľendelkezésére álló fedezeten belü| van. Elfogadott ajźn|ati ár neÍtő 4.086.3f0,-Ft.

Fe|elős: polgármester
Határido: 20l6. október 5.

felkéri a polgármestert a ,,Kivite|i tervezési és kivitelezési vállalkozási szerzodés keretében
energiaracionalizá|ás Józsefuárosban a KEOP-5.5'0lN1f_2013-0|f2 azonosító szźtmű projekt
s orán'' tár gy il vál l a I kozás i szer zó dés a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. október 5.

A Józsefváľosĺ GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A közbeszeľzésĺ eljáľást a
|jáľás |ezáralt. A szeľződés

megkiĺtésre keľü|t.

|006/f0l6. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatá,rozata
(8 igen' 4 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Pá|yźnatos épületenergetikai felhívás a kozép-
magyatorczźąi régiő települési önkormányzatai szźtmára című, KEHOP-5.2.9. kódszámű pá|yźnati
konstrukció keretében a Hungária k<jrúti Házioľvosi Rendelő eneľgetikai korszerűsítése,, tárgyű,
közbeszerzési értékhatárt el nem érőbeszerzési eljárásban ligy d<int, hogy

l. az e|járás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

2. abeszerzési eljárás nyeľtes ajánlattevője azEIJ-Line ÉpÍtoipari Zrt., me|y a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tarta|maző érvényes aján|atot adta, ajźłn|ata az ajanlatkéľő
rendelkezésére álló fedezeten belĹil van. Elfogadott ajanlati rár nettó 2.487,f25,-Ft.

Felelós: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgáľmestert a ,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
energiaraciona|izźúás Józsefuáľosban a KEOP-5.5.0ĺNIL-20|3-0I22 azonosító szttmű projekt
során'' tár gy ű v ái|a|kozási szerződés a|áir ź.sár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: ,Ą kiizbeszeľzési eljáľást a
Hajdu Ügyvédi lľoda lebonyolította' 2016. októbeľ 5. napján az e|járás lezáľult. A szeľződés
megkiitésľe keľůilt.

f.
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1007/20Í6. (x.05.) sz. váľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(8 igen' 4 nem, 1 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,PáIyázatos épületenergetikai felhívás a kozép-
magyarországi régió telepĺi|ési önkormányzatai számáľa címĺi' KEHOP-S.2.9. kódszámtl pátlyázati
konstrukció keretében a Józsefvárosi Szigony utcai Háziorvosi Rendelő energetikai korszerűsítése''
tárgyil,kozbeszerzési értékhatárt el nem éróbeszerzési eljárásban úry dönt, hogy

l. az e|járás eredményes.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. október 5.

2. a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Hufer-Bau Kft., mely a legalacsonyabb összegrĺ
ellenszolgáltatást tartalmaző érvényes ajánlatot adta, ajánlata az ajźn|atkérő rendelkezésére
źi|ő fedezeten belül van. Elfogadott ajánlati ár nettó 11.387 .795,- Ft.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

3. felkéri a polgármestert a,,Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
energiaraciona|izá|źs Józsefuáľosban a KEOP-5.5.0lNI2-20|3-0|f2 azonosító számű pľojekt
során'' tárgyil vállalkozási szerzodés a|áirásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. októbeľ 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A ktizbeszeľzési eljáľást a
Ijáľás |ezáru|t. A szeľződés

megkłitésľe keľüIt.

ravaslat a Vdľosgazddlkoůźsi és Pénziłgyi Bizottsdg Ügľendjének módosítdsdra

1008ĺ2016. (x.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. az ||03lf0|4' (xI'10.) szźlműhatźrozatáxal elfogadott Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság
Ügyrend A BIZoTTsÁcI proTEzuEszTÉspr RENDJE címiĺ IV. fejezete 2. pontjának i.
alpontja az a|źtbbiak szerint módosul:

,,2. Bizottsági hatáskörbe tartoző döntések tárgyźtban előterjesztést tehetnek

i. feladatellátással megbízott önkormányzati tulajdonban |évő gazdasági tĺáľsaságok igazgatósági
elnökei, igazgatői, az intézméĺyműköđtetési vezető, piacvezetó, gazdaságivezetó,,,

F e l el ő s : Y źtr o s gazdtl lko dás i é s Pénzti gyi B izottság e lnöke
Határidő: 2016. október 5.

f. felkéri a Bizottság elnĺjkét a hattrozat l. pontjában foglaltaknak megfelelő, a határozat
mellékletét képezó, módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt Üryľend a|źlirásfua.
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Fe|elos: Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: 2016. októbeľ 5.

A Városvezetési Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A módosításokkal egységes szeľkezetbe
fogtalt Ügyľend a|áírása és kőzzététele megtörtént.

Javaslat a ,,Józsefvdrosi onkormdnyzat részére 3 db gépjlűrmíÍ beszerzése, tdrgłú közbeszerzési
eljdľds eredményének megáIlapítdsdra

1009l20t6. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Jőzsefváľosi tnkoľmźnyzat részére 3 db gépjármű
b eszer zése,, tár gyű kozb e szer zés i elj árásban ú gy dö nt, h o gy

1. a Gyulai Autószeľviz Kft. (l173 Budapest, 51l. utca4. - 5I2. utca 3.) aján|ata érvénýelen a
Kbt.73. $ (1) bekezdés e) pontja a|apján, azaz aján|ata nem felel meg az ajźn|attéte|i
felhívásban foglaltaknak, tekintettel ana, hogy nem nyújtotta be hiánypótlását. Ezenkívül
ajźn|ata érvényte|en a Kbt.73. $ (6) bekezdés a) pontja a|apjźln, mivel ajánlattevó az ajánlati
kötöttség ideje alatt visszavonta aján|attú'

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. októbeľ 5.

f. aze|jźtrás eredménýelen aKbt.75. $ (l) bekezdés b) pontja a|apján, tekintettel arľa,hogy az
eljárás során csak éľvénýelen aján|atot nýjtottak be.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6. október 5.

A JeeYzői Kabinet táiékoztatása alapián: 
^z 

nszxnn Kft. intézkedett az eljáľás
eľedménytelenségéľe vonatkozó tájékoztatő megielentetéséľől.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Lovassy Lúszló utca ......... és a Budapest XIV keriilet,
Francia úÍ ........... szdm alatti önkormúnyzati bérlemények lakáscsere szerződésének

jóvlźhagyásdra zÁnr tjĺÉs

|010ĺ20|6. (x.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) hozzt$ttru| a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Lovassy Lász|ő utca .. ...... szám a|atti, egy szobás,
39,55 m. alaptertiletrĺ, komfoľt nélküli komfoľtfokozatű |akźs béľleti jogának és a Budapest XrV.
keľület' Francia út '..... szám a|atti, egy + fel szobás, komfoľtos komfoľtfokozatű, 48,51

m2 alapteľülehĺ önkorm ányzati bérlemény bérleti jogának cseréjéhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 5.

f.) hozzájźtru| tovźtbbá ahhoz, hogy . ....... ? Budapest VIII. kerti|et, Lovassy Lész|ő utca
szám a|aÍti, egy szobás' 39,55 m. alapterületii, komfoľt nélküli komfoľtfokozatu

lakásra határozaÍ|an idejű lakásbér|eti szerzódést kösscjn _ a lakbér a|apjźt képező növelő és
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csökkentő tényezoket is figyelembe vett - költségelvű (elenleg) 6.253,- Ft/hó + ÁFA osszegű
bérleti díj, valamint a kapcsolódó külön szolgáltatási díjak megfizetése mellett. Az ingatl'an
vonatkozásában az új bérlővel kötendő bérleti szerződés létĘöttével egyidejűleg
bér|o béľleti szerzódése megszűn ik.

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

3.) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a bérbeadói nyi|atkozat kiadására és a
határozat 2.) pontja alapján a béľleti szerzódés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodźlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016' oktőber f4.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől az éľintettek
kiértesítése megttiľtént. A lakáscseľéľe vonatkozóan a béľleti szeľződés 2016. decembeľ 15-én
a|áírásra keľĺilt. További intézkedést nem igényel.

Javaslat ,,Budapest Fővdros VIII. keriiletének teriiletén tizemelő térjigelő rendszer karbantartdsi
és hib aj av ítósi mun kói,' tdrgy íl közb e szerzési elj drás megindítós óra

10|2/20|6. (x.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság a,,Budapest Fóváľos VIII. kerületének területén tizemelő
térťlgye|ő rendszer karbantartási és hibajavítási munkái,, tźtrgyil közbeszerzési eljárásban úgy dönt,
hogy

l. a Kbt' Harmadik Rész, nemzeti eljárásľend szerinti nyílt kozbeszerzési eljáľást folytat le (Kbt. 113.

$ (l) bekezdés szerint).

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. októbeľ 10.

2. e|fogadja az előterjesztés 2. számű mellék|etét képező közbeszerzési eljárást indító felhívást és
kozbeszerzési dokumentumokat a Bírá|ő Bizottság javaslata alapján.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2016. október 10.

3 . elfogadja az a|źtbbi kiválasztott öt gazdasági szereplőt:

a. Multi Alarm ZÍt. (1|365073-f-42\
b. M.B.V. Kft. (1446s677-2-42)
c. IBTK Kft. (130s8704-2-43)
d. TVT Vagyonvédelmi Zrt. (|2097476-2-43)
e. FOR REST Kft. (132830f3-2-42)

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. október l0.

4. az e|járás határidőit tekintve úgy dönt, hogy az ajźn|attéte|i hataridő: 2I naptźtri nap.
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Az összefogla|ő tájékoúatő a|apján 10 munkanap az e|járásra való érdek|ődésre ľendelkezésre álló
időtatam. Az osszefog|a|ó ttýékonań |ejártát kĺjvetően 1 munkanapon belĺil kerÍiljon megktildésľe
aze|járástmegindító felhívás agazdasźryi szereploknek. Azaján|attételi határidő:21nap.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. októbcr 10.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: A határozat szerinti gazdasági szeľeplők felé a
kőzbeszerzési doku mentum o k megküldésľe keľültek.

Tulajdonosi hozzdjórulós a Budapest VIII. keriilet, Szdzados ítt 12-14. szdmú ingatlan (Pitypang
ovoda) vízbekötéséhez

t0l3/2016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rigy dönt, hogy tulajdonosihozzźĄárulását adja a Fővárosi
Vízmíĺvek Zrt. (céĄegyzékszźm: 01-10-04245l; székhely: 1 134 Budapest, Váci tft f3-27 .) kére|mére,
a Budapest VIII. kerület, Százados ttt |2-14. szám a|atti ingatlan (hrsz.: 38877) meglévő vízbekötés
megszüntetésének és új vízbekötés kiépítésének közterületi munkáihoz, az a|źbbi feltételekke| és
kikötésekkel:

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

b. a beruhazónak (építtetőnek) a közűtkęze|oi és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzź|áru|ást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteľi Hivatal Hatósági IJgyosztály Építésiigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kel| tartani,

c. kötelezi a beruházőt/kivite|ezót a bontĺási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a
beruhtz'ó / kiv ite|ezó 5 év saranci źú v źů|a|:

o a bontással érintett Százados úti járda burkolatát az a|átbbi rétegľenddel kell helyreá||ítani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-8 öntött aszfalt
15 cm vtg. C8/10-32ft stabilizált útalap
15 cm vtg,95yo töm. homokos kavics ágyazat

o a Százados úti tÍpźiya burkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell helyľeźLl|itani szerkezeti
rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC-l l hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. AC-l1 hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32ĺF stabi|izált útalap
20 cm vte.95% töm. homokos kavics ágyazat

o a Százauo. ]., zĺj|dtertilet helyreállításakoľ a zöldterület ľészét képező, károsodott
(kitermelt, szennyeződött illetve e|szállított) teľmőtalaj pótlását - I. osztéůyú teľmőťold
visszatöltésével - kell elvégezni, fák 3 m-es körzetében a kiteľmelt talajszelvény teljes
méIységében (l m mélységig), egyéb zöldterü|eteken 20 cm mélységig,

d. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a köĺerület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,
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e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek' szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dcintés napjától számított 1 évig éľvényes.

FeIelős: polgármester
Határiclő: 20l 6. oktĺibęr l 0'

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A'határozat20|6. októbeľ 12. napján keľtilt
megküldésľe.

Javaslat a Jóaefvdrosi Gazdólkodósí Központ ZrĹ-vel kötendő, kardcsonyi díszvildgí'tós míÍszaki
ellenőrifeladatainak elldtdsóra vonatkozli megbízlźsi szerződés megkötésére

10|412016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo I tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizoüság úgy dönt, hogy

1. a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t megbizza a,,Yá||a|kozźlsi szerződés keľetében
Józsefuáros karácsonyi feldíszítése és díszkivilźtgitźsa,, tárgyi projekt kivitelezésének műszaki
ellenőri feladatai ellátásáva|, amely feladat elvégzéséért bruttó 300.000,- Ft dijazás illeti meg.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. október 10.

2. a hatźrozat 1. pontja a|apjźtn elfogadja a határozat mellékletét képezó megbizási szerződést és
felkéri a polgáľmestert annak a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. októbęr 25.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A szeľződés aláíľása
megttiľtént, a Jőzsefuáľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt. megkezdte a feladat ellátását.

rav as lat kij zter iilet- h as znáIati kér elme k elbíróIds dra

|0|6/2016. (x.10.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľi'ilet-használati hozzájárulást ad -
előre egy összegben t<jrténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kére|mező: Vajda Iľén egyéni vállalkozó
(székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 10. l5. em. 89.)

A kozteriilet-használat ideje: 2016. október 15. _ 20|7 . februát f8.
Közterĺ'ilet-haszná'|at cé|ja: sült gesztenye árusítás (kozterületi árusítás)
Kozterület-hasznźiathelye: Budapest VIII. kertilet, Blaha Lujza tér 3-5. előtti

járĘn
Közterület-hasznźilatnagysága: 2 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október l0.
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A Gazdálkodási Uwosztálv táiékoztatása a|apián: A' határozatot f0ĺ6. októbeľ 2l. napján
személyesen átvették.

t0t7lf016. (x.10.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. koaerület-haszná'|ati hozzźĄáru|ást ad - előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Közterü|et-haszná|ő, kérelmező: Monte Investments Kft.
(székhely: l047 Budapest, József Attila u. 4-6.)
201ó. október l0. - 2016. november 30.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Coľvin sétány 1lB. szám előtti
közterületen
34 mz

A közterület-használat ideje :

Közterü let-h aszná| at c é|j a:

Közterület-h asznźiat helve :

Kozterti let-h asznźiat nagy s źtga:

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 10.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - a Monte Investments Kft. Budapest VIII. kerület, Corvin
sétány |/B' szttm előtti koĺerĺiletre vonatkozóan vendéglátő terasz elhelyezése céljából igénybe
vett közteri'ilet-használatátf0I6. október 02. napjźtő| - f016. október 09. napjáig szóló időtaľtamra.

Felelős: polgármesteľ
Határidó: 20 16. október 10.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása a|apián: Ahatározat2016. októbeľ 19. napján keľiilt
kipostázásľa.

t018l2016. (x.10.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzüryi Bĺzottság hatátozata
(11 igen' 0 nem, ! tartőzkodás szavazatta|)

A Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közerület-használati hozzźĄárulást ad -
előre egy összegben t<jrténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint azza| a kikötéssel, hogy a
Budapest VIII. kertilet, Mária u. (Baross u. - Krúdy u. közĺitti szakasz József kt. felőli oldalan
elhelyezkedő jobb és bal oldali parkolósáv) forgalmi rendje csak az éľvényes BKK forgalomtechnikai
tervben foglaltak szerint valósítható meg:

Köztertilet-haszntiő, kérelmező: Saltem Kft.
(székhely: 1l33 Budapest, Pannónia u. l02.)

A közterület használat ideje: 2016. október 13. _ 2016. novembeľ 10.

Közteriilet-hasznáł|atcé|ja: építési munkaterÍilet (parkolóhelyek |ezźlrźsa építési
forgalom biztosítása éľdekében)

Kozterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keriilet, Mária u. (Baross u. _ Kľúdy
u. közötti szakasz József kľt' felőli oldalán
elhelyezkedő jobb és bal oldali parkolósáv) 

^Köztertilet-haszntilatnagysźtga: 23 db parkolóhely (paľkolóhelyenként 10 m,)

Felelős: polgármester
Határidő:20l6. október 10. 
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A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározat2016. októbeľ 13. napján keľült
kipostázásľa.

101912016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köĺerĺilet-használati hozzájáru|ást ad _ előre egy összegben töľténő teljes díjfizetésse| - az
alábbiak szerint:

Közteľtilet-h aszná|ó, kérelmező :

A koztertilet használat ideje:
Kö zterü let-h aszná|at c é|i a:

Kö zterület-h asznáIat helye :

Kö zteri'i l et-h aszná|at nagy s ága :

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6. október l0.

Budapesti Epítő és Szere|(j Zľt.
(székhely: l163 Budapest, Új Kőbánya u.f3.)
2016. október l0. - 2016. november 14.

építési munkaterĺilet (építési felvonulási terület és
építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. keľület, Déri Miksa u. 7. szám e|őtti
jttrdán és 2 db parkolóhelyen
78 m, Qtrda) + 2 db parkolóhely
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m,)

2. tudomásul veszi a Budapesti Epíto és Szeľe|ő Zrt. Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7. szám
előtti köztertiletre vonatkozőan építési munkaterület elhelyezése céljából igénybe vett kĺjzterĺilet-
hasznźiatát - díjfizetési kĺjtelezettség mellett - 2016' október 0|. _ 20|6. október 09. napjáig szóló
időtaltamra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. október l0.

A GazdáIkodási tievosztáty táiékoztat.ása alapián: Ahatározat2016. októbeľ 19. napján keľĺilt
kipostázásľa.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest WII. kerĺilet, Tiimő utca Balassa utca és IIlés utca köziitti
s zakas zdn ak fe l új ít ds óh o z

t020/2016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hory tulajdonosihozzájtru|źsát adja- a RÉvs
Zrt. megbízása alapján - a KASIB Mérnöki Manageľ Iľoda Kft. (cégsegyzékszam: 01 09 67f374;
székhely: 1183 Budapęst, Üllői út 455.) á|ta|készített, Budapest VIII. kerület, Tömő utca Balassa utca
és Illés utca kĺiz<jtti szakasz útburkolat, csapadékvíz elvezetés, kcizvilágítás felújítás kiviteli tervéhez
az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruhź.;;őt (építtetót) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájétru|ás a Tĺjmő utca (hľsz.: 36162lf), a Tömő utca és Jázmin utca közötti
közpark (hľsz.: 36|39/5), a Füvészkert utca (hrsz.: 36117), valamint az Illés utca (hrsz.:
35866) felújítási munkálatokkal érintett teľületeire terjed ki,
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c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (19l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Fováros VIII. kerület Po|gármesteri Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építésĺigyi
Irodájától elozetesen meg ke|l kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

d. k<jtelezi a kivitelezőt a tervekben fog|alt pályaszerkezetek és felszíni csapadék vízelvezetésęk
rit- és járdaburkolatoknak megfe|elő kivitelezésére, melyľe aberuháző és kivitelező közosen 5

év garanciátvállal,

o Tömő utca, Füvészkert utca, Illés utca és közparkjárdaburkolatát az alábbi rétegľendekkel
kell kialakítani:

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfa|t
15 cm vtg. Ckt hidraulikus kötőanyagli útalap
20 cm homokos kav icságy azat fagyv édőréteg

o Tömő utca és közpark parkolósáv burkolatát az a|ábbi rétegľendekkel kell kialakítani:
l8 cm vtg. nagykockakő burkolat
5 cm vtg. ágyazőhomok
l5 cm vtg. Ckt hidraulikus kotőanyagú ritalap
i5 cm homokos kavicságyazat fagyvédőréteg

o Tömő utca és Illés utca iftpá|ya burkolatát az a|źtbbi ľétegrendekkel kell kialakítani:
4 cm vtg. Ac-11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg
6 cm vtg. AC-l6 jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kötőľéteg
f0 cm vtg. Ckt hiđraulikus kotőanyagú útalap
f0 cm vtg. homoko s kavicságya zat fagyv édőréteg

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

f. jelen tulajdonosi hozzźĄźtru|ts csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dcintés napjától szźmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. október 10.

A Gazdátkodási tieyosztály táiékoztatĺĺsa a|apián: Ahatározatf016. október 12. napján keľü|t
megküldésre.

ravaslat kiaźróIagos vdrakozóhely kijelöIésével kapcsolatos döntések meghozatalára

1021I20t6. (x.10.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottságának
Hivatala részére l db kizárólagos várakozőhe|y (a Budapest VIII. kerület, Vas u. l0. szám alatti épĺilet
homlokzata előtt) kijelölésével egyetért a Budapest főváros kőzigazgatźtsi területén a jármrível
várakozás rendjének egységes kialakításárő|, a várakozás dijárő| és az üzemképtelen jármrĺvek
táľolásának szabtiyozástrő| sző|ő 30l20I0' (VI.4.) Főv. Kry. rendelet 37. $ (l) b) pontjában
meghatźtrozott díj ellenében, hétköznapokon 8 órától l8 óráig'

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: 2016. október 10. 
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A Gazdál A diintésľőI a foľgalomtechnikai kezelő
Budapest Kłizrńt Zrt. és az

ravaslctt az Uj Hidegkúti Ndndor Stadion megnyitó iinnepségével kapcsolatos tulajdonosi döntés
meghozataldra

|022lf0|6. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi BÍzottság határozata
(11 igen' 1 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja az Art
Group Marketing Kft. részére, hogy a Budapest VIII. kerület, Salgótarjáni iĺ - Spoľt utca -
Törcjkbecse utca _ Asztalos Sándor utca (Salgótarjáni iĺ - Cipľus utca közĺjtti szakasz) vonatkozásában
a. Budapesti Rendőr-főkapitanyság közremíiködésével az érintetÍ. útszakaszokat ideiglenesen |ezárja az
Uj Hidegkúti Nándor Stadion (MTK Stadion) megnyitó ünnepségének lebonyolítasa céljából.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. október 10.

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: A döntés hatáľidőben megkiildésľe keľiĺlt a
kéľelmező ľészéľe.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladási ajdnlatjóvdhagydsa_ hatdrozott ídejíĺ bérleti
jogviszony (I db)

10f3lf016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántaľtásban he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII. keľületo Dobozi u. .......... szźlm a|atti, 30 m.
alapterülettĺ, 1 szobás, komfortos komfoľtfokozatű |akźs vonatkozásában fennálló elidegenítést
kizárő feltétel _határozott idejÍĺ bérleti jogviszony - alól.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 10.

2.) felmentést ad az ingatlan-nyilvántartásban ............ he|yrajzi sámon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Dobozĺ u. ........... ....... szám alatti, 30 m, alapteľlilettĺ,
1 szobás, komfortos komfonfokozatű|akás vonatkozásában fennálló elidegenítéstkizárő feltétel -
ha a lakás bérleti szerződése határozott időre, előbérleti jog biztosításával szólt, és a szerződés
|ejártát követően a bérlő nem tudta a szerzódést megkötni, de a szeľződést akadä|yoző
körülményeket megszüntette, az ismételten megkötott bérleti szerződés esetében annak
megkötésétő| számított 10 évig _ alól.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. október 10.

3.) hozzájáru| az ingatlan-nyilvántaľtásban .......... he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľüIet, Dobozi u. .......... szám a|atti, 30 m'
alaptertiletrĺ, 1 szobás, komfoľtos komfortfokozatű|akásta vonatkozó eladási ajźtn|atbér|ó részére
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töľténő megküldéséhez, a vételárnak az elkészu|t" forgalmi énékbecslésben megállapított forgalmi
érték95 Yo-ában, azaz9.063.000'- Ft összegben történő közlésę mellett.

Fe|elos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt'vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20 l 6. október l 0.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt'.-t ahatározat 3.) pontja szerinti e|adási aján|at
kikü l désére, val am int az adásv ételi szerzódés megkötésére.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. december 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľő| 20|6. október 12.
kikĺi|dték az eladási ajánlatot, abér|ti az aján|at meghosszabbítását kérte, ami 2016. decembeľ
3l.-én jáľt le. A béľlő ezen hatáľidőig nem élt a vételi ajánlattal.

Lakds elidegenítésével kapcsolaÍos vételdr és eladási ajónlat jóvdhagldsa (Budapest VIII. keriilet'
Prdter utca .......................)

1024/20|6. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľÍilet,^Pľáteľ utca ........ szám a|atti,
he|yrajzi számon nyilvántaľtott,39 m, alapteľĺiletű, 1 szobás, komfortos komfoľtfokozatű, aközős
tulajdonbó| hozzá, tartoző 318/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan
határozatlan idejű bérletijogviszonyban á||ő ... bérlő részére történő eladási ajźtn|at

kiküldéséhez, a 33/20|3. (VII.15.) önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, komfortos
komfortfokozatú lakás éľtékesítésére meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi
étékbecslésben megállapított foľgalmi éľték 50 %o-áva| megegyező tisszegű, azaz 7.500.000,. Ft
vételár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 10.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási aján|at
kikü l dé s ére, valam i nt az adásv éte|i szer ző dé s a|áír ásár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 20 1 6. december l 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A diĺntésről 2016. októbeľ 12.
napján kikůildték az e|adási ajánlatot a béľlő részére, amit az ügyfé| 2016.10.20-án átvett. Äz
ajánlati kiitöttség lejárüáig nem élt a vétel lehetőségével. További intézkedést nem igényel.

,..,,.. magdnszemély bérbevételÍ kérelme a Budapest VIII. keríilet, Kdlvdria téľ 17.

suźm alatti, iiľes, iinkormányzati tulajdoníl, nem lakds céljára szolgdló helyiség vonatkozósdban

t025ĺ20t6. (x.10.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bĺzottság batátozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtĺózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory
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l .) nem jdrul ltoad a Budapest VIII. kerü|et , Ká|vária tér 1.| . szám a|atti, 3543610lA16 hrsz.-li, 59 m'
alapterületÍĺ, ťoldszinti, üres, utcai bejáratű, nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség bérbeadásához
raktározás cé,|járz ..... magánszemély részére (Í1B-f11l20l6) a cstikkentett
37.307,- Ft + AFA bérleti dij + közuzemi és külön szolgá|tatási díjak összegen.

J ó zs efu áro s i G azd źiko dás i K ozp ont Zrt. v agy on gazd á l ko dás i i gazgatőj a
Határido: 20l6. október 10.

f .) nem jlźrul ltozzá a Budapest VIII. kerület,Ká|vtriatér 17. sztlm a|atti,3543610lN6 hrsz.-ú, 59 m2

alapterületű, ťoldszinti, üres, utcai bejáratű, nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség béľbeadásához
raktározźls céljáľa ..... magánszemély ľészére (ÍB-271lf0|6) aszámított74.614,-
F't + AFA bérleti díj + közüzemi és kü|tin szolgáltatási díjak összegen.

Józsefu árosi Gazdálkodás i Központ ZrI. v agy ongazdálkodási i gazgatőj a
Határidő: 2016. október 10.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóIó kiéľtesítés
2016. október |7. napján megttirtént. További intézkedést nem ĺgényel.

MAX Bau Management w. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, Mdtyds tér 16. szdm
alatti, önkormdnyzati tulajdonĺl, iires, nem lakds céIjára szolgdló helyiség vonatkoztźsdban

1.026/2016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér |6. szám a|att ta|źůhatő, 35085ĺ0lN9 hrsz.-ű, f8
m, alapterületrĺ, ftildszinti, üres, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához
zöldség-gyiimtilcs kiskeľeskedelem tevékenység céljára szeszárasítás nélkül a MAX Bau
Management Kft. részére a számított 30.267,- Ft/hó + AFA bérleti díj + konjzemi és kĹilön
szolgáltatási díjak ĺisszegen.

Felelős:Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016' október l0.

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzodés
megkotésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.) onkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apjétn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását
vźů|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kclzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november 30.

A Jĺózsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A dtintésről szóló kiéľtesítés
2016. október 13. napján megtöľtént. A béľleti szeľződés 2016. október 2|-én megktitésľe keľĺilt.
További intézkedést nem igényel.

Ddvid Jóaef egłéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest WII. keriilet, Fecske u 10. szdm
alatti, iłres, önkormĺÍnyzati tulajdonú, nem lakds céIjóra szolgdló helyiség vonatkozĺźsdban
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1027120|6. (x.10.) sz. váľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jórul ltozzá aBudapestVIII. keľůilet,Fecske u. 10. szám a|atti,34990l0/N4hrsz.-u,f6m2
alapterületű, fü|dszinti, ilres, utcai bejáratú, nem |akás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadźsához
Dávid József egyéni vá||a|koző részére raktározás cé|jára a csiikkentett 50.720'- Ft/hó béľIeti díj
+ AFA +kozijzemi és kĺilön szolgáltatási díjak összegen.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag7ĺonsazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 10.

f.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľütet, Fecske u. 10. szám a|atti,34990ĺ0/N4 hľsz.-ú, 26 mf
alapterüIetű, fü|dszinti, üres' utcai bejáratű, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához
Dávid József egyéni vá|lalkoző részére raktározás cé|jára a számított 63.400'- Ft/hó béľleti díj
+ AFA * közüzemi és külön szo|gá'|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyonsazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. október 10.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahattaozat 2.) pontja szerinti bérleti szerzőđés
megkotésére, amelynek feltétele, hogy a leendő bérlő vállalja az tnkorm ányzat tulajdonában álló
nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/20|3. (VI.20')
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti dijnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése alapján kózjegyzó előtti egyoldalú
k<itelezettségváIlalásinyi|atkozata|áírását.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdźilkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől szóIó kiéľtesítés
2016. október 13. napján megtöľtént.2016. októbeľ 2|. napján a bér|eti szeľződés megktitésľe
keľĺilt. További intézkedést nem igénye|.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos u 26. szdm alatti telek pdlydzaÍ íłtjdn tiiľténő
elidegenítésére

t028l2016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(7 igen' 2 nem, 3 tartőzkodás szavazatta|)

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

1.) hozzájtru| a Budapest VIII' kerület, Tolnai Lajos u. 26. szám a|atti, 34961 hľsz.-ú, 354 m2

alapteľületiĺ telek nyilvános, egyfordulós pályrázat útján történő éľtékesítéséhez.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 10.

2.) elfogadja ahatározat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. f6. szám a|atti,
3496| hrsz.-ú, 354 m, alapterüleftĺ telek étékesítésére vonatkozó ptúyázati felhívást az a|ábbi
feltételekkel:
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a') a minimális vételár: 11.070.866,- Ft + ÁFA,
b.) a pá|y ázat bír á|ati szempontj a : a l egm agasabb me gaj án l ott v éte|ár,
c.) apá|yázőnalďvevonek vállalnia kell, hogy

ca.) a te|ekin gat|an bitokbaadásátő| szźmított 2 éven belü| jogerős építési engedélyt szerez'
cb.) ajogerős építési engedély megszerzésétő| számított2 éven be|ül jogerős használatbavételi
engedélý szerez,
cc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér
összege 15.000.000,- Ft; a jogeros használatbavételi engedély megszeľzésének 60 napot
meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek
garanciaszerződés megkötésével biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál
kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az e|łlzőeken túl felmeľĺĺlő
késedelem esetén vęvő által ťlzetendő napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október l0.

3.) apźiyázati felhívást a Képviselő-testület |36lf0|6. (VI.02.) száműhatározatźlban foglaltak szerint
teszikozzé.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. október l 0.

4.) felkéri a Jőzsefvttosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást bonyolítsa le,
és a pá|yázat eredményére vonatkozó javaslatát teľjessze a Yárosgazdálkodási és PénzÍigyi
Bizottság elé j óváhagyás célj ábó|'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f017. február 17.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A dtĺntésnek megfelelően a
pá|yánat kiíľása megttiľtént, leadásĺ hatáľidő: 2017. janaár 17.

Javaslat üres lakósok és nem lakds céljdľa szolgdló helyiségek elidegenítésére

|029120|6. (x.10.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(9 igen' 3 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) a Budapest VIII. kerület, Baross utca |f2' III. emelet 59. szźlm a|atti,35405/0lN57 he|yrajzi
számű, 25 m2 alapteri'iletű, komfort nélki'ili komfortfokozatű |akást a bérbeadási állományból
kivonja, a kikiáltási źrat 3.750.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok ľendelkezései szerinti nyilvános
elektronikus iárverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 10.

f .) a Budapest VIII. keri'ilet, Doboziutca 11. I. emelet 16. szám alatti,35380l0ĺNI9he|yrajzi számű,
25 m2 alapteľületű, komfoľt nélki'ili komfoľtfokozatú lakást a bérbeadási állományból kivonją a
kikiáltási árat 4.700.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés
lebonyolítasáľa.

,ľuťĺ352



Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: 2016. október 10.

3.) a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 37 ' ťoldszint 4. szám a|atti,3541|ĺ0lN5 he|yrajzi számu,
25 m2 a|apterü|etű, komfort nélküIi komfortfokozatú lakást a bérbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási árat 4.000.000,- Ft osszegben elfogadja, egyítta| felkéľi a Józscfuárosi GazdáIkodási
Kĺizpont Zrt.-t a hatályos jogszabályok rende|kezései szerinti nyilvános e|ektronikus árverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2016. októbeľ 10.

4') a Budapest VIII. kerü|et, Hungária könit 16. II' emelet 33. szttm alatti' 38865ĺ1lAl3I he|yrajzi
számu,4| m2 alapterĹiletrĺ, komfortos komfortfokozatű|akást a bérbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási árat 8.610.000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a lőzsefvttrosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés
lebonyolítasára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. október l0.

5.) a Budapest VIII. kerület, Lujza utca f3.I. emelet 16. szám a|atti,3543910lł16 he|yrajzi szźtm,ű,

40 m2 alapterületű, komfort nélküli komfotfokozatű |akást a bérbeadási állományból kivonją a
kikiáltási árat 6.000.000,- Ft tisszegben e|fogadja, egyúttal fe|kéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés

lebonyolításara.

Felelős: Józsefuáľosi GazdáIkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 10.

6.) a BudapestVIII. kerĺi|et,Lujzautca23.III. emelet 46.száma|atti,35439/0/N46he|yrajziszttmű,
43 m, alapterületiĺ' komfort nélküli komfortfokozatí|akźst a bérbeadási állományból kivonją a

kikiáltási árat 6.450.000,- Ft összegben elfogadja, egyrittal felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés
lebonyolÍtiására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. október l 0.

7 .) a Budapest VIII. kerület, Práter utca 28. ťoldszint 3 . szám a|atti' 35695/0/A/3 helyrajzi szÍtmű, f9
m2 alapterülettĺ, komfort nélkĹili komforrfokozatű |akást a bérbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási árat 4.400.000,- Ft összegben elfogadja, egyútta| felkéri a Jőzsefvźtrosi GazdáIkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok ľendelkezései szerinti nyilvános elektronikus áľverés
lebonyo|ítasára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdźikodäsi igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. október 10.

8.) a Budapest VIII. kertilet, Práter utca 33. II. emelet lf . szám a|atti,36323/0/N12 he|yrajzi szźlmű,
29 m2 alapterĺiletű, komfortos komfonfokozatű |akást a bérbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási árat 6.090.000,- Ft összegben elfogadja, egyítta| felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási
Kĺizpont Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus áľverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
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Határidő: 2016. október 10.

9.) a Budapest VIII. kertilet, Práter utca 3J . II. emelet f3 . szám a|atti, 36291110lNf\ he|yrajzi számu,
33 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakást a bérbeadási áIlományból kivonja, a
kikiáltási źrat 6.930.000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal fe|kéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés
lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ- vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. október 10.

l0.) a Budapest VIII. kerület, Prźięr utca 5l ' II. emelet 4. szám a|atti, 36ff7l0lAĺ|f hel'yrajzi számű,
64 m2 alapterületű, komfoľtos komfortfokozatű |akást a bérbeadási állományból kivonja, a
kikiáltási áraÍ. |3.440.000,- Ft összegben elfogadja' egyúttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szerinti nyilvános ęlektronikus árverés
lebonyolítására.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. október 10.

l1.) a Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos utca 44. I. emelet2|. szám a|atti,3497010lAl25 he|yrajzi
számu, 23 m2 alapterületű, komfort nélküli komfoľtfokozatű |akást a béľbeadási állományból
kivonja, a kikiáltási árat 3.450.000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános
elektronikus árverés lebonvolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 10.

l2.) a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi utca 8. szźtm a|atti, pinceszinti, 34606/0lNI he|yrajzi számű,
30 m2 alapteľüleĺĺ raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat I.250.000,-
Ft összegben elfogadja, egyűttal felkéri a Jőzsęfvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 6. októbeľ 1 0.

13.) a Budapest VIII. kertilet, Fecske utca 15. szám a|atti, alagsori, 34987l0lN|4 he|yrajzi számí, 44
m2 alapterületű raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási áratf .400.000,- Ft
osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árveľés lebonyolÍtasára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdtikodási igazgatőja
Határido: 20l6. október 10.

14.) a Budapest VIII. kerület, Homok utca 3. szäm a|atti, pinceszinti, 3509210lN| he|yrajzi számű,7I
m2 alapteľületű raktárhelyiséget a béľbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat2'150.000,- Ft
összegben elfogadja' e5ruttal felkéri a Iőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t a hatályos
jogszabályok ľendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítasára.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október l0'

l5.) a Budapest VIII. kerület, Hoľánszky utca7. szám a|atÍi, pinceszinti, 366|810lN2he|yrajzi számű,
|78 m, alapterülehĺ egyéb helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiá|tási árat
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8.760.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéľi a Józsefoáľosi Gazdálkodási Kozpont.Zrt.-ta
hatályosjogszabályok rende|kezései szerinti nyilvános e|ektronikus árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 10.

16.) a Budapest VIII. kerület, József körút 34. szám a|atti, pinceszinti, 34880/0/N3 he|yrajzi szźtm.(l,

88 m2 alapteľĺiletiĺ ľaktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltasi źratf .700.000,-
Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvćtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árveľés lebonyolítására.

Felelős: Józsefoáľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. október 10.

I7 .) a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 12. ťoldszint 54. szám a|atti,35146ĺ0lN52 he|yrajzi szźtmű,
44 m2 alapterületiĺ mĺÍterem helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáItási árat
8.200.000,- Ft összegben elfogadja, eryúttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatáIyosjogszabályok rendelkezései szerinti nyi|vános elektronikus áľverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október l0.

l8.) a Budapest VIII. kerület, Nap utca 3. szám alatti, pinceszinti, 3565fl0/AlI he|yrajzi számu,79 m,
alapterületű raktár helyiséget a béľbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 3.860.000,- Ft
cisszegben elfogadja, egyúttal fe|kéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos
jogszabályok ľendelkezései szerinti nyilvános elęktľonikus árvęrés lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 10.

|9 ') a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 55. ftjldszint 4. szÁm a|atti,34639/0lN7 helyrajzi számű, 44
m, alapterületű iroda helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási źtrat9.400.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvźtosi Gazdálkodási Központ Zľt.-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektľonikus áľverés lebonyolítására'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Hataridő: 2016. október l0.

2O.) a Budapest VIII. keľület, vay Adám utca 3 . ftildszint 3. szám a|atti, 347 66/O/N3 he|yrajzi számű,
36 m2 alapterülehĺ műhely helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
6.520.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. októbeľ 10.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. trĺiékoztatása alanián: A Józsefoáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. a hatáIyos jogszabályok ľende|kezései szeľintĺ nyilvános elektľonikus árverést
kiÍrta. Az ingatlanok áľveľése 2016. novembeľ 9. _2016. novembeľ 15. köziĺtt zaj|ott a következő
eľedmén

Cím HRSZ Kikiáltási áľ Vételáľ
Baľoss utca I22.III. emelet 59 3540s/0lNs7 3.750.000.- Fr 6.790.000.- Fr
Dobozi utca 11.I. emelet 16. 3s380/0/N19 4.700.000.- Ft 5.700.000.- Fr
Dobozi utca 37. ftildszint 4. 35411/0tNs 4.000.000.- Ft 5.680.000.- Fr
Hunsáľia köľút 16. II. emelet 33. 38865/1lN3ĺ 8.610.000.- Fr ĺ0.050.000.- Ft
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Luiza utca 23.I. emelet 16. 35439/0/Nt6 ó.000.000.- Ft 6.000.000.- Fr
Luiza ttca 23. III. emelet 46. 35439/0tN46 3.975.000.- Ft* 5.815.000.- Ft
Práteľ utca 28. Íti|dszint 3. 3s695/0tN3 4.400.000.- Fr 10.880.000.- Ft
Pľáter utca 33.II. emelet 12. 363f3/0/Nrz 6.090.000.- Fr 11.940.000.- Ft
Pľáteľ utca 37. II. emelet 23. 3629u0/Nf8 6.930.000.- Ft 11.270.000.- Fr
Pľáteľ utca 51. II. emelet 4. 362f7ĺ0lN|2 13.440.000.- Fr 19.920.000.- ľt
Tolnai Laios utca 44.I. emelet 21. 34970/0/Nfs 3.450.000.- Fr 8.350.000.- Fr
Beľzsenvi utca 8. 34606t0tNr 1.250.000.- Ft 1.250.000.- Fr
Fecske utca 15. 34987/0tN14 1.560.000.- Ft* 1.920.000.- Fr
Homok utca 3. 3509210/N1 1.397.000.- Fr
Horánszkv utca 7. 366|8ĺ0/N2 5.694.000.- Fr 5.814.000.- Ft
József köľút 34. 34880ĺ0lN3 2.700.000.- Fr
Mátvás tér 12. földszint 54. 3s146/0/N52 8.200.000.- Fr 8.200.000.- Fr
Nao utca 3. 35652/0tNt 3.860.000.- Fr 3.860.000.- Fr
Rákóczi út 55. fiildszint 4. 34639/0/N7 9.400.000.- Fĺ 9.400.000,- Fr
Vay Adám utca 3. fiildszint 3. 34766t0/N3 6.520.000.- Fr 6.520.000.- Fr
*Második árueľés.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Dobozi lL ................... Szdm alatti bérlemény addsvétellel
v egy es Ia kás cs ere s zerződés én e k j óv óhagy ás dra

zÁnr ÜĺÉs

1030lf016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 11 nem, 1 tartózkodźs szavazatta|)

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság liry dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

I.) hozzájárul a Budapest 
^VIII. 

kerĺilet, Dobozi u. ...... szám alatti, ] szobás, komfort nélküli
komfortfokozatú, 3J m" alapterületíi önkormányzati bérlemény bérleti jogának és a
és .....' ,/, - ,/, - ed arónyú tulajdonát képező, természetben 3I4] Salgótarján,

.... szám alatt taláIható ingatlan tulajdonjogónak cseréjéhez akként, hogł a cserével
érintett tulajdoni hányad tórgla a 3]41 Salgótarján .....,.. szám aĺatti, ]72 m.
alapterületii, kivett lakóhdz, udvar, gazda2ági épület megjelölésű ingatlan rész,źt képező, Ą
szobás, komfoľtos komfoľtfokozatú, 45 m, alapterületű lakóépüIet a hozzó tartozó 86 m,
alapt erüI etű, elker ít ett t eI ekke I'

2.) hozzájárul továbbá ahhoz, hogy ... '.. '... és ..'..... a Budapest VIII. kerijlet, Dobozi u.

........ szám alatti ] szobds, komfort néIkiiĺi komfortfokozatú, 33 m, alapterüIetű lakńsra
hatórozatlan idejű ĺaknsbérleti szerződést kossön - a lakbér.alapját képező novelő és csokkentő
tényezőket is figłelembe vett (jelenkg) - 3.844,- Ft/hó + AFÁ osszegű kÓltségelvű bérleti díj,
valąmint a kapcsolódó küIön szolgóltatási díjak megĺizetése mellett. Az ingatlan vonatkozásában
az új bérlőkkel kötendő bérleti szerződés létrejauével eg,,idejűIeg bérlő bérleti
szerződése megszűnik.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a béľbeadói nyilatkozat kiadąsára és a
hatdrozat 2') pontja alapjan a bérleti szerződés megkotésére.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 2016. október 10.



A Józsefváľosi Gazdá|kodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A lakáscseľe megtagadásáľa
vonatkozó bérbeadói nyilatkozat e|késziilt 2016. októbeľ l2-én. További intézkedést nem
igényel.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Salétrom L .,.......... szlźm alatti lakdsravonatkoai
hérleÍi szerzćíĺIés móĺIosíĺására é's a kapcsolódó döntések meghozatallźra zÁnr tjĺÉs

t03|/2016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság hatáłrozata
(7 igen' 2 nem, 3 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) .......val a Budapest VIII' kerület, Salétrom u. szam alatti lakás
vonatkozásában a bérlő áIta| vál|alt teljes felújítási és lakhatóvá tételi kötelezettséggel kötött
bérleti szerződést módosítja akként, hogy a felújítáSi és |akhatóvá'téte|i kötelezettség részben a
bérbeadót terheli a határozat mellékletében foglalt feltételeknek és felújítási köItségvetésnek
megfelelően.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 20l6. október l0.

2.) a Budapest VIII. kertilet, Salétrom u. .... szám a|atti,2 szobás, komfortos, 76,10
m2 alapterülettĺ lakás bérbeadó tital ahattrozat l.) pontjában vállaltak szerinti, ľészbeni lakhatóvá
tétele a 2016. évi költségvetésben a l |60f címen nyilvántartott felújítáSi és dologi e|őirźnyzat
kiadások terhére töľténik. A lakás bérbeadó á|ta| vá||a|t részben történő felújítási költsége - az
Ingatlanszolgáltatási lľoda által elfogadott műszaki tartalommal _ f.834.O28,- Ft + AFA, azaz
bruttó 3.599.f|5.-Ft.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 20l6. október l0.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Salétrom u'

iii,ii 
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vonatkozó megźi'apodást és béľleti szerződést

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. vag7ĺongazÄźikodási igazgatőja
Határidő: f0I6. oktőber 20.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Salétrom u.
.... szám alatti lakás bérbeadó á|ta| vá||a|t részben toľténő hasznźiatra alkalmassá

téte|ére, amelynek költsége várhatóan bruttó 3.599.f|5,- Ft. A lakást érintó, bérbeadó á|ta|vźL||a|t
munkálatok elvégzésének feltétele ahatźrozat 3.) pontja szerinti szerződésmódosítás megkötése.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 201 6. november 1 0.

5.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KozpontZrt.-t, hogy a 4.) pont szerinti munkák befejezését
követően a felújítás tételes e|számolását terjessze a Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság elé.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 20 1 6. december l 0.

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A talĺ.ĺs fetújítĺísáľa vonatkozó
megáIlapodás és a béľleti szeľződést érintő szeľződésmódosítás a|áírásra keľült. A lakást érintő,
béľbeadó által vállalt fe|újítási munkák elkészültek és a béľlő átkö|tőztetése megtiirtént.
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Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Vay Adám u. ............ szóm alatti lakós pdlydzaton kíviili
minőségi lakdscseréjére ZART ULEŠ

103212016. (x.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) ho^zzájźru| a Budapest VIII. kerü|et, Vay Ádám utca .. szźlm a|aÍti, I szobźs,f8,49
m' alapterü|etű, komfoľtos komfortfokozatú lakás vonatkozásában és

bérlőkkel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel töľténő
megszüntetésével egyidej uleg, a Budapest VIII. kerület, Orczy út . . . . .... ... szám a|atti, 2
szoba, 45,f3 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakás megtekintett á||apotźban
torténő bérbeadásához,határozatlan időre azzal a feltétellel, hogy a leadásra kertilő béľleményét
rendeltetésszeru á||apotban átadja és a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos miĺszaki
helyreállítas a bérlók feladata, melyet megállapodásban kötelesek vállalni.

A lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy és .... '...'... a két
lakás közötti foľgalmi éľtékkülönbözet 50 %o-át, azaz 2.500.000,- Ft-ot legkésőbb a lakásbérleti
szerzođés megkotésének napjáig megfizessék.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20 16. októbeľ l0.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti megállapodás és
bérleti szerződés megk<itésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. novembeľ l0.

3.) kötelezi ..t és ... . . .. . . .t, hogy az 1.) pontban megjelölt lakás biľtokbavételét
követo legfeljebb 90 napon belül, az általuk jelenleg használt, Budapest VIII. kerület, Vay Áaam
utca.. száma|atti lakást ingóságaiktól kitirítve, üresen adják le.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: a Budapest VIII. kertilet, Orczy út ...... .... szám alatti lakás binokbavételét követő

90. nap.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiiznont Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésľől szólĺĎ kiértesítés,
valamint a megál|apodás 2016. novembeľ 30-án a|áírásra került. A béľleti szeľződés előkészítve,
a|áłírás a|att.

Javaslat az,,rrodaÍechnikai berendezések bérlése, teljes köríí karbantartdsa és az ezekhez
k ap cs o ló dó s zoftv er b é r lé s e,' t drgl ú kö zb e s zerzés i e lj ár ós me g in dít lźs ór a

1034120|6. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. az ,,Irodatechnikai berendezések bérlése, teljes körĺĺ karbantartása és az eze|<hez kapcsolódó
szoftver béľlése'' tárgyű kozbeszerzési eljárásban a kozbeszerzésekľől sző|ő 2015' évi CXLIII.
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törvény Második Rész, uniós értékhatárt eléľő éľtékiĺ nyílt közbeszerzési eljárást folytat Ie (Kbt. 81.

$ (1) bekezdés szerinti eljárás).

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 2016. oktőber 17.

f . elfogadja az előteľjesńés 2. számű mellékletét képezó aján|atilrészvéte|i felhívást és 3. számíl
mellék|etét képezó kozbeszerzési dokumentumokat.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. október 17.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: Az Ész-xnn Kft. intézkedett a felhívás
megielentetéséľől.

Javaslat a,,rózsefvdrosi onkormányzat részére 3 db gépjármíÍ beszerzése, tdrgyíl kijzbeszerzěsi
eljdrds megindíuźsóra

1035/2016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Iőzsefvárosi onkormtnyzat részére 3 db gépjáľmű
b e szer zé s e,, tár ryű kilzb eszer zés i e lj árás ban ú gy dönt' h o gy

1. a Bíráló Bizottság javaslata a|apjźn a Kbt. Haľmadik Rész' uniós éľtékhatár a|atti éľtékű
hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. l15. $ szerinti eljárás) kozbeszerzési eljárást folytat le.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. oktőber 17.

f . e|fogadja az előteľjesztés f. szttmű mellékletét képezo kozbeszerzési eljáľást indító felhívást és
közbęszerzésidokumentumokataBirá|őBizottság javaslataa|apján.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. o|<Íőber |7.

3 . elfogadja az a|źlbbi kiválasztott gazdasźryi szereplóket (Kbt. 1 l 5. $ (2) bekezdés):
1. Név: GYULAI AUTOSZERVIZKft.., cím: l173 Budapest' 511. utca4..5|f ,utca3.

Adószám : 23 3 57 I 69 -2 - 42, emai| : szalon@opel8yulai'hu
2' Név: Schiller AutőhźzKft., cím: 1 138 Bp. Váci u. l 13.

Adószam : | 0260999 -2 - 4 I, emai| : ifo@ schil ler. hu
3. Név: AUTóSZALoN DUNA Kft., cím: 1095 Budapest, Soroksári út i60.

Adószám : |f 5 0 4 1 47 -2- 43, emai| : konya.norbert@autoduna. hu
4. Név: Porsche Inter Autó Hungária Kft., cím: 1l39 Budapest,Fźry u.27.

Adó szám : I 4 5 1 523 9 -f - 4 4, emai|: info@porschepest.hu
5. Név: Petrányi-Autó Kft., cím: l106 Budapest, X., Keľepesi út l05.

Adószám : I 0 49 | 5 5 1 -2 - 4 4, emai|: magyaľi. szabol cs@fordpetranyi. hu
6. FX Autóház Kereskedelmi és Szo|gá|tatő Kft., cím: 762f Pécs, Siklósi út 11.

Adő szám: l 3 60 8 8 3 5 -2 -02, emai|: norbert.ki ss@ fxautohaz.hu
7. Alft'ld Autőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., cím: 5100 lászberény, Jászte|kiűt73'

Adó szám : | 48ff7 7 9 -f- l 6, emai l : farkasgf @alfo ld-autohaz.hu
8. IVANICS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., cím: |22| Budapest, Kźtrtya u. 1-3.

Adő szám: I 0 63 7 1 9 3 -2 - 4 4, emai|: asandor@ivanics.hu
9. MAxABo Kft., cím: 1037 Budapest, Bécsi út f50-254.
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Adószám : 1 0 40 69 40 -2-4 I' emai l : un gvari. laszlo@maxabo.hu

FeIelos: polgármester
Határidő: 2016. október 17.

4' az e|járźts határidoit tekintve rigy dönt, hogy az ajánlattételi határidő: l0 naptári nap.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 17.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A határozat szeľinti gazdasági szeľeplők felé a
kőzbeszerzési dokumentumok megkiildésľe keľültek.

J av as lat k ö zt e r iil et- lt as zn ól at i k é r e l me k e l b ír óI ás ór a

1036/f016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory kozterület-használatihozzź|árulást ad _
díifizetési kötelezettsée nélkül _ az a|ábbiak szerint:

KözterÍilet-h aszná|ő, kérelmező :

(lakhely: . )
20 l 6. október 26. _ f0|7 . október f6.
utcazenélés (gitár-ének)
Budapest VIII. kerület, Mikszáth tér' a padok közötti
téglapárkányon
lm'
0,- Ft

Határidő: 2016. októbeľ 17.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: Ähatározat2016. októbeľ 19. napján keľůilt
kipostázásľa.

103712016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad k<izterüIet-haszná'|atihozzájáru|ást
az a|źtbbiak szerint:

Közterület-haszntiő, kéľelmező: Rosta Maľianna egyéni vállalkozó
(székhely: 208l Piliscsabą Kossuth Lajos u. 8.)

A közteľület-használat ideje: 2016. november 13. _2016. november f7.
Közterület-haszná|at cé|ja: adventi vásár
Közterület-haszntilat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin köz
Közterület-haszntůatnagysága: 66 m,

Felelős: polgármester
Határidó: f0|6. oktőber I,I.

A közterület hasznáIat ideje:
Közterü l et-h aszná|at c é|j a:

Közterület-h aszná|at helve :

Kozterĺ'i l et-h aszná|at nagy s ága:
Közterü let-h asznti at díi a:

Felelős: polgármester
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A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározat20|6. októbeľ 26. napján keľiilt
kipostázásľa.

t038/2016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaeľület-használatihozzájźtrulást ad -
havonta történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterü |et-h aszná|ő. kérelmező : Kovács Nelli egyéni vállalkozó
(székhely: 1088 Budapest, Corvin kozf.)

2016. novembeľ 5. - 2017. februźr 28.
vendég|átó terasz
Budapest VIII. kertilet, Corvin koz 2' szám e|őtti
k<jzte^rületen (Cinema Presszó)
l5 m, vendég|átő terasz

20l6. november 5. - f0|7. február f8.
árnyékoló
Budapest VIII. kerület, Corvin köz f. szám előtti
köferületen (Cinema Pľesszó)
24 m' napernyő

táiékoztatálsa a|ani án : A határozatot 2016. októbeľ 27. napján
személyesen átvették.

|039/2016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteriilet-használati hozzájźlrulást ad _
havonta tĺjrténő teljes diifizetéssel - az a|ábbiak szerint:

A köaerület-használat idej e :

Kö zterü let-h aszná|at cé|j a:

Kö zterü let-h aszná].at helve :

Közterü l et-h aszná|at nagysága :

A köĺerület-használat ideje:
Közterü l et-h aszn á1 at c é|j a:

Kĺjzterü l et-h aszná|at h elve :

Kö zterü let-h asznźiat nagys ága :

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I6. oktőber |7.

A Gazdá|kodási tTovosztá|v

l

Köztertilet-h aszntiő, kérelmező :

A köztertilet-használat ideje:
Közterü | et-h asnlźiat c é|j a:

Közterü |et-h asznźúat helve :

Közterti let-h aszntiat nagysága :

A közterĹilet-használat ideje:
Köĺeri'i I et-h aszná|at cé|j a:

Közterület-h asznźilat helve:

Közterü let-h asznźiat nagys ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6' oktőber |7.

Vuk és Tás Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Corvin koz2.)

2016. novembeľ 5. _ 2017. február 28.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Corvin köz 2. szám e|őtti
közteĺületen (F i lm szakadás)
l 5 m, vendé g|źtő terasz

2016. november 5. - f017. februtr f8.
áľnyékoló
Budapest VIII. kerület, Corvin koz f' szám e|ótti
kĺjzte^ri'ileten (Filmszakadás)
24m" napemyő
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A GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot 20|6. október 27. napján
személyesen átvették.

|040/20Í6. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság rlgy dönt, hogy közterĺilet-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentesség biztosításáva| _ az alábbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő,kérelmező: SzentAndľásEvangelizációsAlapítvány
(székhely: l l16 Budapest, Fehérvári út 168-178C.)

A kĺjzterület-használat ideje: f0I6. oktőber ff .

Közterület-haszntiat cél'ja: egyházi evange|izációs tevékenység
KozterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. keri'ilet, Szabó Ervin tér
Köztertilet-haszná|at nagysága: 46 m'

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20l6. októbeľ 17.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározatf0I6. novembeľ 8. napján keľÍĺlt
kipostázásľa.

Javaslat a 20 napos kardcsonyi-szilveszteri ajóndék ésfenyőfa drusítdsi helyszínek kijelöIésére

104112016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kijelöli az a|ttbbi közterületeket af} napos fenyőfa árusíŁás céljából:
Szigony u. - Práter u' sarok (újságos mellett) 35728139 hrsz.
Leonardo da Vinci u. - Nap u. sarok (Nap u. 39.) 35703/5 hrsz.
Ká|váríatér (burkolt terĹilet posta e|őtt) 35865lI krsz.
Vajda Péter u. - Bláthy ottó u. sarok (zsákutcarész) 38598 hľsz.
Tömő u. - Füvészkert u. sarok Qáńszőtémé|) 36|39/5 hrsz.
Práter u. - Illés u. sarok 35728133 hrsz.
Rezső tér - Bláthy ottó u. saľok 38689/3 hrsz.
Horváth Mihály tér (iskola előtt) 3523815 hrsz.
Márkus Emília u. (Rókus kőrház oldalánál) 36433 tasz.
Gyulai Pá| u. 36435 hrsz.
Népszínház u. 33. sz. előtt a Nagy Fuvaros utca sarkánál 35055 hrsz.
Lőrinc pap tér előtti közterület 36710 hrsz.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' október 17.

2. kijelöli az a|ábbi köztertileteket a20 napos karácsonyi-szilveszteri ajándék árusítás céljából:
Mátyás tér (KesztyÍĺgyttr e|őtt) 35|49 hrsz.
Népszínház u. - Nagy Fuvaros u. sarok 35055 hrsz.
Népszínház u. - Bacsó Béla u. saľok 34842 hrsz.
Népszínhráz u. - Víg u. sarok 348|9 hrsz.
Tömő a.40-46. (kĺjzértnél) 36139/5 hrsz. ŕ
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Szigony u. 36180 hrsz. elótt (K|inikák metróállomás)
Ká|vária tér (posta felőli oldal) 3586511 brsz.
Szigony u. - Práter u. sarok (SPAR közértnél) 357f8l39 hrsz.
Festetics u. 1. 34580 hrsz.
Kiss József u. f . 34638lf hrsz.
Népszínház u. 7 -9. 3 47.] 5 lf hrsz.
Berzsenyi Dániel u. |.34607 hrsz.
Népszínház u. - Kiss József u. saľok 34680lf hrsz'
Szigony u. - Baľoss u. sarok 35728146hrsz.
Szigony u. - Baross u. sarok 35728139 hrsz.
B|aha Lujza tér 3 6406 hrsz.
Szabó Ervin tér 36745/| hrsz.
Lőrinc pap tér előttiköztertilet 367l0 hrsz.
Te|eki tér (burkolt területen) 35|f3l4 hrsz'

Felelos: polgármesteĺ
Határidő: 2016. október 17.

A Gazdálkodási tieYosztálv táiékoztatása alapián: A kijetłilt helyszínekľől a lakosságot
hatáľidőben éľtesítette a Hivata|.

Javaslat a Futureal New Ages Ingatlanfejlesztő KÍt. gépjdrmíÍ-elhelyezési kötelezeuségének telken
kíviili teljesítésére

|042/20t6. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy hozzźĄárul a Futureal New Ages
Ingatlanfejlesztő Kft. kérelméhez, oly módon, hogy a Budapest VIII. ker., Bókay János u. 44-46. szám
(hrsz.: 362|3) alatti irodahćn épitéséhez kapcsolódó 14 db gépjármrí-elhelyezési kotelezettségét 20
évre megkötött bérleti szerzodéssel teljesítse' azza| a feltétellel, hogy a bérleti szerződésben megjelölt
parkolókon j ő| |źtthatő módon keri'iljön feltiintetésre, hogy azok a Futureal New Ages Ingatlanfejlesztő
Kft. kizárólagos haszná|atábanvannak, amelyek azirodahźzügyfelei szźtmära is ľendelkezésľe állnak.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. o|<tőber 11.

A Gazdátkodásĺ Üevosztálv táiékoztatása alapián: Intézkedést nem igénye|.

Tulajdonosi hozaźjdrullźs a Budapest VIII. keriilet, őr utcdt, rózsef utcót és Tolnai Lajos utcót
érintő, I 0 kV-os JöIdkdbel rekonstrukciójlthoz

1043/2016. (x.17.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájarulását adja - az
ELMU Hźilőzati Kft. (cégjegyzékszám:01 09 874|4f; székhely: l132 Budapest, Váci ti 72_74.)
megbizása a|apjźn - a GTF Elektromos Tervező Fővál|alkozó Kft' (cégsegyzékszám: 0| 09 692800;
székhe|y: l13l Budapest, Rokolya u l-13.) á|ta|készitett, Budapest VIII. keľület, oľ utca 6' szám_
József utcán tú - és a Tolnai Lajos utca 35. szám közotti nyomvonalon tizemelő közcélú
e|osztőhá|őzat, l0 kV-os ťoldkábel rekonstrukciós kiviteli tervéhez, a kivite|ezés közterĺileti
munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikĺjtésekkel:
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a. jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzttjárulás az önkormányzati tu|ajdonú or utca (hrsz.: 35189), a József utca
(hrsz.: 35150ĺf) és a Tolnai Lajos utca (hrsz.: 34954) út- és járdaszakaszáraterjed ki,

c. a beruhtnőnak a kozritkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a vonatkozó
ľende|et (191199Ą, (V.3l.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a Budapest
Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági lJgyosztá|y Építésügyi Irodájától
előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell taľtani,

d. felhagyott, bontott kábel a ftildben nem maradhat,

e. kotelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és jáľda szegélykő) megfelelő minőségben töľténő
helyreállítására,me|yre aberuházőĺkivitelező közösen 5 év garancitLtvźL||a|i

. A bontással érintett Józsefutca iÍpá|ya burkolatát az a|ábbi rétegľenddel kell helyreállítani
szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC11 jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. ACl1jeliĺ hengerelt aszfaltbeton kĺitoréteg
20 cm vtg. C8/10-3flF stabi|izált ritalap
f0 cm vtg. fagyä||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett or utca, József utca, Tolnai Lajos utca járda burkolatát a járda teljes
szélességében az a|áhbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-20 cm
átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. C8ĺI0-321F stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

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

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2016. október 17.

Á Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: A'határozat20t6. ol.ctĺóbeľ 18. napján keľült
megkiildésľe.

Javaslat a rózsefvórosi Gazddlkodúsi Központ Zrt.-vel megdllapodds megkiitésĺźre

|044/2016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 2 nem, 1 tartózkodás szlvazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a,,Gya|ogátkelőhely kialakítása a Stróbl Alajos utca és osztá|y utca kereszteződésében''
elnevezésiĺ beszerzéssel kapcsolatos valamennyi feladat teljes kcirű lebonyolításáva| megbízza a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t és elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét képező
szerzódést'

Felelős: polgármesteľ
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Határidő: 20|6. oktober 17.

2. felkéri a po|gármestert a határozat 7. sz. mellékletét képező szerződés a|źńrására.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: f016. oktőber f0.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A szerződés aláíľása hatáľidőben megttiľtént.

Javaslat gépkocsi-bedlló bérbeadósdra

|04512016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bĺzottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságúgy dönt, hogy

1.) hozzájfuul a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándoľ u. 9. szám a|atti, 351f9 hrsz.-li
telekingatlanon kialakított 9. számú gépkocsi-beálló bérbeadásához
magtlnszemély (GK-l4|lf016) részére,határozat|an időre, 30 napos felmondási idővel 10.000'-
Ft/hó + AFA bérleti díj mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. oktőber |1.

2.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötéséľe, amely hatá|yba lépésének feltétele az Önkoľmányzattu|ajdonában álló ĺires telkek,
felépítményes ingat|anok, gépkocsi-beállók és dologbér|etek béľbeadásanak feltételeiľől szóló
59ĺ20|1. (xI.07.) önkoľmányzati rendelet 13' $ (2) bekezdése a|apjttn 3 havi bruttó bér|eti díjnak
megfelelő osszegiĺ óvadék megfizetése.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. novembeľ 30.

3.) ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötése esetén az onkormányzattulajdonában
álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának
feltételeiről szó|ő 59/20ll. (xI.07.) önkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) ponda a|apján
eltekint az egyo|da|ű k<jte|ezettségváIlaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. október 17.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől szóló kiértesítés
2016. októbeľ 18. napján megtiĺľtént.

ravaslat gépkocsi-bedlló bérbeaddsóra

104612016. (x.t7.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerĺilet, Jőzsef a. 47. szám a|aÍti,35159 hrsz.-ú telekingatlanon
kialakított 6. sz. gépkocsĹbeálló bérbeadásához (GK-f81/20|6)
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magtLnszemé|y részére,határozat|an időre, 30 napos felmondási idove| 10.000'- Ft/hó béľ|eti díj
+ AFA összeg megá||apítása mellett.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. október l7.

2,) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkcitésére' amely hatályba lépésének feltétele az onkormányzat tulajdonában álló Ĺires telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóló
59ĺ20|l. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő összegiĺ óvadék megfizetése.

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

3.) ahatározat l.) pontja szerinti bérleti szeľződés megkötése esetén az onkormányzattu|ajdonában
á|ló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletęk bérbeadásának
feltéte|eiről szőIő 59ĺ20|l. (XI.07.) önkormányzati ľendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján
eltekint az egyoldalú kotelezettségvállaló nyi|atkozatkozjegyzói okiratba foglalásától a bérleti díj
mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 17.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésről szóló kiéľtesítés
2016. október 20. napján megtöľtént.

A MENTA TRIO KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keľiilet, Bacsó BéIa u I0-l2. szdm
alatti, üres, önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakós céljdra szolgdló helyiség bérbeaddsa

vonatkozdsdban

t047/20|6. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźtosgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájárul a Budapest VIII. keľůilet, Bacsó Béla u. 10-Íf . szám a|aĹti, 34835l0/NI6 hrsz.-il,
72 mf alapterĺiletű, ĺires, önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratú, füldszinti, nem lakás cé|jára
szolgáló helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a
MENTA TRIO lfft. (székhe|y: |094 Budapest' Ferenc kľt.41. 3.I2.; cégjegyzékszám:0|-09-
90165I;' adőszttm: |4387467-2-43; képviseli: Pápai István onálló képviseletre jogosult ügyvezető)
részére, raktározási tevékenységek céljrára, 39.600'.Fťhó + AFÁ. béľIeti díj + közüzemi és
ktilönszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.' vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016' október 17.

f .) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 10-t2. szám a|aÍti,34835ĺ0lN16 ttsz.-,ű,
72 m' a|apteľületiĺ, üľes, önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jélra
szolgáló helyiség MENTA TRIO Kft.' mint bérlő źůta|ife|tĄításához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. oktőber |7.
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3.) a MENTA TRIO Kft. a bérletijogviszony idotartama alatt bérbeszámitási igénnyel nem élhet,
továbbá az á|ta|a eszközölt beruházások ellenértékét az tnkormányzaÍtő| semmilyen jogcímen
nem követe|heti a bérleti jogviszony alatt és azt követoen sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20|6. o|<tőber |7.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gaztlálkodási Kozpt'l nL Z:L.-L a |ltaLál',:'tat 1 .) és 2.) porltjai szeľillti béľleti
szeľzodés megkotésére, amelynek feltéte|e, hogy az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szőlő
35l20I3. (VI.20.) önkormányzati ľendelet l7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a\áírását, valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi
bérleti dfinak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 3 l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľőI szóIó kiértesítés
2016. október 20. napján megtiiľtént.

..... magónszeméIy bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u 42. szdm
alatti, iires, iinkormányzati tulajdoníł, nem lakds céljóra szolgúIó helyíség vonatkozlÍsóban

1048120|6. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájára| a Budapest VIII. keľiilet, Magdo|n a u. 42. sztm a|atti,35373lolN43 hľsz.-ú, 40 m2

alapterületű, üres, onkormányzati tulajdonú, utcai bejtratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló
helyiség bérbeadásához magánszemély ľészéľe, (IfB-|34l20|6) míĺhely
tevékeĺlység cé|jára, a számított 30.600,- Ft/hó + Ára. béľteti díj + kozijzemi és

különszolgáltatási díj ak összegen.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. oktőber I7.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt..t ahatźlrozat l.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás cé|jfua
szo|gźiő helyiségek béľbeadásának fe|tételeiről szóló 35lf013, (VI.20.) ĺinkormányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjánközjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozat a|áirását,
valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi bérleti dfinak megfelelő óvadék
megfizetését vźĺ||a|ja a leendő béľlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: Á diintésľől szóló kiértesítés
201ó. októb er 20. napján megtiiľtént.

A Budapest VIII. keríilet, tjuai a 50. szdm alatti,Jöldszinti, hatdrozott időre słíló bérleti joggal
terhelt hely iség elidegenítés e
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1,049/2016. (x.17.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Ytrosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság űgy dönt, hogy nem jáľuĺ hozzá az ingat|an-
nyi|vántarttlsban a 3637Iĺ0ĺAl|6 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII.
kerület, Ültoi ĺt 50. szám alatti, füldszinti, ]5 m2 alapterüIetíĺ, nem lakás céljára szo|gźt|ő helyiség
f5.670.000,- Ft vételáron töľténő elidegenítéséhez a PONTE zuALTo Kft. részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: f016' oktőber 17.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A dtintésľő| szó|ó kiéľtesítés
2016. október 28-án megtłiľtént. További intézkedést nem igényel.

bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 86. (SzíÍz utcai bejárat)
szám alatti, iires, iinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakús céljdra szolgdló helyiség bérbeadósa

vonatkouźsdban

1050/2016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság batározata
(12 igen' 1 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájára| a Budapest VIII.^ keľület, Baľoss u. 86. (Szíĺz utca felőli bejáľat) szźtm alatti,
35527l2lAl74 hrsz.-ű, 49 m, alapterületű, üres, onkormányzati tulajdonú, utcai bejtratű,
füldszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos
felmondási ido kikötésével ........ ... adószámos magánszemély (IB-678ĺf0|6)
(székhely: ......'..; adőszám: ....) részére, szempilla hosszabbítás és
oktatás tevékenységek céljára, 52.700,-Btlhó + ÁFA béľleti díj + közüzemi és külonszolgáltatási
díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźůkodási igazgatőja
Határidő: 2016. o|<tőber |,1.

2.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatétrozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źilő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
17. s (4) bekezdése a|apjánkozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláirásźłt,
valamint a rendelet 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésről szóló kiértesítés
2016. októbeľ 20. napján megtörtént.

A Budapest VIII. keriilet, Népszínház utca 43. szdm alatti,fiildszinti, 35069/0/A/4 helyrajzi szdmú
egy é b hely is ég eI ideg e nílése

|051/20|6. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(2 igen' 10 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
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A YárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

1.) hozzájárul az ingatlan-rlyilvántartásban 35069/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott,^
termĺźszetben a Budapest VIII. keľület, Népszírlhaz utca 43. szám alatti, foldszinti, ]2 m.

alapterüIetiÍ egyćb hclyisógre vonatkozó eladási ajánlat jelenlegi béľlő, ,,Klára,' Dil,atáru
Kiskereskedő és Vásározó Kozkereseti Társaság (székhely., 2089 Telki, Berkenye utca I9.;
adószám: 28054294-]-13; cégjegłzél<szám: ]3 03 031I80; képviseli: Boros Judit ügyvezető)
rĺźszére torténő megküldéséhez, a vételárnak, az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint a
32/2013. (ĺ/II. ] 5.) onkormányzati rendelet alapján aforgalmi érték ]00 %-ában, azaz 3.350.000,-
Ft osszegben torténő kozĺése mellett.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladdsi ajánlat
kiküldéSére és az adósvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október l7.

A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóIó kiértesítés
2016. októbeľ 18-án megtöľtént. További intézkedést nem igényel.

ravaslat digitáIis kaputelefon rendszerek kiépí'tésére a Budapest WII kerüIetben

|052/2016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ BÍzottság határozata
(10 ĺgen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, Berzsenyi Dániel u. 5., Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u' l1.,
Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. 7'' Budapest VIII. kerület, Koľis u. 4/A., Budapest VIII.
kertilet, Illés u. 19., Budapest VIII. kerület, Nap u. f|. számű éptiletekben digitális kaputelefon
kiépítésének kivitelezésére vonatkozó, közbeszerzési értékhatárt e| nem éľő beszerzési eljaľást
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 17.

2) a beszerzési eljríľás nyertesének a benýjtott ajánlatok alapián, a DI-SZI 
')2001)' 

Építőipari
Korlátolt Felelősségű Táľsaságot (székhely: 1024 Budapest, Forint u. |2. fszt. l.;
cégsegyzékszáma: 01-09-468093; adőszźma: |fl349f6-f-4|; bankszámlaszáma.. oTP Bank Nyľt.
11708001-29903603; képvise|i: Surányi József ügyvezeto) nyilvánítja, az elfogadott ajźn|ati áron,
azaz2.416.835'- Ft + AFA łisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. október l7.

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy az onkormányzat nevében kösse meg a
határozatf .) pontja a|apján a munkálatok elvégzésére ahatározat mellékletét képezó vállalkozási
szerzódést a DI-SZI ,,2001,' Epítőipaľi Korlátolt Felelősségű Táľsaságga|, a f016' évi
költségvetésben a l1602 címen a|akőházakkaputelefon kiépítése e|őirányzatteľhére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. október 28.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. táiékoztatása alanián: A Józsefuáľosi Gazdálkodási
Kiizpont Zrt. a beszeľzési eljáľást lebonyolította. Az e|jáľás eľedményes lett. A Vá|Ia|kozóval
2016. októbeľ 31.-én megkiitött szerződésben szeľeplő véghatáľidő 2017. januáľ 30. A Vállalkozó
a feladatot a hatáľidő előtt teljesítette, a munka 2016. decembeľében elkésziilt.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 29. pinceszinti ganźu Ę1ga\lanra vonatkozĺi
elővásdrlási jogróI való lemonddsra ZART ULES

t053l20l6. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi
tnkormányzat a3548312lAl1 szźtmon nyilvántaltott, természetben a Budapest VIII. kerület' Dankő u.29.
pinceszinten ta|źilhatő, |07 m' alapterüIetű garázs Il5 részének tekintetében GAS-CAR
Ingatlanfoľga|maző Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1154 Budapest, Wesselényi u. 48.;
cégtregyzékszám: 0|-09-462645) eladó és
1 . 500.000.-Ft, azaz egymillió-ötszázezęr forint vételáron
elővásáľlási jogával nem kíván élni.

ajánlattevő között
létrejött adásvételi szęrződéshez kapcsolódó

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6. október 17.

A GazdáIkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: 2016. októbeľ 19-én ahatározatot postázták
az iigyÍé| részéľe.

Javaslat egy darab, köuzolgdlati célra kijelölt laklts béľbeadtźsdra a Napľaforgó Egyesített ovoda
dolgozója részére ZART ULES

1054/2016. (x.17.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyĺ Bĺzottság határozatz
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

1.) hozzájźrú a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbér méľtékéről sző|ő I6lf0I0. (III.08.) önkormányzati rendelet i4. $-a
a|apjźn, hogy a Képviselő-testület 205/f015. (x.17.) számű határozatában közszolgálati célra
kijelölt l50 db lakásból l db, a Budapest VIII. kerület,Práter u. .... szám a|atĺi
lakás bérbeadásra kerüljön a Naprafoľgó Egyesített ovoda do|gozőja, ... részére _
a lakbéľ 9|apjźúképezo növelő és csĺjkkentőtényezőket is figyelembe véve - jelenleg 39.456,-
Ft/hó + AFA összegű, piaci alapú bérleti díj fizetési kötelezettségge|,hatáĺozottidóre, a kijelölt
bérlőnek a Napraforgó Egyesített ovodánál fennálló fog|a|koztatźlsi jogviszonyának végéig, az
alaplakbér háromszorosának megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźrido: 20 l 6. október 1 7.

f.) hozzź$źtru| továbbá az 1.) pont szerinti lakás bérlő általi felújításához és a beruhazási
megállapodás megkötéséhez, a felújítrási munkák költségének bérleti díjba történő beszámitásához
lravonta l00 %-os nréftékben' A bérbeszárnítás az előzetesen elkészített nrunkanemenkérrti
költségbecslés alapján, a Budapest VIII. kertilet, Prtúer u. .... .....'. szám alatti lakás
tekintetében legfeljebb f .210.0oO,- Ft + ÁFA' azazbruttő 2.806.100,- Ft összegekben tĺjrténik. Az
elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és a Józsefuárosi Gazdálkodási
KözpontZrt'Ingat|anszo|gá|tatásilľodájaateljesítéstteigazo|ja.
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Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. oktőber |7.

3.) felkéri a Jőzsefuárosi Gazdá|kodási Központ ZÍt.-t ahatározat l.) pontja szerinti béľleti szerződés
és a határ ozat 2.) p ontja szeľinti beľuházás i megál l apod ás megköté sére.

Felelős: József,lárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A lakásľa vonatkozóan a
béľbeadói nyi|atkozat 201ó. októbeľ 25-én elkészĺĺlt, a bérleti szerződés megktitéséľe az iigyÍé|
vissza|épése miatt nem keľiilt soľ. További intézkedést nem igénye|.

Tulajdonosi houájórulás a Budapest VIII. keľület, Mikszáth Kólmdn tér 1. szdm alatti épület
vízbe ktités éne k dth ely ezés é hez

105612016. (X.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság batározata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzźĘárulását adja aPźnmány
Péter Katolikus Egyetem megbízása a|apjźtn a H-L Mérnök Kft.. (cégsegyzékszám: 0I-09-900743;
székhely: 1048 Budapest, Homoktövis u. 119-|2|. fszt'.7.) geneľálteľvezőnek, a Budapest VIII.
keľület' Mikszáth Kálmán téľ l. szám a|aÍÍi egyetemi éptilet víz bekĺjtővezeték megszĺ'intetés, új
bekötővezeték kiépítés köztertileti munkák elvégzéséhez, aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

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

b' a tulajdonosihozzźĘźtru|ás a Mikszáth Kálmán tér (hrsz.: 36732), va|amint a Szentkirályi utca
(hrsz.: 36593) utca út- ésjárdaszakaszairaterjed ki,

c. aberuházőnaWkivite|ezőnek (építtetőnek) aköztftkezęlői és munkakezdési (burkolatbontási)
hozzźĘáru|ttst a vonatkozó ľendelet (|9ĺ1994. (V.31.) KITVM rendelet) szerinti mellékletek
csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály Építési.igyi Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

d. kötelezi a beruhźzőt/kivitelezőt a bontiĺssal éľintett út- és járdaszakaszok helyľeá|litźnára,
amely munkákĺa aberuhźaólkivitelező közösen 5 év garanciátvá||a|'

o A bontással érintett Mikszáth Kálmán ter upat]aburkolatát az a|áhbirétegrenddel kell
helyreállítan i, szerkezeti ľétegenként f0-20 cm átlapolással:

eredeti kockakő buľkolat
4cmvtg. ágyazózűza|ék
20 cmvtg. C8/10-32-Fl betonalap
f0 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91%o (más anyaggal nem helyettesíthető)

o A bontással érintett Mikszáth Kálmán tér jfuda burkolatát a járda teljes szélességében az
alábbi rétegrenddel kell helyľeá||itani, szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

térkő burkolat
4 cm vtg. źryyaző ztna|ék
15 cm vtg. C8i l0-32-Fl betonalap

ii:.



15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyaggal nem he|yettesíthető)

o A bontással érintett Szentkirályi utca útpálya burkolatát az a|ttbbi rétegrenddel kell
helyreál | ítan i, szerkezeti réte genként 20 -20 cm átl apo l ás sal :

4 cm vtg. ACl l jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a munkaároktól a térkoig
egybefiiggően)
7 cmvtg. AC11jeliĺ hengerelt aszfaltbęton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-3f-F1 stabi|izált útalap
20 cm vte. 95yo tcim. homokos kavicságyazat

o A bontással érintett Szentkirályi utca járda burkolatát a járda teljes szélességében aza|źtbbi
rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti ľétegenként f0-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg MA-4 öntött sétányaszfalt (a munkaároktól a térkoig egybefiiggően)
l5 cm vtg C8l10-3f-FI stabilizált útalap
l5 cm vtg. 95%o töm' homokos kavicságyazat

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

f. jeten tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napjától számított l évig érvényes'

Felelős: polgáľmester
Határidő: f016. oktőbet 24.

A Gazdálkodási ÜgyosztáIy táiékoztatása alapián: Ahatározat 2016. októbeľ f6. napján keľĺilt
megküldésľe.

Tulajdonosi hoaójdrulás a Budapest VIII. keľüIet, Magdolna utca 38. szdmú ingatlanra
kap ub eh ajtó k létesítés é h ez

t057/f0|6. (x.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzźĄáru|źsát adja a
ZAHORA Kft. (cégiegyzékszám: 13 09 l 10895; 216l Csomád, Zahora u. 9.) kéľelmére, hogy a
Budapest VIII. keri'ilet, Magdolna utca 38. szttm alatti telken tervezeÍttársashźz építési engedélyezése
a jelen eljárásban benyújtott terv szeľinti _ Magdolna utcai és Lujza utcai oldalon létesített -
útcsatlakozásokkal valósuljon meg. A Bizottság hozzájźtru|ását az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel
adja meg:

a. je|en tulajdonosi hozzźjáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájátőlelőzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c. a hozzájźlrulás a Budapest VIII. kerĺilet, Magdolna utca (hrsz.: 35396) és Lujza utca (hrsz.:

3536f) út- és járdaszakaszźraterjed ki,
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d. kötelezi a beruházőt (építtetot) a Magdolna utcai részen a meglévő útcsatlakozás
megsztintetése kapcsán a járdaszegély és járda helyreźi|ításźra, az űj útcsat|akozás _
csapadékvíz e|vezetését biztosító megfele|ő minoségű kialakításáľa, melyre a
beruháző l építtető 5 év gar anciát vál la| :

o a bontással érintett Magdolna utca járda burkolatát a járda teljes szélességében - szegély
kiépítés után - az a|ábbi rétegĺenddel ke|l helyreźi\ítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm
átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 öntött aszfa|t (az áthe|yezett ttĺzcsapot is magába fog|a|őan, az
átépítendő j ár daszakasz telj es felül etén)

l5 cm vtg. Clfllí-3L-Fl betonalap
l5 cm vtg. homokos kavics védőréteg

. a Magdo|na utca ésLujza utca gépkocsi kapubehajtőt - a szegé|y kialakítását kövętően - az
a|ábbi rétegrenddel kell kiépíteni:

4 cm MA 1 l öntött aszfa|t (az źttépítendő járdaszakasz teljes felületén)
15 cm Clflls-3Z-F I betonalap
20 cm homokos kavics

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő| akönerĹilet tulajdonosát íľásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dĺintés napjától sztlmítoÍt2 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f016. oktőber f4.

A Gazdálkodási tieYosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 20t6. októbeľ 26. napján keriilt
megküldésľe.

Javaslat közter iłlet-haszndluti kérelmek elbírálásóra

1058/2016. (x.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 ĺgen' 2 nem, 1 tartózkodĺĺs szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. k<jĺerĺilet-hasznźúatihozzźĄáru|źtst ad _ teljes díjmentességbiztositásáva| _ az alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Geľĺlla Pľess Kft.
(székhely: 1 203 Budapest, Vízisport u. f3 lB.)

A köztertilet-használat ideje: 20l6. október 27 . _ 2016. november 06.

Kozterület-hasznźiat cé|ja: kulturális rendezvény (Pesti Srácok emlékpark)
Közteri'ilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály téren és a tér

mellett elhelyezkedő 6 db parkolóhelyen
Kĺjzterület-haszná|at nagysága: 1060 m. (6 db paľkolóhely + 1000 m" jź.ľdźn)

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|6. oktőbet 24.

.l

.-. ,ľ
J lJ ĺ7'..,i ł" ,f

k"



2. a kieso parkolási díj ÁFA hrta|mát a Budapest VIII. kerület, Hoľváth Mihály tér előtti szakaszon
található 6 db parkolóhely vonatkozásában (6 munkanap) 20 f\f,- Ft-ot köteles megf,rzetni a
közterület-h aszná|atről szóló határo zatban megj elölt bankszámla számra.

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: f0|6. oktőber 24.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A' határozatot 2016. novembeľ 8. napján
személyesen átvették.

1059120|6. (X.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használatihozzájárulást ad _
előre egy cisszegben ttirténo teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Aqua Tech Hungary Kft.
(székhely: f6|5 Csővár, Madách utca 1.)

A köztertilet használat ideje: 20l6. október 3l. - 2016. december 3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: palló és szivatýű cso elhelyezése
Közterület-haszná|at helye: Bud^apest VIII. keľület' Mosonyi utca 4.
Közterület-haszná|atnagysága: 2 m,

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. oktőber 24.

A Gazdálkodási Ügyosztĺílv táiékoztatása alapián: A határozatot 20t6. novembeľ 14. napján
postai kézbesítéssel átvették.

t060l20t6. (X.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterület-használati hozzájáru|ást ad - előre egy ĺisszegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kére|mezó: Optolens Keľeskedelmi Kft.
(székhely: l021 Budapest, Hrĺvösvölgyi út 64-66.)

A közterĺilet használat ideje: 2016. november 02. _2019. november 02.
Közterület-haszná|at cé|ja: megállító tábla
Közterület-haszná|athelye: Futó utca 34-36. sz. előtti (Corvin sétányon a

Mľ. Fruit Delicates és a Fontana HtĘ közti
üzlethelyiség előtt)

Közterület-haszná|atnag1ĺstęa: 2 m,

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6, o|<tőber 24.

2. közteru|et-haszntůati hozzáĄźtu|ást ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kéľelmező: Optolens Kereskede|mi Kft.
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(székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi lit 64-66.)
A kozterület használat ideje: 20l6. október 2,I. _ 2016. november 06.
Kĺjzterĺ'ilet-haszná|at cé|ja: lufi kapu elhelyezése
Kĺjzteri'ilet-haszná|athelye: Futó utca 34-36. sZ. előtti (Corvin sétányon a

Mr. Fruit Delicates és a Fontana HźLZ kozti
üzlethe|yiség elott)

Közterület-haszná|atnagysága: 3 m"

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. oktőber f4.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: A határozatot 20t6. novembeľ 3. napján
átvették.

1061/20|6. (x.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyiBizottság úgy dönt, hogy

i. köĺerület-baszná|ati hozzájánilźst ad _ előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterĺilet-haszná|ő,kéľelmezo: HC Építő Kft.
(székhe|y: 1094 Budapest, Bokréta utca 19.)

A közterület.használat ideje: 2016. október 24. - 2016. november 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: társasht.z építési munkálatai
Közterület-haszná|athe|ye: Budapest VIII. kerület, Nap utca ló. szám előtti

kozterĺ'ileten
Közteľület-haszná|atnagysága: 1 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m2) + 37 mz

járda és úttest
Felelős: polgáľmester
Hatźridő: 201 6. oktőber f4.

2. tudomásul veszi _ teljes díjfizetéssel - a HC Építő Kft. Budapest VIII. keľtilet, Nap u. 76. szám
előtti köZtertiletľe vonatkozóan építési munkaterület céljából igénybe vett kozterĹi|et-haszná|atát
20 1 6. októb er 14. napjźtő| - f0|6. október f3 . napjáig szóló időtaľtamra.

Felelős: polgármester
Hatándő: f01 6. oktőber 24.

Á. Gazdálkodási Ügvosztrĺlv táiékoztatása alapián: A'határozat2016. októbeľ 28. napján keľiilt
kipostázásľa.

|06212016. (X.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiati hozzźtjáru|źst ad - előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az
a|ábbiak szerint:

Közteľület-hasznźilő, kérelmező: Bródy Investment Kft.
(1088 Budapest, Bródy Sándor utca44.)
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A közterüIet használat ideje: 2016. októbęr 24. _f017. áprilisf2.
Kcjzterĺi|et-haszná|at cé|ja: építési munkaterü|et
Kozterület-használathelye: Budapest VIII. kerĺilet, Bródy Sándor utca 44. _

Kofaragó utca 13. szám elotti közterületen 2 db
paľkolóhelyen + J3 m, iárdán

Koztertilet-h aszná|at nagysága: 20 m, (2 db parkolóhely) + 73 m, (járda)

FeIelos: poIgármester
Határido: f016. oktőber 24.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel _ a Bródy Investment Kft. Budapest VIII. kerület, Bródy
Sándor utca 44. _ Kőfaľagó utca 13. szám elotti közterületre vonatkozóan építési munkaterĺilet
céljából igénybe vett kcizterület-használatátf0|6. október 23.napjttra szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f016. oktőber f4.

A Gazdálkodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot f016. novembeľ 9. napján
személyesen vette át az iigyfé|.

1063/f01'6. (x.24.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használatihozzájáru|ást ad _
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Kozterület-haszná|ó, kéľelmezo: Golden Rose 2002 Kft.
(1062 Budapest, Aradi tft 17.)

A közterĹi|et használat ideje: f0|7 . január 0I. - 2017 . december 3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: megállító tábla
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca f. szám elótti

közterÍilet
Köztertilet-haszná|atnagysttga.. f m2

Közteľület-haszná|at cé|ja: megźi|itő tźb|a
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, Népszínhaz u.7-9. szám előtti

kcjzterület
K<jzterület-haszná|atnagysága: 2 m2

Közterü|et-hasznä|at cé|ja: reklámtábla (világító)
KözterĹilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 5. szám
Kĺjzterület-h asznźiat nagysága: 1 m,

Felelős: polgármester
Határido: 20 | 6. oktőber 24.

A Gazdá|kodási Üevosztály táiékoztatása alanián: A hatáł,rozatot 2016. novembeľ 9. napján
személyesen vette át az iigyfé|.

1064/2016. (X.f4.\ sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köaerület-használati hozzájárulást ad -
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szerint:

Kĺjzteľĺilet-hasznźiő, kérelmező: Budapest VIII. keľiileto Delej utca 34. szám a|atíi
Társasház
(székhely: l084 Budapest, Delej utca 34.)
2016. november 04. -f016. november 25.
építési munkaterület
Budapest VIII. kerület, Delej utca34. Qźlrda és padka)
79 m'

A GazdáIkodási Ugyosztály táiékoztatása alanián: A határozatot 20|6. októbeľ 28. napján
átvették.

1065/2016. (X.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy kĺiĺeľület-használati hozzájtrulást ad _
előre egy összegben történő te|jes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľület-haszná|ő, kérelmezó: Cserkút Geneľál Kft.
(székhely: 1097 Budapest, Mester u. 38.)
2016. október 24. - 20l6. november 30.
építési munkateríilet (homlokzati állvány, iroda
konténer és építési felvonulási tertilet elhelyezése)
Budapest VIII. keriilet, Horváth Mihály tér 7. szám
előtti köĺerületen
f05 mz

A Gazdálkodási Ugyosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározat20|6. októbeľ 28. napján keľĺilt
kĺpostázásľa.

1066/20t6. (x.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo l taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzź$árulást ad -
havonta történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szęrint:

Kĺjzterület-haszntiő,kére|mezo: vidák Kamilla egyéni vá||a|koző
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 1 1.)
2016. október 24. _ f0|7 . mźrcius 3 1.

mozgő árusítás (viľág-aj ándék)
Budapest VIII. kerület, Lőľinc pap tér - Mikszáth
Kálmán tér
4mz

A köĺertilet használat ideje:
Közteľü l et-h aszná| at c é|j a:

Kĺjzterü let-h aszná|at h elye :

Közteľü l et-h aszná|at narysága:

Felelos: polgármester
Határidő: f0|6. október f4.

A kö zterü l e t-hasznźiat i dej e :

K özterü l et-h aszntł| at c é|j a:

Közteľü let-haszná|at h elve :

Közterü let-h asznźń at nagy sźĺga:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. oktőber 24.

A közterĺilet-használat ideje:
Közteľü l et-hasznźi at c é|j a:

Közterti let-hasznźůat he lye :

Közterü let-haszntiat nagy sága:

Felelős: polgármesteľ
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Határido: 2016. oktőber f4.

A Gazdá|kodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: A hatźrozatot f01'6. november 9. napján
személyesen átvették.

Iav as l at fi lmfo r g atds s aI k ap c s o lat o s t uI aj d o n o s i dö nt é s e k me g h o zat a I áľ a

|067ĺ2016. (X.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság - a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonáról és a
Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóIó 66ĺf01f. (XII.l3.) önkormányzati rendelet 17. $
(2)bekezdésében meghatározott hatáskorében eljárva - úgy dönt' hogy

1. tulajdonosi hozzźýáru|źlsát adja a Megafilm Service Műsorgyáľtó és Szolgáltató Koľlátolt
Felelősségű Társaság (cégsegyzékszám: 0l 09 9|f006; székhely: l l l6 Budapest, Mesterházi utca
l0.) részére, hogy a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ meghatározott helyiségeit
20l6. november 5. napján Íi|mforgatás céljából haszná|ja |4|.0f4,- Ft + AFA, azaz összesen
bruttó 119.|00,- Ft használati díj + közüzemi díjak megfizetése mellett.

Felelős: polgármester
Határido: f0|6. oktőber f4.

2. a forgatási napon a Jőzsefvárosi Szent Kozma Egészségtigyi Központ 6 fő munkatársának
díjazását, azaz összesen bruttó 166.000,- Ft-ot a Megafilm Service Műsorgyártó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségtĺ Táľsaság (cégjegyzékszám: 01 09 9|f006; székhely: l116 Budapest,
Mesterhĺázi utca l0.) fizesse meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|6. oktőber 24.

3. felkéri a polgáľmestert ahatározat |. és 2. pontjában meghatározott fóbb taľtalmi elemekkel a
haszná|ati szerződé s a|áír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. oktőber f4.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása a|apián: A. szerzőđés megkiitéséľe hatáľidőben soľ
keľüIt, a Megafilm Seľvice Kft. a megállapított használati díjat megfizette.

Javaslat a Józsefváros Ki)zösségeiért Nonprofit ZrĹ zdrómérlegének elfogaůźsúra

1068/2016. (X.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem,3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruhźzott hatásk<jrében eljárva' mint a Józsefuáros
Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy d<int, hogy elfogadja az e|őterjesztés 1. és
2. mel|ék|eteit képezo ztró vagyonmérleg tervezetét és a vagyon|e|tárt'

Felelős: polgármester
Határidő: 2076. oktôber f4.
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A Józsefváros Közösségeiéľt Nonpľoflt Zľt. táiékoztatása a|apián: A végleges vagyonméľ|eg és
vagyonleltáľ továbbítása a jogi képviselő áita| a Cégbíróság fe|é2016. október 27-én megtiirtént.

Javaslat oz Úi releki téri Piac J2 jelíi tizlethelyiségének pltlylźzat útján történő hasznosítlźstźra

|069/20|6. (x.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. pá|yázat útján kívánja hasznosítani a Budapest VIII. kerület, 351f3/|1 hrsz. alatt kialakított,
természetben az Űi Teleki téri Piacon ta|á|hatő, J2 jelzésu, 20 m2 alapterületű, önkormányzati
tulajdonban lévő, nem lakás céljára szo|gźiő helyiséget' amelyre tekintettel elfogadja ahatározat
1. számű mellékletét képező pá|yázati felhívást.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.Uj Te|ekitéri Piac és Termelői Piacok Divíziő
Határidő: f016. oktőber 24'

2. felkéri a pá|yázatot kiíro Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ana, hory gondoskodjon a
pá|yázati felhívásnak a Budapest Főváľos VIII. kerĺ'ilet Józsefuárosi onkormányzat bon|apján,
il|etve a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. hon|apján torténő megjelenítéséről, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerÍilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláj źln és az Uj Te|eki
téri Piac erre a célra rendszeresített hirdetőtábláján történő kozzététe|éról, továbbá a pá|yźnati
eljár ás lebonyo lításáľól.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt.Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok Divíziő
Határidő: f0|6. oktőbet f5.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Az ĺizlethelyiségľe vonatkozrí
pá|yázati felhívás a határozatban foglalt fe|téte|ekkel kiíľásra, illetve közzététe|re keľĺilt a
határozatban megieliilt helyeken.

Mikó Aladár egyéni vúIlalkozó bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriilet, Koszorú u 23. szám
alatti, iires, önkormdnyzaÍi tulajdonú, nem lakds céljdra szolgdló helyiség vonaÍkozdsdban

|070/20t6. (x.24.) sz. Váľosgazdálkod:ĺsi és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzájáru| a Budapest YIII. keľület, Koszoľrĺ u. 23. szám a|atti,35267/o/N6 hľsz.-ú, 17 m2
alapteriiletiĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejálratű, füIdszinti, nem lakás cé|jźra szo|gtůő
helyiség bérbeadásához határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével Mikó Aladáľ
egyéni vállalkozó (székhely: 1054 Budapest, Podmaniczky F. tér 4. 1. em. l4., adószam:
40692858-2-4|) részére raktározás cé|jźra,20.533,- Fťhĺó béľleti díj + Ára, + kĺjzüzemi és
különszolgáltatási díj ak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. oktőber 24.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l ') pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jźra
szo|gá'|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 3512013. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet
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14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, va|amint a 17. $

(4) bekezdése alapján kozjegyző elott egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat a|áirását
vállalja a |eendo béľlő.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6' december l5.

A Józsefr,áľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló kiéľtesítés
201.6. október 25. napján megttirtént.

ravaslat a Tisztes utca - osztdly utca által hatdrolt telekingatlanon elhelyezkedő gépkocsi-bedllók
bérbeaddsdra

1071/2016. (x.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| Budapest VIII. ker[ilet, Tisztes utca - osztály utca által határolt, 38839lf6,38839lf7
hrsz' a|atti, 100%-os önkoľmányzati tulajdonban lévő telekingatlanokon kialakított gépkocsi-
beálló helyekľe .. 1. sz. (GK-309/20l6.), ........ 2. sz. (GK-3|0/f0I6.),

. 3. sz. (GK-3111f016.), ...4. sz. (GK-3121f016.), .. 5. sz.
(GK-3I3ĺf0I6.), .. 6. sz. (GK-3I4|20I6.), .....7. sz. (GK-3|5l20|6.)'

... 8. sz. (GK-316|20I6.), 15. sz. (GK-3I7|2016.) kéľelmezőkkel
hatźtrozat|an idejű bérleti szerződés megkotéséhez, 30 napos felmondási idővel, 10.000'- Ft/hó
béľleti díj + AFA összeg megfizetése mellett.

Felelos: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. oktőber f4.

f.) felkéľi a lőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt'-t az 7.) pont szerinti bérleti szerződések
megkötésére, amelyek hatźt|yba lépésének feltétele az onkormányzat tulajdonában álló üres
telkek, fe|építményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő 59lf011. (xI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

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

3.) az l.) pont szerinti bérleti szeľződés megkötése esetén azÖnkormźlnyzattulajdonában álló üľes
telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiről
szó|ő 59lf0l1. (xI.07.) önkoľmányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apjźtn eltekint az
egyoldalú kötelezettségvźĺ||a|ő nyi|atkozatközjegyzői okiratba foglalásától a bérleti díj mértékére
tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f016. o|<tőber 24.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: Az éľintettek értesítése a
Bizottság diintéséľőI 2016. októbeľ 25. napján megtöľtént.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kőris utca ......... szóm alatti lakds bérbeaddsdra
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|072ĺ20|6. (x.f4.) sz. városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavzzztta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzaÍ' tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeirol, valamint a lakbér mértékéről sző|ó |6lf0l0. (III.08.) rendelet 2flC. $_ában' 25. $-
ában, valamint a 47. $-ában foglaltak a|apján jogcím nélki'i|i lakáshasználó részéľe
az á|ta|a lakott, Budapest VIII. kerület, Kőris utca ... szám a|aĹ1i,l szobás, komfort
né|küli komfortfokozatű,3f,90 m, alapteľületĺĺ, önkormźnyzati tulajdonú lakás bérbeadásźhoz5
év határozott időre szólóan - a lakbéľ a|apját képezó növelő és cs<jkkentő tényezőket is
firyelembe véve jelenleg - költségelvű' komfoľt nélküli' 3.6|2,- Ft/hó + ÁFA oss'"gű bérleti
díjja|, a lakás csökkentő-növelő tényezo nélkĺili koltségelvű lakbérének 2havi osszegével azonos
mértékű óvadékfizetési kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. oktőber 24.

2.) felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hattrozat l.) pontjában foglaltak a|apjźtn a
bérbeadói nyi|atkozat kiadására és a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatźrido: 20 1 6. november 30.

Á' Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől szóló kiéľtesítés a
kijelölt béľlő ľészéľe megküldésľe kerüIt.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna utca... szám alatti épiiletben lévő, .............. és ...

s aźm al att i I a k d s o k c s at o I ás áv aI k ap c s o I at b an

t073/20t6. (X.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kertilet, Magdolna utca .. szám a|atti, 1 szoba komfort
nélküli, f9,35 m'alaptertilettĺ lakás megtekintett á||apotźhan - a lakbér a|apjźtképező növelő és
csökkentő tényezoket is figyelembe véve jelenleg - költségelvíi, 3'2f3,- Ft/hó + AFA ĺisszegű
béľleti díjjal toľténő történő bérbeadásához lakásbővítés cé|jára tészére, azza| a
feltétellel, hogy bér|őnek vállalnia kell a megnövekedő alapterületre vonatkozó lakbér
megfizetését és a műszaki 'egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljárás és a munkálatok teljes
költségét.

A kijelölt bérlővel bérleti e|ószerzodést kell kötni az építési-kivitelezési munkálatok befejezéséig,
legfeljebb 1 év határozott időre. Amennyiben a kijelölt bérl'ő az e|oszerződés megkötésétol
számitott fél éven belül a munkálatokat nem kezdi el, vagy | éven belül nem fejezi be, illetve
építési engedélyköteles tevékenység esetén l éven beltil nem kap használatbavételi
(fennmaradási) engedé|yt, az elószerződés hatźúyát veszti, ilyen esetre az e|végzetÍ. munkálatok
utáni megtéľítési igéný a bérlővel kötött e|őszerzóđésben ki ke|| zárni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határido: 20 | 6. oktőber 24.
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f.) felkéľi a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ ZÍt-t a hatfuozat 1.) pontja szerinti beruházási
megá|l apodás és bérleti e|ószerződés megkötésére.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 15.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől szóló kiéľtesítés a
kijelölt bérlő részére megküldésľe került.

Iavaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna utcű ......... szdm alatti lakĺźs bérbeadĺtsóra

1074lf0|6. (X.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdá|kodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbér mértékéről sző|ő |6ĺ2010. (III.08.) rendelet ZflC. $-ában, 25. $-
ában, va|amint a 4.7. $-ában foglaltak alapján .. jogcím nélkĺili lakáshasználó
részére az álta|a lakott, Budapest VIII. kerüle| Magdolna utca szám a|atti, I

szobás, komfoľtos komfoľtfokozatű, 35,70 m' alapterületű, onkormányzati tulajđonli lakás
bérbeadásához 5 év határozott időre szólóafr, - Z lakbér a|apját képező növelő és csökkentő
tényezőket is figyelembe véve jelenleg - költségelvű' komfortos,7.645,- Ft/hó + ÁFA osszegű
bérleti dijja|, a lakás csökkentő-növelo tényező nélküli költségelvű lakbérének f havi összegével
azono s mértéktĺ őv adékfizetési kcitelezettséggel .

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. oktőber 24.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt'-t a határozat l.) pontjában fog|altak a|apján a

béľbeadói nyi|atkozat kiadására és a béľleti szerződés megkötéséľe'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A dtintésľől szóló kiéľtesítés a
kijelölt béľlő ľészéľe megkĺildésľe keľült.

ravaslat a Budapest VIII. kerület, Lovassy Lúszló utca ......... szóm alatti lakás
bérbeadósdra

t075ĺ2016. (X.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájźru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának
feltételeiről, valamint a lakbéľ méľtékérőI sző|ő 16lf0l0. (III.08.) ľendelet ZfĺC. $-than, a 25. $-
źĺban, va|amint a 47. $-ában foglaltak a|apjźn .. jogcím nélküli lakáshasználó részérę

az á|ta|a lakott, Budapest VIII. kerület, Lovassy Lász|ő utca . .. szám a|aIti, I

szobás, 26,6I m2 alapteľületű, komfoľtos komfortfokozatú, önkormányzati tulajdonú lakás

bérbeadásához 5 év határozotÍ időre szólóafl, - ä lakbér a|apjźi képező növelő és csökkentő

tényezőket is figyelembe véve jelenleg - költségelvű, komfońos,9.ż73,-FtJhó + ÁFA összegrĺ
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bérleti díjja|, a csokkento-növelő tényezők ťlgye|embe vétele né|kü|i költsége|vű lakbér 2 havi
o s szegével azonos mértékii őv adékfizetési kötelezettséggel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határido: f016. oktober f4.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontjában foglaltak a|apján a
tu|ajdonosi nyi|atkozat kiadására és a bérleti szerződés megkötésére.

Felelos: Józsefoáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. november l5.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésľől szóló kiértesítés a
kijelölt béľlő ľészéľe megküldésľe kerĺilt.

A Józsefvdrosi Gazddlkodási Központ Zdrtköríĺen Műíködő Részvénytdrsasdg áItal 2015. évi
tdmogatdsi szerződések keretében elvégzett beĺuhdzdsolďfelújítósok elszómoldsa, térí'tés néIkiili

dtadása

107612016. (X.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo f tartőzkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hory

l. elfogadja a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. könyveiben szereplő beruházásolďfelújítások
térítés nélkti|i átadásźlt az onkormányzat részére t9t.6t7.916,- Ft értéken, az a|tbbiak szerint:

a) Budapest VIII. kerület, Baľoss utca 63-67. szám a|atti Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
homlokzat-fe lúj ítás 1f3.8f|.924'- Ft;

b) Budapest VIII. kerület, Golgota utca és Delej utca csomópont útfelújítás 19.548.159'- Ft;
c) Futó utca f.1. szźtm a|atti épület utcai homlo|uat-fe|űjitás és a lakásokban történő gázvezeték

bevezetése kivitelezés 3l.876.650'- Ft;
d) osztály u. - Hős u. - Tisztes utca közötti szakaszon parko|ó építés 10.372.750,-Fti
e) Baross utca játszőtér építés könyv szerinti értéke 5.998.433'- Ft.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt. igazgatóságának elnöke
Határidő: 2016. o|<tőber f4'

I

2. fe|kéri a polgármestert a jelen határozat 1. számű mellékletében lévő źńadás - átvételi jegyzókonyv
a|áirźsára.

Felelős: polgármester, Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatőságának elnĺjke
Határidő: 20 16. október 3 l .

A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Ktĺzpont Zrt. táiékoztatása alapián: A térítés nélkül átadott
eszkiizök kivezetése megtörtént.

Iavaslat a Budapest VIII. kerüIet, PuskÍn utca ......... sz(mú ingatlanra vonatkozó
elővtźsárldsi jogľóI való lemonddsra ZART ULES

t077/2016. (X.f4.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľosi
onkormány zat aBudapęst VIII. keľtilet, '.' hďlyrajzi szám a|att felvett, természetben a l088
Budapest, Puskin utca . ....... szám a|atti,3f m, a|apteriiletű lakás ingatlan tekintetében

.. eladó és .... .... vevő között 2016. október 3-án 4.000.000,- Ft, azaz négymil|ió
forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódő e|ővásár|ásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' oktőber f4'

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: Ähatározatot az tigyfél részére megkĺitdték.

Javaslat a Budapest Fővlźros VIII. keríilet Jóaefvárosi onkormdnyzat tulajdondban dlló lakdsok és

nem lakds célú helyiség bérlői óItalfelhalmozott, helytáIldsi kltelqettyégből eredő tlźvhődíj
hútralékok rendezésére ZART ULE9

1078/20|6. (x.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzźtjáru| ahatározat mellékletét képező Megállapodás megkĺitéséhez a DHK Hátľalékkezelő és

Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-ve|, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérlői által felhalmozott fűtésdíj, összesen bruttó 1.151.446,- Ft
tartozás me gfi zetése célj ából.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatóság elnöke
Határidő: f0I6. oktőber f4.

f. felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźlrozat 1. pontja szerinti Megállapodás
a|áírására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt., igazgatóság elnöke
Határido: f0I6. oktőber f4.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A megállapodás aláíľása
megtörtént , a tartozás átutalásáľól a Pénzügyĺ tigyosztály intézkedett.

A beszámolő |ezźrva:2017. január |3-źn.
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2. sz. melléklet

ravaslat szervezetek kedvezményes helyiségbérleti kérelmének iigyében

63/2016.(V.04.) sz. EMBI határozat (9 igen.0 nem szavazattal.2 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a Magyar Plakát Társaság
Egyesülettel (székhely: l089 Budapest, Vi|lám u. ll.; képviseli: Ducki KrzysztoÍ) bérleti
szerződés megkötését kedvezményes bérleti díjon a Budapest VIII. kerü|et, Üllői űt 54 -56.
szám a|atti (hrsz. 3633910lAl3 és 36339/0lN4) 4|+49, öSSzeSen 90 m' alapterületű helyiség
vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. május 4.

2. javasolja a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak az 56-os Szervezetek Konľoderációja
(székhely: l082 Budapest, Baross u. 61.; képviseli: Balazs István) béľleti szerződés
megkotését kedvezményes bérleti díjon a Budapest VIII' kerület, Baross u.79. szám a|atti
(hrsz. 35533l0ĺAl4) 44 m2 alapterületű helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Határido: f0|6. május 4.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztálv táłjékoztatálsa alapján: A Bizottság dtintéséľől a Józsefvárosĺ
Gazdálkod ás i Közpo n t Zrt. táljékoztatása megtii rtént 20 1 6. máj us 4-én.

A Józsefváľosĺ Gazdálkodási Köznont Zľt. tájékoztatátsa alapján: Az 1. pont tekintetében a
Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az 503/f0|6. (v. 23) hztározatában hozzájáru|t a
Magyaľ Plalĺít Táľsaság Egyesiilet ľészéľe tiirténő bérbeadáshoz, azonban az Egyesiilet nem
kötiitte meg a béľleti szeľződést.
A 2. pont tekintetében a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság az 508/2016. (v. 23.)
határozatában hozzájźru|t az 56-os Szervezetek Konfiideľációja számára a béľbeadáshoz' a
béľleti szeľződés 2016. 08. 06. napján megkiitésľe keľii|t.

Jav as lat a 2 0 1 6. év i tdb o r o zt atós i tdmo g atds fe I o s ztds dr a

64l2016.(V.04.) sz. EMBI hatáľozat ( 9 ieen. 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1 . az onkorm ányzat fenntaľtásáb an vagy mÍĺködtetésében lévő közlevelési intézményekbe járó VI[.
kertileti lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló gyermekek 2016, évi magyarkúti tźhorońatási
támogatása 102.600- Ft osszegben - a határozat |. sz' mellékletében foglaltak szerint - kerüljön
felosztásra az a|ábbi intézményi bontásban, Németh LászIő Általános Iskola részére 83.l00,- Ft, Deák-
oiák Áltatĺnos Iskola részére l9.500.- Ft.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 04.

2. az 5ll2016.(IV.06) szźlmű Emberi Eľőforľás bizottsági hatttrozat mellékletében elfogadott
táboroztatási támogatásban részesülő tanulói névsoľ a Lakatos Menyhén Általános Iskola
vonatkozásában jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti névsoľra módosul'

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' május 04.
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A Humánszoleáltatási ÜgYosztály Családtámoeatási lľoda tájékoztatálsa alapján: A'tátboroztatás

l""";lott, ' aootosľłĺT tájéľoztatást kapott a Józsefváľos Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. és az

éľinteff intézmények igazgatői.

A Pénziieyi ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: A'határozatban foglaltak esetében a tálboroztztási

tĺ.ogut'ń. ,átut'|,í*áo a Családtámogatási Iľoda tájékoztatäsa alapján az intézmények

elszámolását követően keľiil sor.

Javaslat a 2016. évi ,,róuefvlźrosi Gyermekekért,, szakmai kitüntetések odgítélésére

65/2016.(v.04.) sz. EMBI hatáľozat ( 9 igen.0 nem szavazattal.2 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 20l6. évben a,,Jőzsefvźrosi Gyermekekért'' kitĺintetést

az a|ábbi szemé lyekn ek adomäny o zza:

1. Lendvai Mercédesz (Napraforgó Egyesített óvoda Sztyszorszép Tagóvodája)

2 . I akab Mári a (Nap raforgó E gye s ített o vo da Hétszinv ir try Tagóvo dáj a)

3. Kellerné Gergely Katalin (Józsefuárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti IskolĄ
4. Pálvölryi Erika (Budapest VIII' Kerületi Németh Lász|ő Altalános Iskola)

5. SzászAndrás (MolnáiFerenc Maryar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola)

Felelős: Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Határidő: 2016. május 04.

A HumánszoleáItatási Ügvosztá|y tájékoztatása alapján: A kitĺintetéssel járó ok|evelek és

poo";ut.l-ul. a20ĺ6.június 8. napján megtartott pedagógusnapon keľĺi|tek átadásľa.

Javaslat a 20t5. évi gyermekfogászati alapelldtdsról szlíló beszámoló elfogaddsára

Az Emberi Eroforľás Bizottság úgy dont, hogy elfogadja a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi

Kar Gyermekfogászati és Fógszabźt|yozási Klinika szakmai beszámo|őjźt a 2015' évi

gyermekfogászatialapellátásravonatkozóan.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 04.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati lľoda tájékoztatátsa alapján: A Bizottság

diintéséľől u s"--"l,""i' Egyetem Fogorvostudományi Kar Gyeľmekfogászati és

Fogszabályozási Klinik a tájékoztatása 20t 6. máj us 1 1 -én megttiľtént.

ravaslat a Félúton Alapíndny 2015. évi tevékenységéľdl szlíló beszdmolójdnak elfogadósdra

67l2016.(v.04.) sz. EMBI hatáľozat ( 12 ĺeen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodáĺs mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Félúton A|apitvány 20ĺ5. évi

tevékenység ér ő| sző|ő szakmai beszámolój át.

Felelős: polgármester
Hatáľido: 2016. május 04.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: A Bizottság

aontésoľol a Félrĺton Alapítvány tíjékoztatátsa 2016. május 1l.én megtöľtént.

:i
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Javaslat az S.o.S. Krízis Alapítvány 20I5. évi beszdmolójdnak elfogaddsdra

69l2016.(V.04.) sz. EMBI hatáľozat ( 12 igen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a S.o.S. Krízis Alapítvány Családok
Átmeneti otthona 2015. évi tevékenységéľő| szóló szakmai és pénzi.igyi beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 04.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatźlsa alapján: A Bizottság
diintéséľől az S.o.S Krízis Alapítvány tájékoztatása 2016. május 1l-én megtiirtént.

Javaslat a kdbítószer-ellenes program megvalósítdsa érdekében megbízúsi szerződés megkötésére

70/2016.(V.04.) sz. EMBI hatáľozat ( 11 ieen. 0 nem szavazatta|. 0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. a kerületi kábítószer-ellenes progIam keretében tartandó Életvezetési ismeretek és készségek
címmel, 30 fó józsefuárosi intézményben dolgozó pedagógus részére személyiségfejlesztő, drog-
prevenciós célri akkĺeditált pedagógusképzés f0|6' mźlus 17. napjáúő| f0|6, május 20. napjáig
taľtó lebonyolítása érdekében a SYLVAX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (székhe|ye: 4400
Nyíregyháza, Sarkantyú utca f5. fszt. I., cégsegyzékszźtm: 15 06 08469|) megbízási szeľződés
kerüljön megkötésľe, melynek fedezete 1.578.600,- Ft összegben a 11301 kábítószeľ-ellenes
programok címen biztosított.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2016. mźĘus 4.

2. fe|kéri a polgármestert ahatározat |. pontjában elfogadott szerzódés a|źirásźra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 16.

3. felkéri a jegyzőt a határozat l. pontja szerinti képzés vendéglátásával kapcsolatos intézkedések
megtételére, melynek fedezete bruttó 80.000,- Ft + EHo 25.700,- Ft, SZJA 14.300,- Ft összegben a
1 1301 kábítoszer.ellenes pľogramok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. május 16.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály tájékoztatátsa alapján: A szeľződés aláírása 2016. május 13-án
megtöľtént, a képzés sikeľesen lezáľult.

Javaslat hdtralékkezelés i támog atds irúnti kéľelme k elbíráIós óra

71l2016.íV.04.) sz. EMBI hatáľozat ( 9 igen. 0 nem szavazattal" 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy '

1086 Budapest, ... ..'... szám alatti lakos részére a 04-724912015. számú ügyiratban
telepĹilési támogatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg hátľalékkezelési támogatást állapítson
meg 1I|.076,- Ft összegben, ahatźlrozat mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2016. május 04.

A Humánszo|gá|tatási tigyosztáIy Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: A 04-
7f49/f0|5. számú ügyiľatban az EMBI javas|ata alapján a hátľa|ékkeze|ési támogatás
megállapításľa keľtilt.

Javaslat a ,,LEoNAkDo 4I, Alapítvány 20l5. II. félévi tevékenységérőI suÍIó beszdmoló
elfogadósára

85/2016.(VI.01.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen' 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a ''LEONARDO 41'' Alapítvány az é|ó
kult|iráéľt egy é|ó kultúrhĺázért (székhely: 1082 Budapest, Leonardo utca 47.,nyi|vántaľtási szám: 0l-
0 l -0009595 ) f0 | 5. II. felévi tevékenységéľől szóló beszámolój át.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. június 1.

A Humánszoleá|tatási Ügyosztálv tájékoztatálsa alapján: A Bizottság dłintéséľől az Alapítvány
tájékoztatálsa 20 1 6. j únius f -án megtőrtént.

Javaslat szervezetek beszdmo lój ának elfogaddsdra

86/2016.(VI.01.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Nagycsaládosok Józsefuárosi Egyesülete (székhely: 1084 Budapest, Déľi Miksa u.

18. I em. 1'; nyilvántartźsi szám:01-02-0009709) civil szewezet 20l5. évről szóló szakmai
beszámolóját és a20|6. évi tevékenységéľől szóló szakmai tervét.

Felelős: polgármester
Hatarido: 20l6. június 1.

2. javasolja a Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes béľleti díj
fenntartását a Nagycsaládosok Józsefuárosi Egyesülete (székhely: 1084 Budapest, Déri Miksa
u. l8. I em. 1.; nyilvántaľtási szám: 01-02-0009709) civil szervezetrészére a BudapestVIII.
kerület, Ká|vźłriatér 22' (3545910lN3 hrsz.) szám a|atti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 1.

3. elfogadja aMagyar Embeľi Jogvédő Központ Alapítvány (székhely: i085 Budapest, Baross u.

28. fszt.. f .; nyilrváftartási szám: 01-01-0004740) civil szervęzet 2015. évről szóló szakmai
beszámolóját és a20|6. évi tevékenységéľől szóló szakmai teľvét.

Felelős: polgármester
Hatfuido: 20 1 6' június l .

4. javasolja a Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti dij
fenntartását aMagyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (székhely: l085 Budapest, Baross
u. 28. fszt. f .; nyi|vántartási szám: 01-0l-0004740) részére a Budapest VIII. kerüIet, Baross u.

1l8. (35488/0/Nf6 hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármester
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Határidő: 20l6. június 1.

A Humánszolgáltatĺĺsi Ügyosztálv tájékoztatátsa alapján: A Bizottság diintéséről a Józsefváľosi
Gazd álkod ási Közpo n t Zrt. táLjékoztatása 2 0 1 6. j rĺnius 1 -j én megtö ľtént.

A JózsefváľosÍ Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tájékoztatátsa a|apján: A hatáľozatban szeľeplő
Nagycsaládosok Józsefuárosi Egyesülete és a Magyaľ Emberi Jogvédő Kiizpont Alapítvány
r'észél'e negállapított kedveznrényes béľleti díj további hozzájárulásáľa vonatkozó tulajdonosi
dtintés meghozatala éľdekében a Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság f017. januáłľi üléséľe
az előteľjesztés előkészítésre keľül.

Javaslat pálydzatifelhívós kiiuétételére civil szervezetek, míÍvészek 2016. évi tdmogatósa érdekében

87/2016.(.VI.01.) sz. EMBI határozat (13 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek a f076. évi civil pá|yázat

és alapítványi pá|yźuat kiírását ahatározat mellékletei szerinti taftalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. június l.

A Humánszoleáltatási tigvosztá|y tájékoztatátsa alapján: A' pá|yázatok 2016. június l-jén
kiíľásľa keľültek.

Jav as lat a 2 0 I 6. év i tób o r o zt at ás i t ámo g atds fe lo s zt ds dr a

88/2016.(.VI.01.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal" 1 tartózkodás mellett\

Az Emberi Erőforrás Bizottság ligy dönt, hogy azonkoľmányzatfenntartźtsában vagy működtetésében
lévo koznevelési intézményekbe járő, VIII. kertileti lakóhellyel rendelkező szociá|isan rászoruló
gyeľmekek f0|6. évi magyarkúti és káptalanfiiľedi táboroĺatasi támogatásaf.639.570,- Ft összegben
. a határozat |. sz. mellékletében foglaltak szerint - kertiljön felosztásľa, az a|źtbbi intézményi
bontásban: Deák-Diák Altalános Iskola tészére 607.990,- Ft, Józsefuárosi Egységes Gyógypedagőgiai
MódszeľtaniIntézmény és Általános Iskola részére 41'300,- Ft, Losonci Téri Áhalános Iskola részére
3f2.14O,- Ft, a Vajda Péter Ének-zenei A|ta|źnos és Sportiskola részére 652.320,- Ft, Németh Lász|ő
Általános Iskola részére 516.6fo,-Ft' Józsefuárosi Egyesített Bölcsodék részéte 70.800. Ft,
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központrészére 428.400,-Ft.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20 16. június 1.

A Humánszoleáltatási Üwosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A táboroztatás
lezajlott, a dtintésľől tájékoztatást kapott a Józsefváľos Közösségeiéľt Nonproflt Zrt. és az
érintett intézmények igazgatői.

A Pénzügvi Ügvosztály tńjékoztatása alapján: Ahatározatban foglaltak esetében a táboľoztatási
támogatás átutalásáľa a Családtámogatási lľoda tájékoztatása alapján az intézmények
elszámolását követően keľĺĺl soľ.

A Jóuefvárosi Kóbítószeriig1li Egleztető Fórum 2015. évi beszdmolója

89/2016.(VI.01.) sz. EMBI hatáľozat (11 igen" 0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
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Az Embeľi Eroforrás Bizottság úgy dont, hogy elfogadja a Józsefuárosi Kábítószeri.igyi Egyertetó
Fórum 2015. évi tevékenységéről szőlő, az e|őterjesztés 1. sz. mellékletét képező szakmai
beszámolóját.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2016. június l.

A Váľosvezetési Ügyosztálv Szervezési és Képviselői lroda tájékoztatátsa alapján: a határozat
végľehajtĺása intézkedést nem igényel.

Javaslat hdtralékkezelés i tdmogatds irdnti kérelme k elbírdlds úra

90/20l6.(VI.01.) sz. EMBI hatáľozat (14 ĺeen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľľás Bizottsźęúgy dönt, hogy:

1. javasolja a polgármesteľnek, hogy ' 1083 Budapest, ... ..... szám
a|atti lakos részére a 04-1886/2016. számú ügyiratban települési támogatásra való
jogosultságot és ezze| egyidejűleg hátra|éVkezelési támogatást állapítson meg f|5.449,- Ft
összegben, az 1. sz. határozatban foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6. június 01.

2. javasolja a polgármesternek, hogy ... 1084 .. .''' szźtm
a|atti lakos részére a 04-|884120|6. számű ügyiratban települési támogatásra való
jogosultságot és ezze| egyidejűleg hźńra|é|<kezelési támogatást állapítson meg 250.000'- Ft
osszegben, az2' sz. határozatban foglalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. június 01.

3. javasolja a polgáľmestemek, hogy ... ......, 1082 .... száma|atti
lakos részéľe a 04-|68612016. számű ügyiratban teleptilési támogatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 250.000,- Ft összegben, a 3. sz.
hatźlr ozatb an fo gl alt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 0l.

4, javasolja a polgármesternek, hogy ... .., 1086 ... szźlm
a|atti lakos részére a 04-f044/2016. számű ügyiratban telepi'ilési támogatásra való
jogosultságot és ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 6f.718,- Ft
összegben, a 4. sz. hatáltozatban foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 01.

A Humánszoleáltatási Ügyosztá|y Családtámoeatási Iľoda tájékoztatńsa alapján: A 04-
1886/20|6, a 04-1884/20|6, a 04-|686l20t6 és a 04-204412016. számú ĺigyiľatokban az EMBI
javaslata alapján a hátľalékkezelésĺ támogatások megállapítńsra keľültek.

Javaslat a 2016. évi,,JóneÍváros Egészségiigyéérť, szakmai kitiintetések odaítéIésére

9ll2016.(VI.01.) sz. EMBI hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattal.4 tartózkodás mellett) 
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Az Emberi Erőforrás Bizottság úry dönt, hogy 2016. évben a ,,Jőzsefváros Egészségugyéért,,
kitüntetést az al ábbi szemé lyekn ek adomány ozza:

|. Dr. Zl\ay Dezső - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
2. Dr. Huszár Andľás. házi gyermekoľvos
3. Kovács Klára Andrea - Jőzsefuttrosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
4. Gedo Ágne' - Józsefoárosi Szent Kozma Egészségĺigyi Központ.

Felelős: Emberi Erőforľás Bizottság e|nöke
Határidő: 20l6. június 0l.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztá|y Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa a|apján: A kitüntetéssel
jáľó ok|evelek és pénzjutalmak a 2016. június 30. napján megtartott Semmelrryeis-napi iinnepség
keľetében átadásra kerüItek.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tavaszmező utca 6.fi)ldszint 2. szdm alatti bérlőnekfelajdnlott
cserelakdsra vonatkozóan, a lakdsigény méĺékének szabdlyai alól való, méltányosságból történő

eltérésre

101/2016.(VI.17.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

l) a Képviselo-testtilet 71120|6. (Iv.07.) szźmű határozatátban foglaltak megvalósu|ása éľdekében
hozzźýáru| ahhoz, hogy ... ... koráľa, egészségi á||apotára való tekintettel a Budapest VIII.
kerület, szám a|atti 1 szobás, 60,32 m, alapteľülettí komfortos
komfoľtfokozatú |akźs tekintetében fęnnál|ó bérleti jogviszony közos megegyezéssel t<jľténő

megszüntetésével az egyidejűleg bérbe adandó cserelakás tekintetében a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat tulajdonában á||ő lakások bérbeadásának feltételeiľől, valamint a lakbéľ mértékéľől
sző|ő 16/20|0. (ilI.8.) rende|et f4. $ (l) bekezdésében hivatkozott I, számű mel|ékletben
szabá'|yozott lakásigény felsó határának méľtékétől méltanyosságbóI eltér annak érdekében, hogy
részére a Budapest VIII. kerület, .... szám a|atti' 2 szobás, komfoľtos
komfoľtfoko zatű, 7 6,1 0 m2 alapterületű lakás bérbeadásra kerülhessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatĺáridő: 2016. jrinius 17.

2) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Budapest VIII. kerület
,.szám a|atti lakásra vonatkozóan bérlő bérleti

jogviszonyának közös megegyezéssel történő megsziintetéséve| egyidejĹĺleg, a Budapest VIII.
keľület, szám a|atti lakás bérbeadása érdekében készítsen eloteľjesĺést, és

azt atliajdonosi jogokat gyakorló bizottság kĺjvetkező tilésére terjessze elő.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016' június 17.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: A' határozat végľehajtása
megttiľténto a Megállapodás 2016. 06. 28-án és a bérleti szeľződés 2016. 07. 07-én a|áírásra
keľiilt. További intézkedést nem igényel.

Jav as I at a,, Jó zs eÍv dľo s ki) zig azg atds dér t,' k it ijntetés o daíté Ié s ér e

t02l201ó.(VI.17.) sz. EMBI határozat (8 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
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Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy d<int, hogy f0|6. évben a ,,Józsefuáros közigazgatásáért,,
kitüntetést az a|ábbi szemé|yeknek és szakmai munkaközösségnek adományozza:

1. Bednáľ János ugyintéző Hatósági Ügyosztály lgazgatĺsiIroda
2. Duhonyiné Varsányi Anikó ügyintéző Humánszolgáltatási ÜgyosĺáIy

Csa|ádtámosatási Iroda
3. Halácsy József statikus
4. Anyakonyvi lroda szakmai közösség

Felelős:jegyző
Határido: 20l6. július 12.

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatńsa alapján: A kitiintetések átadásľa keľĺiltek a Kiizszolgálati
Tisztviselők Napján.

ravaslat a 2016. évi civil páIyózat elbíróldsdra

104/2016. (VII.06.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen. 1 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság úgy dont, hogy

1. javasolja a polgármesteľnek, hogy a f0|6. évi f. civi| pá|yźzat keretében az a|ábbi
szervezeteket, személyeket a következő célok megvalósítása érdekében az a|źtbbi összegekkel

:i::
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Pá|yáłző neve, címe Pá.Jyá.zat cé|ja Támogatási összeg

I

Mozgásséľültek
Budapesti Egyesülete
1136 Budapest,
Hegedűs Gyula u. 43.

Józsefuárosi mozgásséri'iltek szabadidős pľogľamokon
való részvételének támogatása. Belépőjegyek színhźn
vagy mozi, kaľácsonyi rendezvény szeľvezése a
józsefuárosi tagok részére (teľembérlet, dekoľáció,
fellépők, vendéglátas, ajándék). Ismertség növelése.
Szóľólaook. névi esvek. hirdetés. teriesztés

100.000,- Ft

2.
Táľsak a Teleki
Téľéľt Egyesü|et
1086 Budapest,
Teleki tér24.UID.

Helyiségbérleti díj, kommunikációs költségek,
épületfelúj ítás, kiadvány, szemé|y gépkocsi üzembentartás
(Teleki Polgárőr Csopoľt), programszervezés (Sokszínű
Józsefuáros, gyeľmekprogramok, Teleki Tangó Közcisségi
Vásár, Ping-pong Suli, Kľeatív Dekorációs Klub, Sakk
Klub, Teleki Galéria, Házi Finomságok Fesztiválja, Nasi
Fesztivál). eszközbeszerzés Gzínpad\

1.700.000,- Ft

3.
Civilek a
Palotanegyedéń
Egyesület
1088 Budapest,
Lőrinc pap tér 3.

Kerületi rendezvények szervezése. Telek Ba|źns
emlékülés és kiállítás, Lakossági Fórum, Keszýigyártő| a
Palotanegyedig Konferencia, Kis Vatikán Fotópźiyéz;at az
Ars Sacľa Fesztiválhoz csatlakozva, Kultúľák ta|á|kozása
II., Fiedler Ferenc festőművész emléktáblájának avatása.
Prospektus, eryéb szo|gá|tatás' onkéntes foglalkoztatás
költséee

400.000,- Fr

4.

Fúvós Hangszeľész
Céh Egyesület
1081 Budapest,
Kiss József u. l0.

Józsefuárosi gyerekek részére fúvós koncert szervezése
ősszel (mobil-hirdetótáb|a, szőrőlap, plakát,
rendezvényszervezés, fellépő mĺĺvészek tiszte|etdij4
teŕembéľleti dĺi. vendéslátás)

0,- Ft

5.

Jĺózsefuáľosi
Diáksport Egyesiilet
1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 13.

Szabó Nikolett paralimpiai spoľtoló fe|készítésének
támogatása az o|impiźtig. Etkezési költségek (táplálék
kiegészítés, diétás étkezés, vitaminok), uszoda belépő
űneti f alkal om ). edzotáb or kö lts é se i. mas szir o ztatás ft eti

200.000.- Ft



Pá.lváző neve. címe Pá.Jyázat cé|ja Támogatási összeg

2 a|kalom), gyógýorna ( heti 2 alkalom), edzóterem
béľlése, edző támogatása' bére + |árulékok

6.

Molnáľ János
festőművész

A festoművész saját kínai kiáIlításán való ľészvételének
támogatása. Repülőjery. 0,- Ft

7.

Józsefváľosi
Kosáľlabda Club
2096 Üröm,
Cinese u. 9.

Rendszeres spoľtolási lehetőség biztosítása
Józsefu árosban. 201 5 l 16. évi baj noki nevezési díj ak,
terembéľIeti díj ak, j átékv ezetoi, részvéte l i díj ak

100.000,- Ft

8.
Kovács Za|ánLász|ćl
tubaművész

Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes karácsonyi
nagykonceľtj e. Koncertsz erv ezés (terembérlet, nyomtatás,
protoko ll, han gfe lvétel készítés), eszkĺjzbesze rzés (2 db
hangfa|,2 db mikrofon, erősító, kábelek, 10 db
kottaálIvánv)

200.000,- Ft

9.

Népszínláz Köľ a
Polgáľi Ertékekért
1087 Budapest,
Berzsenvi u.4. I/18.

Kultuľális pľogramok szervezése a kerületben élő
gyermekek részére. Program szervezése a kerületi
nyu gd íj asok r észér e. Pro gľam s ze w ezés, utazás, szá||ás,
mrĺködési költsés

300.000.- Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. július 1 6.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: A Bizottság javaslata a|apján a
polgáľmester 20|6. július 7-én dönttitt a támogatások odaítéléséľő|. A' páiyálzati eľedmények
2016 júIiusában kőzzétételľe keľültek Józsefuáľos honlapján. A' támogatálsi szerződések a|áíľása
megtöľtént.

lavaslat kábítószer-ellenes progrűm megvalósítdsdval kapcsolatos diintések meghozataldra

106/2016. (VII.06.) sz. EMBI hatáľozat (9 ieen.0 nem szavazattal.2 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

l. a kerületi kábítószer-ellenes progľam keretében taľtandó Életvezetési ismeretek és készségek
címmel, 30 fő a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központban dolgoző részére
személyiségfejlesztő, drog-prevenciós céhi műhelymunka 2016. augusztus |5. napjźúő| 2016.
augusztus 18. napjáig taľtó lebonyolítasa érdekében a SYLVAX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-
vel (székhe|ye:4400 Nyíľeryháza, Sarkantyú utca 25. fszt.. |., cégsegyzékszźtm:15 06 08469l)
megbízási szęrzódés kerüljön megk<itésre, melynek fedezete 1.484.100,- Ft összegben a ll30l
kábítószer-ellenes progľamok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 20ló. július 6.

2. a keľiileti kábítószer-ellenes progľam és a józsefuárosi nyári napközis tábor keretében taľtandó
spoľtnap 2016. július 8-i lebonyolítása érdekében a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre
Alapíwánnya| megbizźlsi szeruódés kerüljön megkötésľe, melynek fedezete 80.000,- Ft + Afa
összegben a l1301 kábítószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. július 6.
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3. a Józsęfuárosi Kábítószerugyi Egyeztető Fórum kozbiztonsági munkacsoportja á|ta| a kerületi nyáľi
napkozis táboľ keretében szęrvezésre kerüIő ,,Ne nézzük el!', rendezvénysorozat eszkozigénye
érdekében 340.995,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete a 1 1301 kábítószeľ-ellenes programok címen
biztosított.

FeleIős: polgármester
Határidő: 2016. július 6.

egyetéľt komplex bűnmegelozési, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások megtartásával
a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központtal egyezteteÍt kĺĺzépiskolai és általános iskolai
évfolyamokon 7 évfolyam tekintetében, ahol 1 évfolyamon beltil 4 őra (4x45 perc) előadás kerĺ'il
megtartásra, melynek várhatő koltsége 560'000,- Ft. Fedezete az önkormányzat költségvetésében
l l30l kábítószer-ellenes pľogľamok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. július 6.

a2016 őszén megľendezésre kerĹilo 3 drogprevenciós konferencia megtartásával egyetért, melynek
várható költségei kiťlzetőt terhelő járulékokkal (EHo+SZJA) együtt |.904.88f,- Ft. Fedezete az
onkormányzat költségvetésében l l301 kábítószeľ-ellenes programok címen biĺosított.

Felelos: polgármesteľ
Határidő: 2016. július 6.

egyetért a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznli Egyesület (székhely: l09l Bp., Üllői
út l07. fszt.lIII, nyi|vántartási szám: 0| 0f 0011379) utcai megkeľeső programjźna| és az
Egyesületet f'525.000,- Ft összegben támogatźtsi szerződés keľetében támogatja. Fedezete az
önkormányzat költségvetésébęn 1130l kábítószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. július 6.

egyetért a Fiata|okat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület (székhely: 109i Bp', Üllői
út 107. fszt.lllI, nyilvántaľtási szttm: 0l 0f 0011379) L.E.K.-VAR (Létezni, Eligazodni,
Kommunikálni) életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex művészeti programjával
és az Egyesületet 480.000,- Ft ĺisszegben támogatási szerződés keretében támogatja. Fedezete az
önkoľmányzat költségvetésében 1130l kábítószer-ellenes programok címen bizosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l6. július 6.

felkéri a polgármestert ahatározat | ,, f ., 6. és 7 . pontjában elfogadott szerződés a|áirźsára.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. jlilius 16.

felkéri a jegyzőt ahatźlrozat 1. pontja szerinti képzés vendéglátásával kapcsolatos intézkedések
megtételére, melynek fedezete bruttó 80.000,- Ft + EHo f5.700,- Ft, SZJA 14.300,- Ft összegben a
1 l 3 0 l kábítószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. augusztus l5.

felkéri a jegyzőt a hatźtrozat 3., 4. és 5. pontja szerinti programok lebonyolításához szükséges
intézkedések mestételéľę.

4.

7.

5.

6.

8.

9.
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Felelős: jegyző
Határidő: 2016. július 6'

A HumánszolgáItatási Ügyosztálv Humánkapcsolati lroda tájékoztatása alapján:
1. pont: A' szerződés 20ĺ6. augusztus 1l-én keľůilt aláíľásľa. A progľam sikeľesen megvalósult.
2. pont: A szerződés 2016. jrĺlius 8-án keľü|t a|áírásra. A progľam sikeľesen megvalósult.
3. pont: Az eszkijzők 287.292,- Ft iisszegben keľültek beszeľzésľe, a nyáľi tábor keretében a
felhasználásuk megtöľtént.
4. pont: A megbízási szeľződés 2016. szeptembeľ 28-án keľůilt aláíľásľa.
5. pont: Az első konfeľencia 2016. novembeľ 16-án keľült megľendezésľe.
ó. pont: A'szerződés 2016. augusztus 29-én kerĺi|t aláíľásľa.
7. pont: A szerződés 2016. szeptembeľ 27-én került a|áírásra.
8-10. pont: a vendéglátáshoz kapcsolódó intézkedések megvalósultak, a megľendelés megtörtént.

ravaslat a Mag1ĺar Testglakorlók Kiire Budapest és a Magyar Testgyakorlók Kiire Hungdria
Football Club beszdmolójdnak elfogadds dra

107/2016. íVII.06.) sz. EMBI hatáľozat (9 igen.0 nem szavazattal.2 tartózkodás me|lett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dĺint, hogy elfogadja aMagyar Testgyakorlók Köre Budapest és a
Magyar Testryakorlók Köľe Hungária Football Club 20l5. évi szakmai beszamolóját'

Felelős: polgármester
Határidő: 20 l 6. július 06.

A Humánszoleáltatásĺ Ügvosztálv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatálsa alapján: A Bizottság
dtintéséről az MTK tájékoztatátsa 2016. jrĺIius 6-án megttĺrtént.

ravaslat a 2016. évi túboroztatdsi tdmogatás felosztlźsdra

108/2016. (V[.06.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. az onkormźnyzat fenntaÍ&ásában vagy miĺködtetésében lévő köznevelési intézményekbe jźrő,
VIII. kerületi lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló gyermekek 2016. évi magyaľkuti és

káptalanfüreditáboronatĺási támogatása 835.910,- Ft ĺisszegben - a határozat l. sz. mellékletében
ľoglaltat szerint - kerüljön felosáásrą az a|áhbi intézményi bontásban: Vajda Péteľ Ének-Zenei
Ářalános és Sportisko|a részére 46.f00,- Ft., Losonci Téri Általános Iskola részére 287.430,- Ft,
Tá-Ti-Ka Naptozi otthonos óvoda részére 53.100,- Ft, Molnár Ferenc Általános Iskola részére
449.180,-Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. július 06.

2. az Embeľi Erőforrás Bizottság 88/20l6.(u.01.) szamú hatźrozatźtban elfogadott tźtboroztatási
támogatásban részesülő tanulók névsora és a táboľoztsi támogatási <isszegek vonatkozásában
jelenĺatarozat2. szźtmű melléklete szeľinti névsorra és összegekre módosul a Vťa Péteľ Ęl"k--Zenei 

Általános és Sportiskola, Losonci ľéri ÁItalános Iskola, valamint a Deák Diák Általános
Iskola esetében azza|, hogy a Vajda Péteľ Ének-zenei A|ta|źnos és Spońiskola 20l6. 07.|8-25-ig
tartő kźqta|anfüređi fuľnusára 105.600 Ft,- helyett 292.320 Ft-ot, a ,2016. 08.03-08-ig tartó
káptalanfüredi turnusára 82.800 Ft, helyett 2|5.040 Ft-ot, a Deák Diák Altalános Iskola esetében

a f0|6.07.18-25-ig tartő kápta|anfüredi turnusára fl1.f00 Ft helyett 246.400 Ft-ot és a 2016.
09 .|2-15-igtartő kátpta|anfuredi turnusáľa l 95.600 Ft helyett f7 | 920 Ft támogatást biztosít.

,],

ł.,

lł!

395



Felelos: polgármester
Határido: 2016. júIius 06.

A Humánszoleáltatási tigYosztály Családtámoeatási lľoda tíjékoztatátsa alapján: A.táboroztatás
lezajlott, a döntésľő| tájékoztatást kapott a Józsefváros Köztisségeiért NonpľoÍit Zrt. és az
éľintett intézmények igazgatói.

A PénziieYi ÜgYosztáIv tájékoztatása alapján: Ahatározatban foglaltak esetében atáboroztatási
támogatás átutalásáľa a Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján az ĺntézmények
elszámolását kiivetően keľül soľ.

ravaslat hótralékkezelés i tdmogatds irdnti kérelmek elbírdlására

110/2016. (VIII.24.) sz. EMBI határozat (12 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy:

1. javasolja a polgármesternek, hogy . . '. .. ., 1081 Budapest, szám a|atti
Iakos részére a 04-2859120|6. számú ügyiratban telepĺilési tźtmogatásra való jogosultságot és ezzę|
egyidejűleg hátralékkezelési tamogatást állapítson męg 82.696,- Ft összegben ahatirozat l. számú
mellékletében foglalt taľtalomma|.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 6. augusztus f4.

2. javasolja a polgármesternek, hogy . 1089 Budapest, ... .... szźtm

alatti lakos részére a 04-f237ĺf016. számú ügyiratban települési támogatásra való jogosultságot és

ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg f5.4|0,- Ft összegben ahattrozat2.
szttmű mellékletében foglalt tartalommal.

Felelos: polgármester
Határidő: 20 16. augusztus 24.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv Csa|ádtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: A 04-
2859ĺ2016 és a 04-2237120|6. számú iigyiľatokban az EMBI javas|ata alapján a hátľalékkezelési
támogatások megállapíüĺsľa keľiĺltek.

ravgs lat hdtralék kezelés i tdmogatds irónti kére Ime k elbíróIds dra

113/2016. (DĹ07.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eroforľás Bizottság úgy dönt, hogy:

1. javasolja a polgármesternek, hogy . ....'.' 1086 Budapest, .... szám
alatti lakos részére a04-3001lf0|6. számű ügyiratban települési támogatásra való jogosultságot és

ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 1f3.935,- Ft összegben ahatározat I.
szźtmű mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 201 6. szeptember 07.

2. javaso|ja a polgáľmesternek, hogy . ..., 1086 .... szám alatti lakos
részére a 04-2939lf016. számú iigyiratban települési támogatásra való jogosultságot és ezze|
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eryidejűleg hźúra|éÝkezelési támogatást á||apítson meg |43.886,- Ft ĺisszegben a határozat f.
számű mel |ékletében foglalt taľta|ommal.

Felelős: polgármester
Határidő: f016. szeptembeľ 07.

3. javasolja a po|gármesternek, hogy .. ......, 1089 Budapest,
szám alatti lakos részére a 04-f505lf0|6. szźlmű ĺigyiratban telepü|ési támogatásra való
jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 250.000'- Ft
ö s szegben a határ ozat 3 . számű mel | ékl etében fo glalt tartalommal.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: 20|6. szeptember 07.

4. javasolja a po|gármesternek, hogy .. ....... 1086 Budapest, ........ szźtm

alatti lakos részére a04-257312016. számú ügyiratban települési támogatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejűleg hátralékkezelési tamogatást állapítson meg 250.000,- Ft <isszegben a hatźtrozat 4.
szttmű mel lékletében fogla|t tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20 | 6' szeptember 07.

5. javasolja a polgármesternek, hogy . ..., 1083 Budapest, .... szám
a|atti lakos részére a 04-296|l2lf0|6. szttmű tigyiratban települési támogatásra való jogosultságot
és ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 60.696,- Ft összegben ahatttrozat
5. szźlmű mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2076. szeptember 07.

A Humánszoleá|tatási Ügvosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: A 04-
300|120ĺ6, a 04-293912016, a 04-f505lf016' a 04-2573 és a 04-2961120|6. számú ügyiľatokban az
EMBI javaslata a|apján a hátľalékkezelési támogatások megá|lapításľa keľüItek.

Iavaslat szervezetek beszdmo lĘúnak elfogaddsdra

11412016. (IX.07.) sz. EMBI hatáľozat (11 igen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dĺ!nt, hogy

1. elfogadja a Szakja Tasi Csĺjlling Buddhista Egyesület (székhely: 1039 Budapest, Királyok
itja 38.) civil szewezet f0|5. évről sző|ő szakmai beszámolóját és a f0|6. évi
tevékenységéről szóló szakmai teľvét.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. szeptembeľ 7.

2. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj
fenntartását a közös kĺiltséggel megegyezó ĺisszegen a Szakja Tasi Csölling Buddhista
Egyestilet (székhely: 1039 Budapest, Királyok úda 38.) civil szervezet ĺészére a Budapest
VIII. kerület' Pá| u. 3. (3679310/N|7 łtsz.) szám a|atti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. szeptember 7.
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3. elfogadja a Magyar Pünkösdi E'gyház (székhely: 1 143 Budapest, Gizella t]t 3.ĺ .) 2015. évrő|

szóló szakmai bészámolóját és af016. évi tevékenységéről szóló szakmai tervét.

Felelos: polgármester
Hatáľido: f0|6' szeptember 7.

4. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj

fenntartását a közöš költséggel megegyező cisszegen a Magyar Pünkösdi Egyház (székhely:

1 l43 Budapest, Gizella ft ij ) részérę a Budapest VIII. kerĺilet, Orczy tft 45 . (3594410l Al59

és 3594410lAl63 hrsz.) szttm a\atti helyiség vonatkozásában.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. szeptember 7.

5. elfogadja a Budapest Józsefuárosi Református Egyhźzkőzség (székhely: 1085 Budapest,

Salétrom u. 5.) 
"iui| 

,'"*"zet f0|5. évrol szóló szakmai beszámolóját és a 2016. évi

tevékenységérol szóló szakmai tervét.

Felelos: polgáľmester
Határido: f01l6. szeptember 7.

6. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj

fenntartását a kozöi költséggel megegyező összegen a Budapest Józsefuáľosi Refoľmátus

Egyházkozség (székhely: 1085 Budapest, Salétrom u. 5.) civil szervezet részére a Budapest

VÍÍI. kęrtilet, kis Fuvaros u. l l . (35l00/0/A/3 hrsz.) szám a|atti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. szeptember 7.

7. elfogadja a Társak a Teleki Térért Egyesület (székhely: 1086 Budapest, Teleki tér f4.IlI0.)
civil szervezet2OI5. évről szóló szaĹmai beszámolóját és af0|6. évi tevékenységéről szóló

szakmaitervét.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. szeptembeľ 7.

8. javasolja a Yźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj

fenntaľtását a ktjzöi koltséggel megegyező cisszegen a Társak a Teleki Térért Egyesület

(székhely: 1086 Budapest, Teleki tér 24. V10.) civil szervezet részére a Budapest VI[.
kerület, Teleki tér 16. (34734l0lŁl24 hrsz.\ és Budapest VIII. kertilet, Teleki tér 2f.

(3 47 3 9 l O l N 3 f hr sz') szź.m' a|atti he lyi s é g von atko zásában.

Felelős: polgármester
Határido: f0I6' szeptembeľ 7.

A Humánszoleáltatási tjgvosztály tájékoztatálsa alapján: A Bizottság diintéséľől a Józsefváľosi

c""a'ĺtoa.ĺ.ĺ rłĺ" pďú Zrt. tájékoztatása 2 0 1 6. szeptem beľ 7-én m egtö ľtént.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. alapján: A 114ĺ2016. (Ix. 07.) számű EMBI
nute,o,^tv^o.""."p-i6Gk1u T^i c.tilting Buddhista Egyesiilet, Magyaľ Pünkösdi Egyhá.Źo

Budapest Józsefuárosi Rďoľmátus Egyházközség, Társak a Teleki Téréľt Egyesület

kedvezményes bérleti díj további hozzájára|álsáľa vonatkozó tulajdonosi dtintés meghozatala

érdekében, a Váľosgazdálkoaási és Pénzügyi Bizottság 201-7. januáľi üIéséľe az előteľjesztés

előkészítésľe kerĺil.
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Javaslat a Helyi EséIyegyenlőségi Program módosítdsóra

115/2016. oX.07.) sz. EMBI hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Eroforrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja, hogy a Képviselo-testti|et 2016. október havi
rendes ülésén megtárgya|ja és elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerülęt Józsefuárosi tnkormányzat
Helyi Esélyegyen|őségi Program intézkedési tervének felülvizsgálatát, je|en előterjesztés 2. szźtmil
mel lékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 20l6. október havi rendes ülése

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatálsa alapján: A Képviselő-
testiilet t93l20t6. (x.06.) számú határozatával e|fogadta Budapest Főváľos VIII. keľiilet
Jĺózsefváľosi onkoľmányzat Helyi Esélyegyenlőségĺ Progľam ĺntézkedési tervének
felülvizs gál at,át,, v a|amint módosítását.

Javaslat a Bursa Hungarica Osztöndíjpdlyózat kííľdsóra

128/2016. (IX.21.) sz. EMBI hatáľozat (11 igen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy:

i. kiírja a hatźĺrozat mellékletét képező A típusú és B típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási
onkormányzati osztöndíj pźńyázatot 2016. október 4-to| 2016. november 8-ig.

Felelős: polgáľmester
Hatttridő: 20 1 6. október 4.

f. az |. pont szerinti pá|yázatok elbírálása során az érvényesen pźiyt.z'ć.kkozu| az alábbiakban
felsorolt szociáIis körülmények közĺjtt élőket részesíti előnyben a következő soľrendben:
a) aki egyedtil élő (egy fős háztartźtsban él) és havi nettó jövedelme a mindenkori

öregségi nyugdíj legkisebb összegének f00%-źLt nem haladja meg (57.000,. Ft),
b) akinek aháztartźsźtban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öľegségi

nyugdíj legkisebb összegének |50 %-át nem haladja meg (42.750,- Ft) és a
pá|yázőnak munkaviszonyrą munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybő| származő
jövedelme nincsen,

c) akinek abánartásában élő ktjzeli hozzźúartozőja a pźiyźnat benyújtásakor az SZt. 33.

$.a szerinti aktív korúak e||źńásźtrajogosult vagy apźiyázat benyujtását mege|óző 16
hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeľesőként nyilvántaľtott,

d) a pá|yźnő vagy vele egy hźztartásban élő személy slilyosan fogyatékos vagy tańósan
beteg,

e) akinek gyermeke van és apá|yźnőva| egy hánartásban él,

Đ aki źlwavagy fé|áĺva,
g) akinek aháztaľtásban élő eltaľtott gyeľmekek szźlma3 vagy annál több,
Ha a pá|ytzőnźi az a)-g) pontokban felsorolt szociális kĺirülmények közĺil legalább három
előfordul, úgy őt fokozottan rászoľulónak kell tekinteni, s pá|yázatát az elsok kĺjzé kell sorolni.

Felelős: polgármester
Határidő: pźiyázat elbírálási határideje 2016. decęmber 08.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: A Buľsa
Ilungaľĺca Felsőoktatási osztöndíj pá|yázatkiírásra keľült 201ó. októbeľ 4-én.

Javaslat a TIT Kossuth KIub Egyesĺilet 2016. I. félévi tevékenységéről szóhÍ beszdmoló elfogaddsóra
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130/2016. (X.05.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen.0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a TIT Kossuth Klub Egyesület (székhely:
1088 Budapest, Múzeum u. 7., nyi|vántartási szám: 01-02-0002360, képviseli: Gyenes Adám
igazgatő) f0 | 6. I. fél évi tevékenysé gérő l szó l ó beszám olój át.

Fele|os: polgármester
Határidő: 20 l6. október 05.

A Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy táłjékoztztálsa alapján: A Bizottság döntéséľől az Egyesület
tái ékoztatáls a m e gtö ľté nt f 0 | 6. o któ b e ľ 6 - á n.

Javaslat kúbítószer-ellenes program megvalósításdval kapcsolatos döntések meghozataldra

131/2016. (X.05.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzźĄáru| ahhoz, hogy a kerĺileti kábítószer-ellenes program keretében taľtandó Élewezetési
ismeretek és készségek címmel, 30 fő józsefuárosi kozépiskolában és általános iskolában tanító
tanár részére személyiségfejlesztő, drog-prevenciós céIú pedagógus-továbbképző műhelymunka
2016. október |7. napjátő| f0|6. október 20. napjáig tartó lebonyolítása érdekében a SYLVAX
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (székhelye: 4400 Nyíreryháza, Sarkantyú utca 25. fszt. |',
cégjegyzékszám: L5 06 084691) megbízási szerződés keľtiljön megkötésľe, melynek fedezete
l.578.600,- Ft cisszegben a 1 1301 kábitőszer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. október 5.

2. felkéri a polgáľmesteľt a határozat |. pontjában elfogadott szerzódés a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|6. oktőber 77.

3. felkéľi a jegsĺzőt ahatźrozat 1. pontja szerinti képzés vendéglátásával kapcsolatos intézkedések
megtételére, melynek fedezete bruttó 110.000,- Ft + EHo 35.340,- Ft, SZJA |9.640,- Ft összegben
a 1l301 kábítószer-ellenes progľamok címen biztosított.

Felelős: jegyző
Határido: f0|6. oktőber 17.

4. felkéľi a jegyzót a lőzsefvárosi Kábítószerugyi Egyeńető Tanács f0|6. decemberi l napos
konferenciájának vendég|źttĺsávalkapcsolatos intézkedések megtételére, melynek fedezete bruttó
80.000,- Ft + EHo 25.700,- Ft, SZJA 14.300,- Ft összegben a l1301 kábítószer-ellenes programok
címen biztosított.

Felelős: jegyző
Határidő: 2016. december l.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati lroda tájékoztatźtsa alapján:
1-3. pont: A' szerződés 2016. októbeľ |I-én a|áírásra került. A progľam sikeľes |ebonyolítása
megttiľtént
4. pont: 

^ 
|53/f016. (xI.30.) sz. határozatban a 4. pontban szeľeplő ,,20t6. decembeľi''

szłĺvegľészt ,'20t7. január 24-i', szővegľészľe módosította a Bizottság.
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ravas lat hátralékkezelés i tdmogatós irdnti kérelme k elbírólúsdra

13212016. (X.05.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen" 0 nem szavazattal" 2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság ílgy clönt, hogy:

1. javasolja a polgármesternek, hogy ... ..., |08f Budapest, ...... szám
alatti lakos részére a 04-3057l20l6. számú ügyiratban telepiilési támogatásra való jogosultságot és

ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson megf03.598,- Ft tisszegben ahatźtrozat |.
számú mellékletében foglalt tarta|ommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. október 05.

2. javasolja a polgármesternek, hogy .

alatti lakóhelyre bejelentett, de a 1086 Budapest, szám a|atti taľtózkodási
címen élő lakos részére a 04-f936lf016. számű tigyiratban telepĹilési támogatásra való
jogosultságot és ezzel egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 235.034,- Ft
összegben a határozat 2. számű mel lékletében fo glalt tartalommal.

Fele|ős: polgármester
Határido: 2016. október 05.

3. javasolja a polgármesteľnek, hogy . 1087 Budapest, ... ....... szám
alatti lakos részére a04-304|12016. számli ügyiratban települési támogattsra való jogosultságot és

ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg, 156.000,- Ft összegben ahatározat 3.

számű mellékletében foglalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 05.

4. javasolja a polgármesternek, hogy . ....., 1086 Budapest,
szám a|atÍi lakos részére a 04-347612120|6. számú ügyiratban teleptilési tamogatásra való
jogosultságot és ezzel egyidejrĺleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg |03.9f8,- Ft
összegben ahatározat 4. számű mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 05.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv Családtámoeatási lľoda tájékoztatása alapján: A 04-
3057l20t6'a04-2936/f016, a 04-3041/2016 és a 04-34761212016. számú ügyiľatokbanaz EMBI
javaslata atapján a hátľalékkezelési támogatások megáł|lapítátsľa keľüItek.

Javaslat szervezetek beszdmolójónak elfogadósdra

133/2016. (X.05.) sz. EMBI határozat (12 ieen. 1 nem szavazattal.0 taľtózkodás me|lett)

Az Embęri Erőforrás Bizottság rigy dönt, hory

1. elÍbgadja a Kótai Sportegyesület (székhe|y: 1086 Budapest, Teleki L. tér f4. IIU24.) civi|
szeryezet f0|5. évrő| szóló szakmai beszámolóját és a 2076. évi tevékenységéről szóIó
szakmai tervét.

Felelős: polgármesteľ
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Határidő: 2016. október 5.

2. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj

meghatározását a közös költséggel mege gyezo összegen a Kótai Sportegyestilet (székhely:

1086 Budapest, Teleki L. tér f4. III124) civil szervezet részére a Budapest VIII. kerület,

Teleki L. tér |6. (34,73410lN26 és 3473410lNf7 hrsz.) szám a|atti helyiségek vonatkozásźtban.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6. október 5.

3. elfogadja a Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány (székhely: 1082 Budapest, Nap u. f5.)2015.
évrol szóló szakmai beszámolóját és a20|6. évi tevékenységéről szóló szakmai tervét.

Felelos: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

4. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj

meghatfuozásźń a közös koltséggel megegyező ĺĺsszegen a Nap-Kor Mentálhigiénés
Alapítvány (székhely: l 082 Budapest, Nap u. f5 .) részére a Budapest VIII. kerület, Nap u. 25.

(3568810ĺN4 hrsz.) szám a|atti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. október 5.

5. elfogadja aMagyar Individuálpszichológiai Egyesület (székhely: i083 Budapest, Pľáter u. 56.

vl51.) civil szervezet2015. évről szóló szakmai beszámolóját és a2016. évi tevékenységéről

szóló szakmai tervét'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. október 5.

6. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj

megllattrozźsát a közös ktiltséggel megegyező összegen a Magyar Individuálpszichológiai
EgyesüIet (székhely: 1083 Budapest, Práteľ u. 56. Yl57.) civil szeÍvezet részére a Budapest

VIII. keľület, Fiumei tlt 3 . (34597 l0lN2 hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.

7. elfogadja a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely: 1081 Budapest, Népszínházu.
27.) civil szervezet 2015. évről szóló szakmai beszámolóját és a f0I6. évi tevékenységéről

szóló szakmai tervét.

Felęlős: polgármester
Határidő: 2016. októbeľ 5.

8. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj

meghatározÁsát a kozös költségge| megegyező összegen a Reményi Ede Cigányzenész
Szövetség (székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 27.) civ1| szewezet részérę a Budapest

VIII. keľület,Szl|ágyiu. l/b. (34688ĺ0ĺNl hrsz.) száma|alti helyiségvonatkozásában.

Fe1elős: polgármester
Határidő: 2016. október 5.



9. elfogadja a Magyar Goju-Kai Szovetség (székhely: l089 Budapest, orczy i]t 41.IUf6.) civil
szerv ezet 20 | 5 . év rő| szó ló szakmai beszámolói át.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2016. október 5.

10. javasolja a Yárosgazdá|kodási és Pénzugyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj
meghatározását a közos kö|tséggel megegyező összegen a Magyar Goju-Kai Szövetség
(székhely: l 089 Budapest, orczy íft 41 . 11126.) civil szervezet tészére a Budapest VIII. kerület,
Pál u. 6. (36788/0/Nf hrsz.) szźlm a|atti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. októbeľ 5.

A Humánszo|gá|tatási Ügyosztálv tájékoztatálsa a|apján: A Bizottság döntéséľől a Józsefváľosĺ
Gazd álkodási Közpo n t Zrt. táLiékoztatása 20 1 6. októbeľ 5-én megtö rtént.

A Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Kłizpont Zrt. tájékoztatása alapjánz A' t33ĺ2016. Cx. 05.) számú
EMBI határozatban szeľeplő Nap-Kiiľ Mentálhigiénés Alapítvány, Magyaľ
Individuálpszichológiai Egyesület, Reményi Ede Cigányzenész Szövetség, Magyaľ Goju-Kai
Sziivetség kedvezményes béľ|etĺ díj további hozzájárulásáľa vonatkozó tulajdonosi döntés
meghozatala érdekében a Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság 2017. januáľĺ iilésére
előteľjesztés késziil. A Kótai Sportegyesii|et 2016. 10. 18. napján felmondta a béľleti szeľződését,
mely 2016. t2.01. nappal elfogadásľa keľült. További intézkedést nem igényel.

Javaslat a 2016. évi,,róueÍvdrosi Szocilźlis Munkáért,, szakmai kitiintetésre

134/2016. (X.05.) sz. EMBI hatáľozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erofoľľás Bizottság úgy dönt, hogy

2016. évben a Józsefuárosi Szociális Munkáéľt kittintetést az a|ábbi személyeknek adomźĺnyozza:

1. Gálné Nagy Mtrta, a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
foglalkoztatottja,

2. Pźsztor Krisztina, a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
foglalkoztatottja,

3. Dávid Józsefrlé, a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
foglalkoztatottja.

Felelős: Emberi Eroforrás Bizottság elnöke
Határidő: 2016. október 5.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján: A kitüntetések 2016. november l5-én, a
Szociális Munka Napja ünnepség keľetében átadásľa keriiltek.

Iavaslat a 2016. évi tlźboroztatúsi túmogatás felosztdsára

135/2016. (X.05.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me|lett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Vajda Péter Ének- zenei A|ta|źlnos és Spoľtiskola f0|6. szeptember |2. _ szeptember 16., 2016.

októbeľ 03. - október 07.,20|6. október 10. - októbet |4.,f0|6. októbeľ l4. - október |8.,2016.
október 24. _ oktőber 28., valamint af076' november 14. - november 18-ig tartó magyarkúti
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táboroztatására, a VIII. kerü|eti lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló gyermekek részére
245.7-]0,- Ft összegíĺ - ahatározat 1. és 2. számű me|lékletében foglaltak szerinti _ támogatást
biztosít.

Felelős: poIgármesteľ
Határido: 20l6. október 05.

f . a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fO|6. februtlr l5. - februáľ
19.,2016. szeptember 19. - szeptember 23., f016. szeptember 26. - szeptember 30.,2016.
november 28. - december 02-ig tartő magyaľkriti táboľoztatźsára, a VIII. kerületi lakóhellyel
rendelkező szociálisan rászoľuló gyermekek részére 199.850,- Ft összegű - ahatározat 1. és 3.

számű me l lékletében fo glaltak szerinti - támo gatást b i ĺosít.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2016. október 05.

3. az Emberi Erőforrás Bizottság 88/2016.(VI.0l.) számú határozatában elfogadott táboroztatási
támogatásban részestilő tanulók névsora és a táboľozási támogatási összegek vonatkozásában
jelen határozat 4' számú melléklete szerinti névsorra és összegekre módosul a Németh Lász|ő
Altalános Iskola esetében azza|, hogy a f0I6. augusztus 01. augusztus 13-ig tartó
káptalanfuredi tuľnusára 516.620,- Ft - helyett 3f7.600,-Fttámogatást biztosít.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. október 05.

4' az Emberi Eľoforľás Bizottság 88/2016.(VI.01.) számú határozatźtban elfogadott táboroztatási
támogatásban ľészesülő tanulók névsora és a táborozźsi támogatási összegek vonatkozásában
jelen határozat 5. számú melléklete szerinti névsorra és összegekre módosul. A Józsefuárosi
Szociális SzolgáItató és Gyermekjóléti Központ 20|6. jtiius 30. _ augusztus 05-ig tartó
káptalanfüľedi turnusára 317,520,- Ft helyett 354.900,- Ft, valamint a Józsefuárosi Szociális
Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Atmeneti otthona f0I6. augusztus f2. _
augusztus f7-igtartő káptalanfiiredi turnusľa l l0.880,- Ft helyett 55.440,- Ft támogatást biĺosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 05.

Á' HumánszoleáJtatási ÜgYolztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: Atńboroztatás
a Vajda Péteľ Enek. zenei ,Ąltalános és Spoľtiskolában és a Molnáľ Feľenc Magyaľ-Angol Két
Tanítási Nyelvű Altalános Iskolában egy-egy tuľnus kivételével lezajlott' a dłintésľő|
tájékoztatálst kapott a JőzseÍváros Közösségeiért NonproÍit Zrt. és az érintett intézmények
igazgatői.

A Pénzĺievi Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: Ahatározatban fogtaltak esetében a táboľoztatási
támogatás átutalásáľa a Családtĺímogatási lroda tájékoztatása alapján 

^z 
intézmények

e|számo|ását kłivetően keľül sor.

A beszámolő lezárva: 2017 .januar 1 1-én.
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