
A GazdáIkodási Ueyosztály táiékoztatása a|aDián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2016. Lf.07.
nappal kiadásra került.

Tulajdonosi ltozztijdľulús a Budapest VIII. keľiilet, Bacsĺj BéIa utca 3. számú ingatlan kapubehajtó
épí.téséhez

123312016. (XII.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájźru|ását adja - a
Symbister Tervezőiroda Kft. (cégegyzékszám: 0l 06 784968; székhely: l096 Budapest, Thaly
Ká|mán u' ĺ0.) megbízásźhő|_a Pannon Engeneering Mérnöki Iroda Kft. (cégsegyzékszám: 13 09
|42974; székhely: 2040 Budaörs' Vöröskő u. 10.) részére, a Budapest VIII. kerüIet, Bacsó Béla utca 3.
szźtm a|aÍÍi ingat|anon tervezett társashźtz építési engedé|yezéséhez készített kapubehajtő terveihez, az
íltcsat|akozźls kiépítésének közterĺileti munkáihoz, az a|źbbi fe|tételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szi'ikséges
eryéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tu|ajdonosihozzájáru|ás a Bacsó Bé|a utca (hrsz.: 34842lf) út- és járdaszakaszáraterjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burko|atbontási) hozzájźtulrźst a
vonatkozó ľendelet (|9/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szeľinti mel|ékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivata| Hatósági Ügyosztály Építési.igyi
Iľodájától e|őzętesen meg kell kérni, és az abban fogla|takat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi abeľuházőt (építtetőt) az új útcsatlakozások kiépítése kapcsán az úttest, ajárdaszegé|y
és jfuda he|yretillítására, a csapadékvíz e|vezetését biĺosító, megfelelő minőségű
kialakítására, melyre aberuháző (építtető) 5 év gaľanciátvtL||al,

o A Bacsó Béla utca kapubehajtó burko|atát az a|ábbi rétegľenddel kell kiépíteni:
8 cm vtg. beton térkő burkolat
3 cmZ 0/4 homok ágyazat
l5 cm vtg. C12/15 beton alap
f0 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o A bontással érintett Bacsó Béla utca járda burko|atźú _ szegé|y kiépítés után _ az a|źbbi
rétegrendde| kellhe|yľeállítani szerkezetj rétegenként f0-20 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 öntött aszfa|t (az építést követően teljes járda fe|újítás)
15 cm vtg' C8/|0-32/F stabilizá|t úta|ap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térő| akilnerü|et tulajdonosát íľásban
éľtesíteni,

f. je|en tu|ajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napj ától számított 2 év ig érvényes.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 20 1 6. decembeľ 5.
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A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás f0|6. Lf.07.
nappal kiadásľa keriilt.

Tulajdonosi ltozzdjdrulds a Budapest VIII. keriilet, Prúter utca 73. szdmú ingatlanra leágaaí
gdzvezeték építéséhez

|f34/20L6. (KI.05.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi BÍzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A,,Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tu|ajdonosi hozzájárulását adja _ a
FOGAZ Földgáze|osztási Kft. megbízásttbó| a Dinamika Kft. á|ta| készíteľt, Budapest VIII. kertilet,
Práter utca 73. szám alatti ingatlan gáze||átását bizosító |eágaző kisnyomású gźnvezeték tewéhez,
kiépítésének közteľü|eti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekkę|:

a. jelen tulajdonosi hozzájarulás a bęruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aló|,

b. a hozzájárulás a Budapest VIII. keľtilet, Práter utca (hrsz.: 36100/f) érintett lit- és
j áľdaszakas zára terjed ki,

c' a beruházónak (építtetőnek) a közútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzź$áru|ásta
vonatkozó rende|et (|911994. (V.31.) KFryM rendelet) szeľinti mellék|etek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerÜlet Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájátó| előzetesen meg ke|l kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be ke|l tartani,

d' k<jtelezi a kivitelezőt a Práter utcai járda- és tltszakaszon a bontási helyek (és járda szegélykő)
megfelelő minőségben történő helyreállításźra, melyre aberuházó és kivitelező közösen 5 év
garanciáĺt vá|la|,

. A bontássa| érintett Práter utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreá||ítani
szerkezeti rétegenként f0 -f0 cm átl apol ással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (a járda szélességének megfelelő
hosszúságban)
l5 cm vtg. C8/|0-32lF stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Pľáteľ utca útpálya buľkolatát az a|ábbi rétegrenddel kel| helyreźi|ítani
szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással :

4 cm vtg. AC11 je|íĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a jtrda javítás folytatásában)
6 cm vtg. ACll jelĺĺ hengeľelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/l0-3fĺF stabi|izttlt ritalap
f0 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyagga| nem
helyettesíthető)

e. jelen tu|ajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásáva|, f0|7. április 15. napjától - 2017. augusztus 15. napjáig szóló
idotaItamra érvénves.

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

Á Gazdálkodásĺ tigvosztá|v táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2016. Íf.07.
nappal kiadásľa keľÍilt.
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Javaslat a LEo50 Bt. gépjdrmíí-elllelyezési kiitelezettségének pénzbeli megváItússal történő
teIjesítéséľe

123512016. (xII.05.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(10 igen' 1 nem,3 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hog1

1. hozzájáru| - a Józsefoáros területén az épiÍtetők gépjármű-e|he|yezési kötelezettségéről szóló
1512011. (III.18.) önkormányzati ľendelet 7. $ (l) bekezdés a) pontja alapján _ a LEo50 Bt.
(cégsegyzékszám: 0l 06 ,ĺ7693f; székhely: 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/G.) Budapest VIII.
kerület, Leonaľdo da Vinci u. 50. szám (hľsz.:36265) a|atti ingat|anon tervezett lakóépület
megépítéséhez kapcsolódő 4f db gépjármű-e|helyezési kötelezettségének pénzbe|i megváltással
történ ő telj esítéséhez 3 00.000,- Ft/parko l ó d íj ért.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december 5.

f . felkéri a po|gármesteft a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megvá|tására vonatkozó
me gál l apod ás a|áírźsźtr a.

Felelős: po|gármester
Határidő: 20l6. decembeľ ló.

A Gazdálkodási ÜgyosztáIv táiékoztatása atapián: A megállapodás 20t6. 12. I}-én a|áírásra
keľült.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladdsi ajdnlat jóvlźhagyósa - Budapest VIII. keríilet,
Kisfaludy u ........... - hatdrozatlan idejíí bérletijogviszony

1236ĺ20t6. (KI.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) honźĄáru| az ingat|an-nyilvántartásban a ........... he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VI[. keľĺilet, Kisfaludy u. .. szám a|atti, 34 m"
alapteri'iletíĺ, l szobás, komfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozó e|adási ajánlat

ilékb";,L;;;; Ł"JJ?''fi?,xT,J'"-Tiä?.äi'!Ť1i.1?|l?' Ł":ź":ł#.#'ľflt::'"ä'J"ľä-ŕJľJ
közlése me||ett.

Felelős:Józsefoárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. december 5.

f .) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási aján|at

kikĺi I désére, val am int az adźsv ételi szerzó dés megkötéséľe.

Fe|elős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017. janufu 10.

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Kiiznont Zľt. táiékoztatása alapián: Az e|adási aján|at 20t6.
decembeľ 9. napján kikü|désľe keľůilt, az adásvételi szeľződést abér|ő nem írta alá.
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kérelme bérlőtdrsi jogviszony megszüntetésére,Iétesítésére a Budapest VIII. keriłIet, Vas u. 7. szám
alatti, iiltkormĺtnyzoti tulajdoníl, nem lokĺis céljára szolgliló helyiség vonatkozĺÍsĺtban

1237 /f0|6. (xII.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájáru| és ........... bérlotársak által bérelt,
Budapest VIII. keľület, Vas u.7. szám a|atti,3650310lA122 hrsz.-ú, 99 mz alaptertiletÍi,
önkormányzati tulajdonú' utcai bejáratű, alagsori, nem lakás cé|jára szo|gáló helyiségre
vonatkozó bérlőtársi szerzódés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Felelős: Józsefoáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 5.

f.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Vas v 7. szám alatti, 36503l0lV22 hrsz.-ú, 99 mz
alapteľületű, önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejźratű, alagsori, nem lakás cé|jára szolgáló
helyiség tekintetében a béľleti szerződés megkötéSéhez bér|őtźtsi jogviszony létesítése céljából

...........eI és .....................val határozott ĺdő'ľe, 2020. december 31. napjáig'
azza|, hogy 2017. január 0l. napjától 41.000'- Ft /hó + AFA béľleti díj + kozüzemi és

különszolgá|tatási díjat, valamint 2018. január 01. napjátó| 2020. december 31-ig 55.500'- Ft/hó
+ AFA béľleti díj + közĺizemi és különszo|gá|tatási díjat kötelesek megfizetni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdtilkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 5.

3.) hozzájáru| ahhoz, hogy a Budapest VIII. keľiilet, Vas u.7. szám alatti, 36503l0ĺAlff hrsz.-ú,
99 mz alapterĺi|etű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejźratű, alagsori, nem lakás cé|jára szolgá|ő
helyiségben a fiĺtés kialakításához és a helyiség pźrät|anítźsához szükséges munkálatokat a
béľlőtársak saját k<ĺltségükľe elvégezzék, azza|, hogy a bérleti jogviszony idótartama a|att
bérbeszámítási igénnyel nem élhetnek, továbbá az á|ta|uk eszközölt beľuházások ellenértékét a
bérleti jogviszony alatt és azt k<ivetően az onkormányzattő| semmilyen jogcímen nem
követelhetik, és amely a bérleti szerződésben is rögzítésre kerül.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźł|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 5.

4.) fe|kériaJózsefuárosiGazdálkodásiKözpontZrt.-tahattĺrozat1.)pontjaszerintiszerződésközös
megegyezéssel töľténő megszi.intetésére, va|amint a 2.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkoľmányzat tu|ajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló
3512013. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet 14. s (2) bekezdése a|apján az ővadék megťlzetését,
valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző előtt egyolda|ri kötelezettségváIlalási
nyilatkozat a|áirását vállalják a leendő bér|őtáľsak.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: f017 . januźlr 3|.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2017. március 2-án a béľ|eti
szeľződést felek megkötötték.
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Dr. Mdrton TanĺÍcsadó Kft. bérlő székhely bejegyzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. keriilet,
RĺÍkóczi íIt 25. (Vos utcafelőIi) s7dm alĺltti, önkormĺinyzati tulajdoníl, nenr lakás céljúra Szolgáló

h e Iy is é g v o n at k o zĺÍs ĺi b an

1f38l20|6. (KI.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, l tartĺizkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodásiés Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, 36506/0lN40 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil. keľület, Rákóczi űlt25. (Vas utca felő|) szám a|aÍ:t.ta|á|hatő,55
m2 alapterü|etű, önkorm ányzati tulajdonú, utcai bejáratú, fü|dszinti, nem lakás céIjára szolgáIó
üzlethelyiséget bér|ő Dľ. Máľton Tanácsadó Kft. (székhe|y: 1137 Budapest, Szent István köľút
f0. 4. em 1.; cégjegyzékszźm: 01-09-980036; adőszám:238f6991-f-41; képviseli: Dľ. Máľton
Mátyás üg1rvezető) részére a székhely használathoz szükséges tu|ajdonosi hozzájáru|ás
megadásához a bér|eti szerződés megszÍinésének időtartamáig azza|, hogy a bérleti jogviszony
megszíĺnése esetén a Kft. haladéktalanul intézkedik a székhely torlésérő|.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20 l 6. december 5.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZťt'-t, hogy a határozatmellék|etét képező, székhely
haszná|atra vonatkozó tartalmú nyilatkozatot a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefoárosi
onkormányzat képviseletében a Dr. Márton Tanácsadó Kft. részére adja ki.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 3 l.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: A' határozatľó| a táłjékoztatás
2016. decembeľ 9-én írásban megttiľtént, a nyilatkozat megkiildésre keľült.

Advectio Kft. bérlő és az E & P Constantia Kft. közös kérelme bérlőtdľsi jogviszony létesítésére a
Budapest VIII. kerüIet, Üuĺt tt 66/8. szám alattÍ, önkormtűnyzati tulajdonú, nem lakds cétjlźľa

szolglźIó hely iség bérbeadds a vonatkozds óban

1239l20t6. (KI.05.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIIr. keľület, Üllői űt 66tB. szám a|atti,36f73/oĺA/46 he|yrajzi számon
nyilvántartott,57 mf alapterületű, ĺinkormányzati tulajdonú, utcai bejfuattl' foldsziňti, nem lakás
cé|jára szo|gá|ő helyiségre az Advectio Kft' bér|ővel kötött bérleti szerzodés módosításához és
bérlőtársi jogviszony létesítéséhez az E & P Constantia Kft.-vel lakossági kisipari szolgáltatás
(varroda, ľuhajavítás' szabászat) és ingatlaniroda tevékenységek cé|jźra,86.000,-Ft/hó + ÁFA
bérleti díj + kozüzemi és különszolgáltatási dfiak cisszegen, a bérleti szerződés egyéb részeinek
változatlanuI hagy ása męllett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdtilkodási igazgatőja
Határido: 2016. december 5.

f .) felkéri a lózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a béľleti szerződés módosítás 1.) pont szerinti
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
24. s Q) bekezdés d) pontja a|apján az ővadék feltöltését, va|amint a24, $ (2)bekezdés c) pontja
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a|apján közjegyző elott egyo|da|ú kcite|ezettségvá||a|ási nyilatkozat a|áírását vál|alják a |eendő

bér|őtársak.

Fe|e|os: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgaÍőja
Határidő: 20l6. december 31 '

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A határozat végľehajtása
megttiľtént ,2017 . febľuár 6-án a szerződést fe|ek megkiiti'tték.

Javaslat a Corvin Sétlźny Program keretén beliil etővúsdrltisi jogróI való lemondltsra ZÁRr ÜĺÉs

|240ĺ2016. (xII.05.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi
onkormányzat a . hrsz.-ú' természetben a 1083 Budapest, Tömő u. ....
szźtm a|atti, 52 m2 a|apterületű lakás tekintetében, a 17.000.000.- Ft-os vételár ismeretében az e\óterjesztés
mellékletét képező ingatlan adásvételi szeľződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2016. december 5.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: f016. |2. 06-án ügyfé| személyesen átrette a
határozatot.

Javaslat a ,,rĺftékbeszerzés,, tdrgłú, közbeszerzési értékhatdrt el nem érő beszerzési eljdrós
e r e dmé ny é n e k me g dl I ap í'tás ár a

124f/f0|6, (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 2 tartólzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1. a ,,Játékbeszerzés,, tárgyil, kozbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december |f.

f. a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegű ajánlatot a Játékbox Kft.
(székhely: 6762 Sándorfa|va, Rózsa utca 37 .; adőszttm: 14546897-2-06; cégjegyzékszám: 06-
09-0|9397) tetÍ, ezért a Kft. a nyertes aján|attevó.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 12.

3. ahatározatf . pontja a|apján felkéri a po|gármestert az adásvételi szeľződés a|áirására.

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20l6. december l3.

Ajánlati ár:
(összesen nettó Ft + Afa: bľuttó Ft

2.955.880,- Ft:
f.327.464,57 Ft + 628.415,43 Ft

,r*fu



4. Az a|ábbiakban fe|soro|t, a Józsefi'árosi onkormányzat részérő| beszerzett, a Józsefiláľosi
tnkoľmányzat tulajdonát képező játékok téľítésmentesen átadásra kerüInek a Józsefr'árosi

ített Bö|csődék részére.

Játék megnevezése
Meańýi$fj.:

...íilb.ii]ĺ'' 
.

ABC formail lesztő hźn|kő 8

Fa svűľiÍpiramis 8 db-os 8

Dotovs ABC és számos nasv építokockák 64 db-os 8

Bébipiramis építő iátékszett betűkkel és számokkal 8

Quercetti bébi bepattintós iáték, nyuszis 8

Puha bébikockaszett 6 db-os 8

Ineó somböcálIatkák 8

Guru|ós teknős I

Faouzzle I

Mini kéoillesztos fa ouzz|e 8

LEGO DUPLO Delux ittékdoboz(Minden egy csomagban készlet) 21

LEGO DUPLO Első árműveim (fiúknak) 21

LEGO DUPLo Első átékházam (Iánvoknak) 21

LEGO DUPLO iátékdoboz (Minden egy csomagban készlet) 14

LEGO DUPLO Dzsungel, utazás a világ korüI 14

LEGO DUPLO E|ső vasútkészletem 14

FeIelős: polgáľmester
Határido: 20l6. december |f.

Az a|ábbiakban felsoľolt, a Józsefuárosi onkormányzat részérő| beszerzett, a Józsefvárosi
onkormányzat tulajdonźlt képező játékok térítésmentesen átadásra kerü|nek a Napraforgó

óvodĺtett a reszere.
JĺĹtćkmegnev'Ęés,i.o'|i:Yl 1.' .. . 

'.l..;l;. .'ĺ . pí b)

LEGO DUPLO Minden egJ csomagban kész|et 15

LEGO Friends Emmaháza t5

LEGO Minecraft Azerőd 15

LEGO DUPLO De|uxe játékdoboz 15

LEGO Fľiends olivia felfedező autója 15

Fele|ős: polgármester
Határidő: 201 6. december |f.

6. ahatírozat4. és 5. pontjai a|apjtn felkéri apolgármestertazátadás-tfuétel lebonyolításáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december f|.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alaDián: A nyertes ajánlattevőve| a szerződés a|áírásľa kerĺilt.
A Kft. a szeľződésben foglaltakat teljesítette, az eszktiziĺk átadása a Józsefváľosi Egyesített
Błilcsődék, valamint a Naprafoľgó Egyesíteĺ óvoda részére megttirtént.

/
Javaslat ktjzteriilet-hasznólati kérelmek elbírdlĺźsára %r
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Í243ĺf0I6. (KI.12.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' l nem, 3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használati hozzź|árulást ad -
elore egy összegben torténo te|jes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint

Közterü|et-h asználő, kére|mezo: Magyaľ rt|,pítő Zrt.
(székhely: l149 Budapest, Pillangó u. 28.)

Akozterti|ethasználatideje: f016. december|2.- 20l6. december2|.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (gya|oghíd építése)
Kozterület-haszntiathelye: Budapest VIII. keri.ilet, Diószegi Sámuel u. 38-42.

szám e|őtti közteľületen te|ies útzárral
Kozterület-h aszná|at nagysága: 1f0 mf

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december 12.

A Gazdá|kodási ÜwosztáIv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél f01'6. |2. 16-án
szemé|yesen átvette.

t244ĺf016. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-hasznáIati hozzájárulást ad -
előľe egy osszegben történo teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Pilon-Aľchitekt Kft.
(székhely: 1 157 Budapest, Nyíľpalota út 5. fszt. f .)

A köĺerĺilet-használat ideje: 20l6. december 12. _2016. december 3l.
KozterÍilet-haszná|at cé|ja: építési munkateľĺilet (homlokzati á|lvźny elhelyezése)

Budapest VIII. kertilet, Dobozi u. 1. (villamos remiz
Közterület-hasznźńat helye: épülete) szám elotti közteľĺileten

72m"
Közterü l et-h aszná|at n agysá ga :

Felelős: po|gármester
Határiđő: 2016. december |2.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél 20|,6. 12. 16-án
áfuette.

|24512016. QilI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźls szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerĹi|et,Jőzsef kÍt.44.
szélm a|atti Táľsasház részére a 837/2016' (V[I.29.) számű határozatában megadott közterület-
haszntiatihozzájáruláshoz kapcsolódó közterü|et-haszná|ati díjat, azaz748 360,- Ft-ot egy összegben
visszautal a Rendelet 26. $ (1) bekezdésben fogla|tak a|apján.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l6. december 7f.

Á. Gazdálkodási Ügyosztá|v táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az iigyféI 2016. |2. 16-án /ĺátvette. Í/
ss ffi7/

_.y.1



1f46/20|6. (xII.12.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźls szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy visszavonja a 495lf015. (V.18.) számŕl
határozatát,af015' május 01.-f016. december0l. kozötti idoszakravonatkozóközteľü|et-haszná|ati
díj megťlzetése me| | ett.

Fele|ős: po|gármester
Határidő: 2016. december lf.

A Gazdátkodási Ügyosztrílv táiékoztatása alanián: A határozatot az ügyfél 201'6. 12. 16-án
átvette.

1f4712016. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hory köĺertilet-hasznáIati hozzájáru|ást ad _
havonta töfténő teljes dijfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az iigyfél f016. Lf. 16-án
személvesen áfuette.

1f48l2016. (XII.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájétu|ást ad

te|jes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Közterü let-h aszná|ő, kére|mező :

A koztertilet-használat idej e :

Közterü l et- h aszná| at c é|j a:

Közteri'i l et-h aszntiat helye :

Közterü | et. h aszná| at n agy sága.,

Fe|e|ős: polgáľmester
Határidő: 20 1 6. december |f .

Közteľti let-h aszná|ő, kéľelmező :

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

Közterület-h aszntńat helye :

Sami Info Trade Kft.
(székhe|y: 1085 Budapest, József kÍr.69.)
20l6. december 13. -f017. decembeľ 13.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 4' szám e|őtti
közterületen
lf m2

B udapest Kőzűt Kőzpont Zrt.
(székhely: l075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. |9-21.)
2017. január |._20|8. január l.
taxiáIlomás

f3-f4' sz. előtt

előtt 5 férőhely,

Üll0l lit sarkán

u' 2. sz. előtt

saľkán 5 féróhe|y,

Budapest VIIL, Kźivária tér
4 féľőhely, 40 m,
Budapest VIII., Szigony u. f. sz.
50 m'
Budapest VIII, Szigony u.

5 féróhely, 50 m,
Budapest VIII, Koľányi Sándor
5 férőhely, 50 m.
Budapest VIII., Illés u. - Práter u.
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50 m2

240 n2
Közteľi'i l et-h aszná|at n agysága:

FeIe|ős: poIgármester
Határido: 2016. december 12.

A Gazdá|kodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározatot az ĺigyfét f01'6. Í2.21-én postai
úton átvette.

1249l20L6. (XII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati hozzźýárulást ad -
teljes díjmentességgel _ az a|ćhbiak szerint:

Kozterület-hasznźiő,kére|mező: PEDRÁNOCONSTRUCTIONIII]NGARYKft.
(székhely: 1082 Budapest, Práter u.29la. fszt. f|.)

A köztertilet használat ideje: 2016. december |f '-f0|7. május 30.
Közterület-hasznźl'|atcé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási terüIet és építési

konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Kcjzteľület-haszná|athe|ye: Budapest VIII., Tömő u.24-f5. és Bókay u. 44-46. előtti

járdán
KözteľüIet-h aszná|atnarysága: l l8 m2

FeIeIos: polgármester
Határido: 2016. december 12'

Á' Gazdálkodási Üevosztáty táiékoztatása a|apián: A határozatot az ügyfél 20|'6. Íf. 16-án
személyesen átvette.

125012016. (XII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozatz
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy köztertilet-használati hozzźýźtrulást ad _
előre egy összegben tijľténo teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbjak szerint:

Köztertilet-haszntiő, kérelmező: Heim Pál Gyermekkórhĺáz
(székhely: 1089 Budapest, Üllői út 86.)

A közteľület hasznáIat ideje: 20l6. december 13. _2011 . ápri|is 15.

Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkaterület (bontási-építési forgalom)
Közterület-használat helye: Budapest VIII. keľület, Batsányi u. téglakeľítés elotti

parkolóban és úttesten (38720 hrsz')
Közterĺilet-hasznźúatnagysága: 70 m'

Fele|ős: polgármester
Határido: 20l6. december lf .

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián z A'határozatot az ügyfé| 2016. If ,2l-én postai
úton átvette.

|25I/20t6. (XII.rz.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(l4 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)



A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dont, hogy koĺerĺilet-használati hozzájáru|ást ad -
egy cisszegben tofténo te|jes díjfizetéssel - az a|źhbiak szeľint:

Köaerü |et-h aszná|ő, kérelmezo :

A közteri'i let-használat idej e :

Közterü let-h asznźiat cé|ja:
Közteľü | et-h aszná|at he l ve :

Közterü l et-h aszná| at n agysága :

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l6. december 1f .

Cvikker Optika 2001 Bt.
(székhely: 1088 Budapest, Kľúdy u.4.)
2017. január 02. _ 20l7. decembeľ 31.
l db megáIlító tábla és ldb rek|ámtábla (cégér)
Budapest VIII. kerület' Krúdy u. 4. szám alatti
tizlethe|yiség előtti kĺjzteľületen, valamint az épulet
homlokzati szakaszán
1-l m2

OFI-BAU lfft.
(székhely: l l39 Budapest, Frangepán u.3.)
2016. decembęr lf._2017. janufu30.
építési munkaterĺilet
Budapest VIII. kerület, Regu|y Antal utca 3l. előtti
járdán
8m'

A Gazdá|kodási Uevosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ĺigyfél 201'6. 12. l6-án
személyesen átvette.

|252/20|6. (xII.12.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest VIII. kerü|et, Üllői
ift 60-62. szám a|atti Társasház kéręlmét, és a Rendelet f2. $.a értelmében a 20|6, évben befizetett
koĺerület-haszntilati díjf\%o-tlt, azaz47 028,- Ft-ot aTársashtzrészére visszafizet.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. december 72.

lv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél 2016. Lf. 22-én
koľmányzat visszafizette a kiizteriilet-használati díj 20 oÁ-át.

1253/20|6. (xII.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtĺózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdá|kodási és PénzĹigyiBizottság úgy dönt, hogy

l. közterü|et-használati hozzźýźtru|źlst ad _ előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel - az
a|ábbiak szerint:

Közterü let-h asznźńő, kérelmező :

A közteľĹi|et használat ideje:
Közteľĺi l et-h aszná'| at cé|j a:

Közterület-h aszná|at he|ve :

Közterü |et-h aszná|at nagysága:

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 20l6. december lf .

f . az OFI-BAU Kft. a Budapest VIII. kerĺilet, Reguly Antal utca 3|. szám e|őtt 20|6. december 01.
napja - f0|6. december ll. napja közötti időszakra vonatkozó közterü|et-haszná|atźnak díjtú
fizesse meg.
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FeIelős: polgármester
Határidő: 2016. december |f .

A Gazdá|kodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározatot az ügyfé| f016.Lf.23-áłn postai
úton átvette.

t254/2016. (XII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|ati hozzájárulást ad -
előre egy osszegben töľténő teljes dijfizetéssel _ az alábbiak szeľint:

Közterĺilet-hasznźiő, kére|mező: MR FI'INK Kft.
(székhely: 1051 Budapest, Vigadó u.4.)

A közterület-használat ideje: f016. dęcember lf . -f016. december 30.
Közterület-hasznźiat cé|ja: mobil árusító autó
Közterület-használathelye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 4. szám e|őtti

kozterĹi|eten (Coľvin sétány 4. _ Nagy Templom u.

sarkp)
Közterület-hasznźiat narysága: 4 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december lf.

A Gazdálkodási Üevosztáty táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ĺigyfél 2016. |f. f2-én
személyesen áfuette.

Javaslat a Corvín Sétány Program keretén beliil a VlÍrosrendezésÍ, Hdzhelykialakítósi és Tervezési
Kkt.-vel kiitiitt szerződés hosszabbítdsóra

tf55/20|6. (KI.12.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárul a Budapest Főváros VIII. kerĺi|et Józsefuárosi Önkormányzat és a Városrendezési,
Házhelykialakítási és Tervezési Kkt. között f015. źtpri|is 07-én, a Corvin Sétány Program
megvalósítása során felmeľülő geodéziai szolgáltatísok e|végzésére kötött válla|kozási keľet-

megállapodás határidej ének f0 I7 .június 3 0. napjáľa torténő módosításához.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december |f .

2. felkéľi a polgármestert ahatározat |. pontjában foglaltak szerinti megállapodás módosítás a|áírźsźra.

Felelős: po|gáľmester
Határidó: f0|6. december f0.

A GazdáIkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A. szerződés 2016. |f.20-án a|áirásra keľiilt.

A Budapest VIII. keriilet, Szigetvdri utca ................ szdm alatti, ....... helyrojzi számíl
l ak ds r a me g k üI dti tt e l adds i aj d n lat h at áridej é ne k me g h o s s za b b ít ds a
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|f56l2016. (xII.12.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatá'rozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
^a 

Budapest VIII. keľĺilet, Szigetváľi
utca ........ szám alatti ..... hrsz.-ú,36m, a|apterü|etű lakásra kikĺi|dött eladási
aján|at aján|ati kötottségét a határozatrő| szó|ó értesítés kézhezvéte|étő| számított 30 nappal
meghosszabbítja.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határido: 2016. december lf .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A batározzt végrehajtása
megtörtént, az adásvételi szeľződést felek 2017. febľu ár I4-én megköttitték.

Botos Zsolt egyéni vdllalakozó bérbeszdmítdsi kérelme a Budapest VIII. keriłIet, IIIés u. 24. szóm
alatti, iires, önkormlźnyzati tulűjdo,,íl, nem lakós céIjdra szolgúló helyiségre

t257/2016. (XII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l.) hozzájáru| Botos Zso|t egyéni vállalkozőva| (adőszám: 61858855-|-4f) bérbeszámítási
megállapodás megkötéséhez a Budapest VIII. kerü|et, Illés u. f4. szám a|atti, 36083l3lNf
hľsz.-ú, 11 m, alapterületű' tires, utcai bejáratú, galériás, ftildszinti' nem lakás cé|jára szo|gá|ő
helyiség tekintetében a bérbeadóľatartoző fe|újítási munkák bér|eti díjba töfténő bérbeszźĺmításra
vonatkozóan bruttó 431.800'- Ft,azaz (340.000,- Ft + 9l.800,- Ft AFA) összegben, amennyiben
az ||13/f0|6. (XI.07.) számú határozatában fog|alt feltételek szerinti béľleti szerződés
megkötésre kerül. Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő, Botos Zso|t a megáIlapodás megkĺitését
követő 6 hónapon be|ü| a felújítási munkákat (lépcsőjavítás, rács javítás, elótér fa|azás,
vízvezeték koľszerűsítés) e|végezze, és azok a benyújtott szám|ák alapján |eigazo|tsra kertiljenek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december |2.

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat l .) pontja szerinti megállapodás
megkötésére.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A béľbeszámítási
megállapodást felek megkiitiitték.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, IIIés u 36. és a Budapest VIII. kerĺilet, IlIés u 24. szdm alatti,
iires, iinkormdnyzati tulajdonĺl, nem lakás céIjára szolgóIó helyiségek bérbeaddsdra vonatkoai

pdlydzat eredményének megdllapítására és nyilvdnos, egyfordulós pdlyúzat íltjón történő
bérbeaddsdra

|25812016. (XII.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy



1.) a Budapest VIII. keľiilet, Illés u. 36. szán a|att e|he|yezkedó,3609010lAl44 hrsz.-il, 160 m2

alapteľületű, a Budapest \{II. keriilet, IlIés u. 24. szám (Illés utca - I|lés kiiz sarok) alatti,
3608310lAl5 he|yrajz|számon nyilvántaftott,55 m2 alapterĹiletĺĺ és a Budapest VIII. keľiilet,
Illés u. 36. szám a|atti, 36090l0lAl41 he|yrajzi száInon nyilvántaftott, f3 mo alapterĹiletiĺ, üres,

nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásáľa - a 931lf0|6. (Ix.19.) számÚ
városgazdá|kodási és pénzügyi bizottsági határozat alapján - kiírt nyilvános pźiyázatot
érvényesnek, de eľedménýeIennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 12.

f .) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t a Budapest VIII. keľület' Illés u. f4. szám
(Illés utca - I||és ktiz sarok) alatti, 36083lolV5 he|yrajzi számon nyilvántartott' 55 m2

alapterületíi, utcai bejáratű, pinceszinti, üres, nem lakás céljára szo|gźiő helyiség bérbeadásáľa
nyi|vános pźt|yázat újbóli kiírására, |4.506,- Ft/hó + ÁFA béľleti díj összegen, azza|,hogy az
ajánlatnak tarta|maznia ke|l a helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére
vállalt ktjte|ezettségetaz aján|attevő részérő|. A Kiíró kikoti' hogy a helyiségre nem adható be
olyan aján|at, ame|y a Képviselő-testü|et f48lf013. (VI.19.) számű határozatának 8. a) alpontja
szerinti 25 oÁ-os bér|eti díj kategóriába tartoző, illetve nyilvános internet szolgá|tatás (internet
kźwéző, ca|I center, stb.) tevékenység végzéséľe vonatkozik.

Felelős: JózsefuárosiGazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 72.

3.) fe|kéľĺ aJőzsefuźrosi Gazdáĺkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. keľületo lllés u.36. szám
a|atti, 3609010lł14| he|yrajzi számon nyilvántaľtoti, f3 mz alapterületiĺ, ĺires önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgźiő helyiség bérbeadására nyilvános
ptiyázat újbóli kiírására, |5.702,,- Ft/hó + AFA béľleti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a
helyiségĺe nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-testület 24812013. (VI.lg.) számű
határozatának 8. a) alpontja szerinti f5 %o-os bérleti díj kategóľiába tartoző, illetve nyi|vános
internet szo|gá|tatás (internet kźxéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Fęlelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. december |2'

4.) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľĺilet, I|lés u. 36. szám
alatt elhelyezkedő,3609010lA/44 hrsz.-u, l60 m, alapteľü|etű, üres, önkormányzati tulajdonú,
udvaľi bejáratú, ťoldszinti, nem lakás cé|jára szo|gtńő helyiség bérbeadására nyilvános pźiyázat
újbóli kiírására,204.|33'- Ft/hó béľleti díj + AFA összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre
nem adható be olyan ajźtn|at, amely a Képviselő-testület f48l20|3. (VI.19.) számű határozatának
8. a) alpontja szerinti f5 o/o-os bérleti díj kategóriába tartoző' illetve nyilvános internet
szolgáltatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 12.

5.) felkéľi a ĺőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.),3') és 4.) pontjaiban
meghatározott helyiségek ktilön-kĺ'ilön pá|yázatra történő kiirására és a Versenyeztetési
szabályzatrőI szóló |36/20|6, (VI.02.) számű képvise|ő-testületi határozatban foglaltak szerinti
leboĺlyolítására, azzala kiegészítéssel, hogy a pá|yázat elbíľálása soľálr az éltékelési szenrpontok
az árajźln|at mértéke (80 %), az orczy negyedben élő lakosok foglalkoztatására tett vállalás,
különös tekintettel a megváltozott munkaképességii vagy a szociáIisan hátrányos helyzetben
élőkre (f0 %), a pźiyázati kiírásban rész|etezeÍt tartalommal.

Felelős: Józsefoárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
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Határido: 2016' december 12.

6.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási
e|jáľásokróI szó|ó l3612016. (VI.02.)
Iebonyolítására.

Közpollt Zrt.-t a pá|yázati e|járásnak a versenyeztetési
számű képvi se I o-te sti'i l eti határ ozatban fog I a ltak szeri nti

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 2016. december 12.

7.) a pá|yázati felhívásokat a Versenyeztetési Szabályzat 71. pontjában fogla|taknak megfele|ően a
Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi PoIgármesteri Hivatal hirdetotábláján, a Józsefvárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt. (Bonyolító) ĺ'igyfélfogadásľa szo|gáló helyiségeiben (telephelyein), a
Józsefváros című helyi lapban, az onkormányzat és a Bonyo|ító honlapján' továbbá az
tnkormányzat és a Bonyolító szttmára elérhető költségmentes hirdetési felü|etéken, va|amint az
egyéb rendelkezésre álIó internetes hiľdetési poŕálokon kell kĺjzzétenni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: f0|7 . január 31.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A kiíľt pá|lyázat
eľedménytelenül záľult.

GEoPoP FINE ART Kft. bérleti jogviszonyfolytatásdra irdnyuló kérelme a Budapest VIII. keriilet,
Prdter u 65. szdm alatti, önkormdnyzati tulajdonú, nem lakds céljdra szolglźIó helyiség bérbeaddsa

vonatkozlźsdban

1259/2016. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság rigy d<int, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľü|et, Práter u. 65. sztlm a|atti,36|28/3lA/60 hrsz.-ú,
56 mz alapterületű, önkoľmányzati tl|ajdonú' utcai bejáratű, alagsoľi' nem lakás cé|jźra szo|gá|ô
helyiség újbóli bérbeadźsáhoza GEoPoP FINE ART Kft. részére,határozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikĺĺtésével, alkotói és képzoművészeti tevékenységek céljára, 30.267,-Bt/hő +
Áľ'ł' bérleti díj + közuzemi és kü|önszo|gźt|tatási díjak összegen.

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

2.) felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási KcizpontZrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti béľleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele' hogy az onkormányzat tulajdon ában á||ó nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 35120|3. (VI.20.) önkormányzati rendelet
l4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a
l7. s (4) bekezdése alapjánközjegyző előtt egyoldalú kotelezettségvál|alási nyilatkozat a|źrirásźú
váIlalja a leęndő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatója
Határidő: 201 6. decembeľ 3 l.

A Józsefváľosĺ Gazdá|kodási Köznont Zľt. táiékoztatása a|apián: A határozat végľehajtása
megttiľtént,2017 . febľuáľ 3-án a béľleti szeľződést felek megkötiitték.
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ravaslat iires ląkdsok és nem lakás céIjóra szolgĺtló helyiségek drverćs íltjón történő elidegenítésére

1260120|6. (x[.12.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. keľiitet, Auróľa utca 13. szám a|atti, pinceszinti, 35016l0lV1 he|yrajzi

számű,21 m2 alapterületű raktárhelyiséget a bérbeadási á|lománybó| kivonja, a kikiáltási árat

560.000,- Ft összegben e|fogadja, egy(:ttalfelkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.-t a
hatá|yosjogszabá|yok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolításáľa.

Felelős: Józsefvárosi Gazdtikodźtsi Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december |f .

2. a Budapest VIII. keľü|et, Bacsó Bé|a utca 22. szźlm alatti, pinceszinti,34830l0lV2 he|yrajzi
szítmű,40 m2 alapterülettĺ raktárhe|yiséget a béľbeadási állományból kivonja, a kikiá|tási árat

880.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a

hatá|yosjogszabályok rendelkezései szeľinti nyilvános elektronikus árverés lebonyo|ítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december |2.

3. a Budapest VItr. keľiilet, Dobozi utca 2l. ftildszint 4. szám a|atti,35375l0lAl8 he|yrajzi
számi:, f| m, alapterü|etű egyéb helyiséget a bérbeadási ál|ományból kivonja, a kikiáltási árat

f ,7f0.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szeľinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodétsi Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december |f.

4. a Budapest VIII. keľĺi|et, József utca 11. szám a|atti, padlástéri, 35f2fl0ĺAlf6 he|yrajzi szźĺm,ű,

10 m, alapterületrĺ raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 528.000,-
Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefuźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos
jogszabályok ľendelkezései szerinti nyilvános elektľonikus árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagslongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l6. december 72'

5. a Budapest VIII. kerĺilet, Népszínház utca |7. szám a|atti,348f0l0lN6 he|yrajzi szźtmű,23.7

m2 alapterületiĺ üzlethelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 5.5f0.000,- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefuźttosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdá|kodźlsi Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 72.

6. a Budapest VItr. keľütet, Kis Fuvaľos utca 9/B. fiildszint 2. sztlm alatti, 3509112ĺN2he|yrajzi
szám,Ú, i8 m2 alapterü|etíĺ irodahelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat

1.680.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefoáľosi Gazdáĺkodási Központ Zrt.-t a

hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános e|ektronikus árverés |ebonyolítására.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdźilkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20 1 6. december 72'
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] . a Budapest VIII. keriil et, Lujza utca |,7 . szám a|atti, pinceszinti, 3544f l0l N1 helyrajzi szálnű,
36 m2 alapteľĹiletű ľaktárhe|yiséget a bérbeadási á|lománybó| kivonja, a kikiá|tási árat 1.488.000,-
Ft osszegben e|fogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ ZĺÍ,.-t a hatá|yos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilválos e|ektronikus árverés lebonyo|ítására.

Fe|elős: Józsefi,árosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdtilkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december lf.

8. a Budapest VIII. keľii|eto Víg utca 32. szám a|atti, földszinti, 34944l0lAl5 helyrajzi számű, 7f5
m2 alapteľü|etű egyéb helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat l3.360.000,-
Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍÍ..-t a hatályos
jogszabáIyok rendelkezései szęrinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. decembęr 12.

9. a Budapest VIII. keľiilet, Yíg utca 37. szźlm a|atti, pinceszinti, 349f0/0lNf he|yrajzi szźtmű, 39
m, alapterületu egyéb he|yiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiá|tási árat l .088.000'- Ft
összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés |ebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá'|kodási igazgatőja
Határido: 2016. december If .

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása a|anián:
- Auľóľa utca 13. szám alatti ľaktáľhelyiség a második meghiľdetésén, a f017. májusi

árveľésen keľült eladásľa, az adásvételĺ szeľződést2017. július 7-én a|áírták.
- Bacsó BéIa utca f2. szím alatti ľaktáľhelyiséget műszaki á|lapota miatt nem keľült

áľverésľe.
- Dobozĺ utca 21. ftildszint 4. szám alatti egyéb helyiségľe vonatkozőan az adásvételi

szeľződést 20Í7. januálr 26-án a|áírták.
- József utca 11. szám alatti padlástéľi ľaktáľhelyiségre az adásvételi szerződést 2017.

febľuáľ 7-én a|áńrtáłk.
- Népszínháłz utca |7. szám alatti üzlethelyiségľe vonatkozóan az adásvételi szeľződést

20|7. január 24-én a|áírtá,k.
- Kis Fuvaľos utca 9/B. ftildszint 2. szám alatti irodahelyiségľe vonatkozóan az adásvételi

szeľződést 2017. június 27.én aláírták.
- Lujza utca 17. szám alatti, pinceszinti ľaktáľhelyiséget mĺĺszaki á|Iapota miatt nem

keľült árveľésre.
- Víg ltca 3f . szám alatti' fiildszinti egyéb helyiségľe vonatkozóan az adásvételi szeľződést

20L7. januáľ 31-én a|áirták.
- Víg utca 37. szám a|atti, pinceszinti egyéb he|yiségľe vonatkozóan az adásvételi

szeľződést 2017. január 31-én aláíľták.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Homok utca 8-10. szdm alatti helyiség ítjbóIi bérbeaddsdra a
DoRsA TEX KÍt. részére

|f61/20l6. (xII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul ltozzd a Budapest VIII. kerůi|et, Homok u. 8-10. szám a|atti, 35098/0/N27 hrsz.-il,
97 m2 alapterĺiletű, üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratű, pinceszinti, nem lakás cé|jára
szolgá|ő helyiség újbóli bérbeadtsához vaľľoda, ruhajavítás, szabászat tevékenység cé|jźra a v
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DORSA TEX Kft. részéret|.Lff,- Ft/hó + ÁnA. troľleti dÍj + köztizemi és ktilön szolgá|tatási
díjak összegen.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgaÍőja
Határido: 20l6. december 12.

f.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Homok u.8-10. szám a|atÍ'i,35098l0lAlf7 hrsz.-ű,97 mz
alapterületíĺ, üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szo|gáló
helyiség béľbeadásához,határozaÍ.|an időre, 30 napos fe|mondási idő kikotésével a DORSA TEx
Kft. (székhe|y:1052 Budapest, Váci u. 10. II. em. 6.;cégtregyzékszám: 01-09-936.725; képvise|i:
Sas Alexandra u,gyvezető) részére, vaľľoda, ľuhajavítás, szabászat tevékenység cé|jára'
35.250,- F.ťhó + AFA béľ|etĺ díj + kozúzemi és külon szolgá|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20l6. december |f.

3.) fe|kéri a Józsefoárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározatf.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában tilő nem |akás cé|jára
szo|gźt|ő he|yiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
|4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
(feltoltését), valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apján kőzjegyző előtt egyoldalú
köte I ezettsé gv á | l al ás i ny ilatko zat a| áír ását v á|| a|j a a l een dő b érl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . január 3 1.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A' határozat végľehajtása
megttirtént,20|7. március 10-én a béľleti szerződést felek megkiitiitték.

ravaslat a Budapest VIII. keriłlet, Szerdallelyi utca ......... és ........... szám alatti
i) nkormdnyzati lakóso k csatolds dval kapcsolatban

126fl20l6. (xII.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtság úry dönt, hogy

1.) hozzájźtu| a Budapest VIII. kerüIet, Szerdahe|yi utca . ..... szám alatti,7 szobás,
komfoľt nélküli' 23,20 m, alapterületĺĺ lakás - a lakbéľ a|apját képező növelő és csĺjkkentő
tényezőket is figyelembe véve jelen|eg - koltségelvű, komfoľt nélküli, 2.547,- Ft/hó + ÁFA
összegíĺ bérleti díjjal, megtekintett áIlapotában t<jrténő bérbeadásához, |akásbővítés céljára

részére, azza| a feltétellel, hogy bérlőnek vállalnia ke|l a megnövekedő
alapterÍiletre vonatkozó |akbéľ megfizetését és a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos
eljárás és a munkálatok költségét. Kijelölt béľ|ővel bérleti e|őszerződést kell kotni az építési-
kivitelezési munkálatok befejezéséig, |egfeljebb egy év határozott időre. Amennyiben a kijelölt
bérlő a bérbeadástól számított féI éven beIüI a munkálatokat nem kezdi e|, vagy egy éven belül
nem fejezi be, illewe építési engedélyköteles tevékenység esetén l éven belĹi| nem kap
haszná|atbavételi (fennmaľadási) engedélyt, az e|őszerződés hatálytń veszti, ilyen esetre az
e|végzett munkálatok utáni megtérítési igéný a bérlővel kötött e|őszerződésben ki kell zárni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december |2.

2') felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatźrozat l.) pontja szerinti felújítási
me gál I apodás és bérleti szer ző dés megkötéséľe.
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Fele|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. jalluár 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A felújítási megállapodás és a
béľleti szerződés a|áíľásľa keľü|t 2017. jrĺnius 15. napján.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sdmuel utca .. és ...................... szám
alatti önkormdnyzati lakdso k csatoldsdval kapcsolatban

|f63/2016. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l .) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca . '. szám a|atti, l szobás,
komfoľt nélkü|i, 27,60 m. a|apterü|etrÍ lakás - a lakbér a|apját képező növelő és csökkento
tényezőket is figye|embe véve je|en|eg _ költségelvű, komfoft né|küIi, f.37f,- Ft/hó + ÁFA
összegrĺ bérleti díjjal' megtekintett áIlapotában tĺjrténő bérbeadásához, Iakásbővítés cé|jára

..... részére, azza| a feltétellel, hogy bér|őnek vállalnia ke|l a megnövekedő
a|apterületre vonatkozó |akbér megfizetését és a miĺszaki eryesítésse|, bővítéssel kapcsolatos
eljárás és a munkálatok költségét. Kijelölt bér|ővel bérleti e|oszerzodést ke|l kötni az építési-
kivitęlezési munkálatok befejezéséig, |egfeljebb l év határozott időre. Amennyiben a kijelölt
bérlő a bérbeadástól számított fél éven belĺil a munkálatokat nem kezdi el, vagy 7 éven belül nem
fejezi be, illetve építési engedé|yköteles tevékenység esetén 1 éven belül nem kap
haszná|atbavételi (fennmaradási) engedélý, az előszerzodés hatályźú veszti, ilyen esetre az
elvégzett munkálatok utáni megtérítési igéný a bér|ovel kötött eloszęrzodésben ki ke|l zárni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ ZrÍ.. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f017. januźtr 31.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt-t a határozat 1.) pontja szerinti felújítási
megá| l apodás és bérleti szerző dés megkötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő:2017 . január 3|.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A fe|újítási megá|lapodás és a
béľleti szeľződés aláíľásľa keľĺĺlt 2017. június 19. napján.

Javaslat ,,Budapest Fővóros VIII. keríiletének teríiletén iizemelő téýig1lelő rendszer kaľbantartósi
és ltibajaví.tósi munkdi,, túrgyíl közbeszerzési eljdrdsban kiizbenső döntések meghozatalára

ZART ULES

1264120|6. ()ÜI.12.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igeno 0 nem, 1 taľtózkodźis szavazztta|)

AYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a,,Budapest Főváros VIII. keri'iletének terü|etén tizemelő
térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási munkái,, tátgyil kozbeszerzési e|járásban úgy dönt'
hogy a Kbt. 69. $ (4) bekezdés szerinti igazolások benyújtására a Multi Alarm Biztonságtechnikai
Fejlesztő, Keľeskedelmi és Szolgáltatő Zrt. (l l06 Budapest, Fáýolka u. 8.) és az M.B.V. Szolgá|tató
Kft. (l103 Budapest, Gergely utca 35./G) ajánlattevőket hívja fe|.

Felelos: polgármester ss4



Határidő: 201ó. december 12.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása a|aDián: a,z Ész-xnR Kft. a határozatban foglalt ajánlattevőt
felkéľte a sziikséges igazolások benyújtásáľa.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. ......... szám alatti bérlemény adásvétellel
v egy es I akós cs ere s zerződés é ne k j óv d h agy ás ára

zÁnr ÜĺÉs

|265/f0|6. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(0 igen, 12 nem, 2 tartćnkodás szavazatta|)

A Ytrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

I.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. szám alatti, ] szobás,

összkomfortos komfortfukozatú, 32,60 m, alapterületíi önkormónyzati bérlemény bérleti jogának
és a ... I/I arányú tulajdonát laćpező, természetben Budapest VIII. kerüIet, or u.

...... szám alatt található ingatlan tulajdonjogának cseľéjéhez.

2.) hozzájórul továbbá ahhoz, hogy ... ... a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. ......
szám alatti, ] szobás, osszkomfortos komfortfokozatú, 32,60 nť alapteľületĺi lakásra hatórozatlan
idejú lakásbérleti szeľződést kössön, a lakbér gĺapját képező növelő és csökkentő tényezőket is

figłelembe vett, (jelenleg) 9.487,- Ft/hó + AFA osszegíÍ koltségelvíi bérleti díj, valamint a
kapcsolódó h;lan szolgáltatási díjak megfizetése mellett. Az ingatlan vonatkozósában az új
bérlővel kĺ)tendő bérleti szerződés létrejattével egyidejíĺleg bérĺő bérleti
szerződése megszűnik.

3') felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadására, és a
határozat 2.) pontja alapjón a béľleti szerződés megkotésére.

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

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A la|cĺscseľe elutasításáľa
vonatkozó béľbeadói nvi|atkozat elkészült és aláíľásra keľült 2016. december Ĺf-én.

rgvaslat a Budapest VIII. keľíilet, Szigony utca .........,,...,,. szóm alaui bérlemény lakdscsere
szerződésénekjóvdhagydsóra ZART aLEs

1266120|6. (KI.12.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(2 igen' 10 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi haÍározati javaslatot nem

fogadja el:

1.) hozzájárul hórmas lakáscseľe keretében a Budapest VIII. kerület, Szigony u. ..............'.. szám
alatti, I szobas, komfortos konlfortfokozatú, 22,80 nť alapterülettł önkormányzati bérlemény
béľIeti joganak, a Budapest XXI. keľüIet, Csillag utca ... .,'.... szám alatti, 1+2 Íéĺszobás,
osszkomfortos komfortfokozatú, 55 m, alapterületĺi önkormdnyzati bérlemény bérleti jogának,

valanlint a Budapest X, kerület, Endre utca .'. '.... szám alatti, 1 szobás, komfortos
konlfortfokozatú, 38 m/ alapterületíj önkornlányzati bérlemény bérletijogának cseréjéhez.

2.) hozzájáruĺ továbbó ahhoz, hogy ... .... a Budapest VIII. keriilet, Szigony u. '.. '.' -Á
roo -r

t.t
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száru alaĺ,ti, ] szobás, komfoľtos konlfurtfokozatti,, 22,80 ln2 alapĺeriiletű ĺakásra hatáľozatlan
idejíí bérleti szeľződést kösson - a lakbér alapját képező növeĺ'ő és csokkentő tényezőket is
figyelenlbe.vett, a lakás tényleges konlforĺfokozatának ruegfelelő _ költségelvíĺ, konlfurtos 6.35ő,-
Ft/hó + AFA összegű bérleti díj, vaĺanlint a kapcsolódó külön szolgáltatósi díjak megfizetése
nleĺIett. Az ingaĺIan vonatkozósában az új bérlővel karcndő bérleti szeľződés létrejöuével
egyidejíÍleg ... ..... bérlő bérleti szerződése megszűnik'

3.) felkéri a Józsefvárosi GazdáIkadási Központ Zrt.-t a bérbeadói nyilatkozaÍ kiadásáľa, és a
határozat 2.) pontja alapján a béľIeti szeľződés megkotéséľe.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyonsazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l6. december 12.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A lakáscseľe elutasításáľa
vonatkozó bérbeadói nvi|atkozat elkészůilt és a|áírásľa kerĺilt 2016. decembeľ l5-én.

Javaslat a ,,Budapest Fővdros VIII. keriilet Jóuefvdrosi onkormónyzat adónem és adómérték
módosítdsra vonatkozó ltatdstanulmdny és kapcsolóůí módszertan készítése', tdrgyíł, közbeszerzési

értékltatdrt eI nem érő beszerzési eljdrás eredményének megdllapítdsdra

t269/2016. (xII.l9.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|,)

A Y ár o sgazdá| kodási é s Pén zi'igyi Bizottság ú gy dont, h ogy

1. a ,,Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefiláľosi tnkormányzat adőnem és adómérték módosításra
vonatkozó hatástanulmány és kapcsolódó módszertan készítése'' tárgyil,közbeszerzési értékhatárt
el nem érőbeszerzési eljárást éľvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december 19.

2. a határozat 1. pontjában megjelolt beszerzési eljárás során a PricewaterhouseCoopeľs
MagyarországKft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsi|inszky tlt78.; cégjegyzékszźm:01 09
063022; adőszám: |0f56|61-f-44) aján|ata éľvényes, alka|mas a szerződés teljesítéséľe, nem áll
kizÁrő ok hatálya alatt.

Fele|ős: polgármester
Hatáľidő: 20l6. december 19.

3' a határozat l. pontjában megjelölt beszerzési e|járás nyeľtese PricewaterhouseCoopers
Magyaľország Kft. (székhe|y: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsi|insz|q űt 78; cégsegyzékszźm: 0| 09
06302f; adőszám: 10256|61-2-44). Az elfogadoff ajtn|ati ár 2.000'000,- Ft + 27 %, AFA, azaz
bruttó 2.540.000,- Ft.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. december l9.

4. felkéri a polgármestert a határozat3. pontja szerinti megbízási szerzodés aláírására.

Fele|os: poIgármester
Határidő: 2016. december 19.

A Pénzügvi tigvosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 3.) pontjában foglaltak a|apján a
szeľződés 2017. március 9-én a|áírásra keľÍilt.
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1f70/f0I6. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy kozterü|et-használati hozzájáĺulást ad -
előre egy osszegben történő teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szerint

Köztertilet-hasznźilő, kére|mező: ARC DESIGN Kft.
(székhely: 6724 Szeged, Cserry Mihá|y u. 1 6.)

A köĺerü|et használat ideje: 2017 . január 0f . _ f0|7 . január |3.
KozterĹi|et-hasznáiat cé|ja: építési munkaterület (gyaloghíd buľkolás)
Közterület-hasznĺúat helye: Budapest VIII. kęrĺilęt, Diószegi Sámuel u.38-42'

szám előtti ktjzterületen egész pá|y ás iftlezárássa|
120 m2

Köĺerü let-h asznźiat nagysága :

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f016. december 19.

A GazdáIkodási Ügvosztály táiékoztatása a|apián: A hatáľozatot az ügyfél 20t6. |2. f}-án
személyesen átvette.

1271/2016. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igeno 8 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A YźrosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem
fogadja el:

1' Faragó Viróg egyéni vállalkozó kérelmére a Budapest VIII, kerüĺet, Horváth MihĺźIy tér 14. szóm
előtti l 2 m, kozterületre vonatkozóan a pavilon elbontdsának hataľidejét 20l7. mórcius 3 I . napjáig
meghosszabbítja azzal, hogy a hosszabbítás nem érinti a jogosulatlan kozterület-használatľa
vonatkozó 88l/20I6. (IX.14.) számúvórosgazdálkodási és pénzüg,li bizottsági és 207/20I6. (il.]0.)
számú képviselő-testiileti hatórozatokat, továbbá megfizeti a jogosulatlan kozterület használat
idejére (20I6. szeptember 05. - 2017. március 3]. kÓzotti időszalĺra) járó használat díjdt.

2. kozteľüĺet-hąsználati hozzójárulást ad - havonta torténő teljes díjfizetéssel _ az alóbbiak szerint,
azzal afeltétellel, hogl a pavilon az I. pontban meghatdrozott időre elbontasra kerüI:

Közterület-használó, kérelmező: Faragó Virág eg,léni vóIlalkozó
(székhely: 10B2 Budapest, Horváth Mihdly tér I4.)

A közterület-hasznáĺat ideje: 20l7. április 0]. - 20l8. mórcius 3l.
KozterüIet-használat célja: vendéglótó terasz
KözterüIet-hasznáIat helye: Budapest VIII. keriilet, Horváth Mihály tér 14.

Kozterület-használat nagysdga: I2 m"

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016. decembeľ 19.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián z Ahatározatot az ůĺgyfé| átvette, fellebbezett, a łf
képviselő-testüIetido@feIterjesztésreaz'ńy"g,melyeljáľásie|en|,ep,Ę,
folyamatban van. * 
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Íf7flf016. (XII.19.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati hozzájárulást ad -
elore egy összegben történő teljes díjÍizetéssel _ az alábbiak szerint:

Közterti|et-haszná|ő,kére|mezó: Maľketing Zoom Kft.
(székhely: 8756 Za|asźtrszeg, Kossuth u. 8.)

A koĺerület-haszná|at ideje: 2016. december 19. _f016. december 23.
2016. december f7. -f016. december 30.
20|7. január 16'
20|7 ' január f3.
2017 . január 30'

Közterü|et-hasznźiat cé|ja: szórólap osztás
Kĺjzterület-használathelye: Budapest VIII. kerület, Coľvin köz - Kisfaludy u.

sarka előtti közterĹileten
Közterü|et-haszntiatnagysága: l fo

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. december 19.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél 2016. 12. fl-án
szemé|yesen átvette.

1273/20|6. (XII.19.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(12 igeno 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájáru|ást ad -
előľe egy összegben történó teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterü|et-haszná|ő, kérelmező: Szent Márton Gyeľmekmentő Szolgálat Kiizhasznrĺ
Alapítvány
(székhely: 1 l57 Budapest' Nyíľpalota út 5. fszt.2.)

A kĺjzterü|et-használat ideje: 201 6. december 19. - 2017 . február 05.
Közterület-hasznéiat cé|ja: építési munkaterület (mentő garźas építése)
KözterüIet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerület, Bíľó Lajos u. l. szám előffi

kozterületen
Közterület-h aszná|atnagysága: 45 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. december 19.

A Gazdálkodásĺ tievosztáIv táiékoztatása alapián: Ä határozatot az iigyfél 2016. t2. 20-án
személyesen átvette.

1274/20L6. (xII.19.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szlvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kciĺerület-használati hozzájárulást ad -
előľe egy összegben történő teljes díjfizetésse|- aza|ábbiak szerint:
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Közterület-lnszná|ő, kére|mező: HC Építő Kft.
(székhe|y: l094 Budapest, Bokréta utca 19.)

A közterü|et-használat ideje: 20l6. december f3. - 2017 ' januźr 31 .

Köaerület-h aszná|at cé|ja: társasház építési munká|atai
Közteri'ilet-hasznźilathelye: Budapest VIII. kerü|et, Nap utca 16. szám e|őtti

közterĹileten
KözerĹi|et-haszná|atnagysága: ldb parko|óhe|y (paľko|óhelyenként l0 m2) + 3J m2

járda és úttest

Fele|os: poIgármester
Határidő: 2016. december 19.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél 2016. 12. fü-án
személyesen áfuette.

1275/20t6. (KI.19.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kozterĺilet-használatihozzź!źtru|ást ad -
havonta történő teljes díjfizetéssel - az a|ttbbiak szerint:

KozterüIet-hasznźiő, kérelmező: old Huľľikán Bakteľ Bt.
(székhely: l214 Budapest, II. Rákóczi Feľenc u. 343.)

A kĺjĺerület-használat ideje: 3l,1í;ľ""* 
0|. _ 20|.ĺ . december 3 1 .

Közterület-h aszntl|at cé|ja: Budapest VIII' kerület, Szigony u. - Ülloi u. saľka
Közterület.hasznźiat helye: 6+f m.

K öztęrü l et-h asznźiat nagy s ága:-

Felelős: po|gármester
Határidő: 2016. december l9.

A Gazdá|kodási Ügvosztály táiékoztatása atanián: A hatáľozatot az iigyfél f0l6. |2. fD-áłn
személyesen áfuette.

1f76120|6. ()ilI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt' hogy a Budapesti Építő és Szeľelő Zrt. részére a

775lf016. (vII.22.), a 843120|6. (VIII.Z9.)' az |019lf0|6. (X.l0.) és az

|162ĺ20|6. (XÍ.f|.) számú határozataiban megadott közteriilet-haszná|atihozzájźru|áshoz kapcsolódó
közterü|et-használati dijat, azaz 7263 573,- Ft-ot egy összegben visszautal a Rendelet 26. $ (1)

bekezdésben fo glaltak a|apján.

Felelós: poIgármester
Határidő: 20l6. december l9.

A GazdáIkodásĺ ÜgyosztáIy táiékoztatása alanián: A határozatot az iigyfél 201'6. Íf. 20-án
személyesen áfret1e. Az összeget 2017 januárjában az onkoľmányzat visszafizette.
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|f77/2016. (xII.19.) sz. váľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . az 7105/20|6. (XI.28.) számű határozatźtÍ' visszavonja azza|, hogy az optolens Kereskede|mi Kft. a
20l6. november 0f . _ f016. decembęr 02. kozotti időszakra vonatkozó kĺizterĺilet-h asznźiati díiat
negťlzeti.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20l6. december l9.

2. közteru|et-használati hozzájáru|ást ad _ előre egy összegben töfténő teljes díjfizetésse| _ az
aIábbiak szerint:

Kozterĺilet-haszná|ő,kére|mező: Optolens Kereskedelmi l(ft.
(székhely: l021 Budapest, Híivcisvölgyi út 64-66.)

A kĺjzterüIet-használat ideje: 2017 ' mźrcius 01. _ 2017. november 30.
Közteľü|et-haszná|at cé|ja: megá||itő táb|a
Közterü|et-haszná|athe|ye: Futó utca 34-36. sz. előtti (Corvin sétányon a

Mr. Fruit De|icates és a Fontana Hźn kozri
üzlethe|yiség előtt)

Közterü|et-haszná|at nagysága: f m,

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 19.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása atapián: A határozatot az ügyfé| 2016. |2. f}-án
személyesen átvette.

1278/20|6. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és PénzÍĺgyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használatihozzźtjáru|ást ad _
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közteľtilet-haszná|ő, kérelmező: Rekonstľukció Kft.
(székhely: l133 Budapest' Hegedűs Gyula
utca 88.)

A közterü|et használat ideje: 20|7. januźlt 03. _20|7. február 24.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési felvonulási terület
Közterület-haszná|at helye: Budapest VIII. kert'ilet, 

^Bródy Sándoľ utcafĺ.
Közterület-haszná|atnagysága: 1 db paľkolóhely (10 m,)

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 19.

A Gazdátkodásĺ Ügvosztálv táiékoztatása atapián: A hatáľozatot az ügyfél f0t6. t2. 20-án
személyesen átvette.

1279/2016. (XrI.19.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|\
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A Váľosgazdá|kodási és Pénztigyi
e|ore egy osszegben torténő teljes
ho zzáj ár u| ást a kö zte ľ ü l e t-haszn á| at

Közteľü let-h aszntilő, kére|mezo :

A közterület hasznáIat ideje:
Közterü | et-h aszná|at cé|j a:

Közterü | et-h aszná|at he lve :

Közterü let-h asználat nagysága :

Fele|ős: polgármester
Határido: 2016' decembeľ 19.

Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszlálati hozzájáru|ást ad -
díjfizetésse| - azza| a fe|téte|Iel, hogy a BKK forga|omkeze|ői

m e gkezd ésé i g beszerzi.

E u-Line Epítőipari Zrt.
(székhe|y: l213 Budapest, Hollandi űtfl.)
20l6. december 20. -f01-]. február 24.
építési felvonu|ási terület
Budapest VIII. kerület, Rökk Szi|árd utca 4. szám
elótti kĺjzteľÜlet)., .
) I m- tarcla

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása a|apián: A hatáľozatot az ügyfél 2016. 12. f}-án
szemé|yesen átvette.

Tulajdonosi hoadjdrulás a Budapest VIII. keriilet, Corvin sétány C6 jelĺi tömb vízbekötés
kiépítéséhez

|280/20|6. (KI.19.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igen,O nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja a

MOBILTERV Mérnöki Szolgáltató 2000 Kft. (cégsegyzékszám: 01 09 672374, 1112 Budapest,
Ző|yomi tń 44ĺa. fsz.2.) álta| tervezett, Budapest VIII. keľülęt, Corvin sétány C6 jelű tcimb építéséhez
kapcsolódó vízbekötésh ez, akiépítés kozterĹileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kikötésekke|:

a. jelen tu|ajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól'

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Szigony utca (hrsz.: 36137) út- és járdaszakaszára terjed ki,

c. közműbekotéseket elő közművesítésként, a tervezett útépítést megelőzóen, YIEY azzal egy
idoben, a bontási munkákka| összehangolva ke|l elvégezni,

d. aberuhźzőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési(burkolatbontási) hozzź|ttru|tsta
vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KřIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésiigyi
Irodájától előzetesen meg kel| kéľni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és járda szegélykő) megfelelő minőségben történő
he|yreállítására,me|yre aberuháző és kivitelező kozösen 5 év garanciźLtvźL||al,

o Ą bontással érintett Szigony utca űtpá|ya burkolatát az a|źlbbi rétegrenddel kell
helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

4 cmvtg. AC11je|ű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. AC11 jelű hengerelt aszľaltbęĹon kĺ.lĹőrétcg
f0 cm vtg. C8/10-3f-F1 stabi|izált útalap
20 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics źryyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)
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. A bontással érintett Szigony utcajárda buľko|atát ajárda teljes szé|ességében aza|ábbi
ľétegrendde| kell helyreállítani szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolássa|:

3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntott sétźnyaszfa|t
15 cm vtg. C&l10-3f-F l stabilizáIt útalap
15 cm Vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat' Trc1 95% (más anyagga| nem

heIyettesíthető)

f. je|en tu|ajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a dontés napjától szźtmított l évig érvényes.

Fęle|ős: polgármester
Határidő: 2016. december l9.

A Gazdá|kodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás 20|6. 12. 20.
nappal kiadásľa keľüIt.

Javaslat a Magdolna RehabÍlitdció KÍt. gépjdrmíi-elltelyezési kötelezettségének pénzbeli
megv dltds s al törté nő telj es íté s ére

|28|ĺf016. (xII.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazattal)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

1. hozzájáru| - a Józsefuáros területén az építtetők gépjármű-e|helyezési kötelezettségéről szó|ó
1512011. (III.18.) önkormányzati rendelet 7. $ (l) bekezdés a) pontja a|apján - a Magdolna
Rehabilitáció Kft. (cég1egyzékszám: 01 09 284317; székhe|y: 1038 Budapest, Dózsa Gy<iľgy u'
|0-1f. ťoldszint 2.) Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 35. szám (hrsz.: 35468) alatti ingatlanon
tervezeff. |akóépület megépítéséhez kapcsolódó 16 db gépjármíĺ-elhelyezési kötelezettségének
pénzbe|i megvá|tássaltöfténő teljesítéséhez2,500,000,- Ft/parkoló díjéľt.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20l6. decembeľ 19.

2. fęlkéri a polgármestert a gépjármu-elhelyezési kötelezettség megvźitásźra vonatkozó
megál lapod ás a|áir ásźr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f017 . januźlr 2f .

A Gazdálkodási tjgvosztálv táiékoztatása alapián: A megál|apodás 2017.01. 11-én aláíľásľa
keľült.

Javaslat a róuefvdrosi Gyermekek tjdtiltetéséért Közhaszníł NonproJit Kft. 2016. januór I. és 2016.
j íłI i us 3 1. k ö zii tt i i dős za k b e s zdmo lój dn a k elfo g adds dr a

128212016. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(10 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházoÍt hatáskörében e|jźtrva, mint a Józsefuáros
Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemé|yes tulajdonosa úgy dönt' hogy elfogadja a Józsefuárosi
Gyermekek ÜdtiltetéséértKözhasznú Nonprofit Kft. 2016. január 1. és f0|6.július 31. közötti időszak



beszámolóját a kozszo|gá|tatási szerződés keretében e||átott feladatokról, a tálnogatás fe|haszná|ásáľól,
va|amint annak e|számolásáľól.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december l9.

A Jĺízsefváros Kiiztisséeeiéľt Nonprofit Zľt. és a Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián:
A határozat végľehajtása további intézkedést nem igényel.

Iavaslat az Úi releri ftri Piachoz kapcsolódó ptźlyázatok eredmĺlnytelenségének megdllapítttsttra

Í28312016. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. az 1166lf0l6. (xl.2l.) számú határozatźlval elfogadott, az lJi Te|eki téri Piachoz tartoző,
Karácsony Sándor utcai oldalon található, cinkormányzati tulajdonban lévo terület állandó piaci
árusítóhely cé|jtra történő hasznosításáró| szóló pä|yázati eljárást érvényesnek és

eredménýelęnnek nyi lván ítj a.

Felelős: Józsefi'árosi GazdálkodásiKözpont Zft.Új Teleki téri Piac és Teľmelői Piacok
Határidő: 20l6. december 19.

2. az 1|66ĺ2016. (XI.f|.) számís határozatta| elfogadott, a Budapest^VIII. kerület,351f3l|1 hrsz.
alatt kialakított, természetben az Uj Teleki téri Piac J3 jelű, 10 m, alapterületű, önkormányzati
tulajdonban lévo, nem lakás céljára szolgá|ó he|yiség hasznosítására vonatkoző pźilyázati eljárást
érvényesnek és eľedménýelennek nyiIvánítja.

Felelős: Józsefi'áľosi Gazdálkodási Központ Zrt.Uj Telekitéri Piac és Termelői Piacok
Határidő: 2016. december 19.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A pá|yázatok eľedménytelenĺil
zárulitak, melyľől a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dtinttitt. A határozat végľehajtása
ezzel megttirtént.

A Budapest VIII. keriilet, Lujza u ........,.......... szdm alatti lakds elidegenítésével kapcsolatos
vételdr és eladdsi ajdnlat jóvdhagydsa

tf84/2016. (xII.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hĺtározata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hory

t.) hozzź|áru| az ingat|an-nyi|vántartásban a ........... he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Lujza u. .................. szám a|atti,61m. alaptertiletű,
f szobás, komfortos komfortfokozatű |akásra vonatkozó eladási aján|at . bérlő
részére történő megküldéséhez, a vételárnak az e|készult forgalmi értékbecslésben megállapított
forgalmi érték 50 %,-ában, azaz8'575.000,- Ft összegben töľténő közlése mellett.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 19.
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f .) fe|kéri a Józsefvárosi GazdáIkodási Közpol-ft Zrt.-t a határozat 1.) pontja szeľinti e|adási aján|aÍ'
k i kÜ l désére, valam int az adásv éte|i szerződés megkötésére.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017. január 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alaľlián: 2016. december 23. napján
postázásľa keľült az eladási ajánlat, a béľ|ő nem kötött szerződést.

A Budapest VIII. kerüIet, Bíró Lajos utca 6. szdm alatti, pinceszinti, hatĺÍrozott időre szóló bérleti
joggal terhelt helyiség elidegenítése

|28512016. (xII.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az ingat|an-nyilvántartásban 3879812ĺA/1 he|yrajzi szám a|att nyilvántartott, természetben a
Budapest VIII. keri'ilet, Bíľó Lajos utca 6. szám a|att Í.alá|hatő, 69 m, alapterüIetű, |47l|.000
tulajdoni hányadda| rendelkező, udvari bejáratű, pinceszinti irodahe|yiségre a határozott idejű
béľleti szerződésre tekintettel fennálló, elidegenítéstkizáró feltétel alól felmentést ad.

Fe|e|ős: Józsefrláľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 19.

2.) hozzájźtru| a határozat l.) pontja szerinti helyiségre vonatkozó eladási ajánlatnak az L ł L
Pszicho-Epítészeti Stúdió Bt. (székhely: 1089 Budapest, Bíľó Lajos utca 6. tetőszint 7.; adőszźm:
21084922-f-4f; cégsegyzékszám: 01-06-744492; képviselóje: Dr. Litavszky Zsuzsanna vezeto
tisztségvise|ő) bérlő részére torténő megküldéséhez, a vételárnak, az e|készült forgalmi
értékbecslés, va|amint a32lf013. (VII.15.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése a|apján a
foľgalmi érték l00 %,-ában, azaz 14.|50.000,- Ft összegben tĺjľténő közlése me||ett.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2076. december 19.

3.) fe|kéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 2.) pontja szerinti eladási ajźn|at
kiküldésére és az adásvéte|i szerzódés a|áírására.

Fele]ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagĺongazdáIkodási igazgatója
Határidő: 2017. február 15.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: 2017. januálr 7-én vette át a
bér|ő az eladási ajánlatot, adásvételi szeľződés nem keľĺilt megkiitésľe.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bauer Sdndor u 9. szdm alatti gépkocsi-beóIló bérbeaddsdľa

1286/2016. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület' Baueľ Sándoľ u. 9. szám a|atti,35129 hľsz.-ú
telekingat|anon kia|akított, 30. számrĺ gépkocsi-beálló bérbeadásához
magánszemé|y részére, határozatlan időre, 30 napos fe|mondási idővel 10.000,- Ft/hó + ÁFA
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bérleti díj me|lett azza| a feltéte|le|, lrogy a bérleti szęl.zodés megkötésének idopontjáig a fenti

ingat|anon kialakított 9. szálnű gépkocsi-beá|ló helyre vonatkozó szerződés kozös megegyezéssel
megszüntetésre kerti|.

Fele|os: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyol.lgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20ló. decembęr l9.

2') az l.) pont szerinti bérlőt - az önkormányzati tulajdonri ingat|anokon a sú|yosan

mozgáskorlátozottak szemé|ygépkocsija parkolási célú bérleti díjának elengedéséről szóló
6012011. (XI.07.) önkormányzati rendelet f.s Q) bekezdése a|apján - a ..

mozgássérült parkolási engedé|y érvényességi időpontjáig,f017. november 05. napjáig a bér|eti

dij me gfizetésén ek kötel ezettsége aló l mentesíti.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 19.

3.) az 1.) pont szeľinti bérlőt az onkormányzat tulajdonában áIló üres telkek, felépítményes
ingatlanok, gépkocsi-beá||ók és dologbérletek bérbeadásának feltételeiro| szóló
59lf}11. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. $ (2) bekezdése alapjtn a 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelo összegíĺ óvadék megfizetése alól mentesíti.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . január 31.

4') az l.) pont szerinti bérleti szeľződés megkĺitése esetén az Önkormányzattu|ajdonában á|ló üres

telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és do|ogbérletek bérbeadásának feltételeirol
sző|ő 59l20ll. (XI.07.) önkormányzati rendelet 15. $ (4) bekezdés a) pontja alapján eltekint az

egyoldalú köte|ezettségvállaló nyilatkozat kozjegyzői okiratba foglalásától.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. januttr 31.

5.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az |.) pont szerinti bér|eti szerzódés

megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Határidő: 20|7. január 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: f0Í7. ianuár |6-án a béľleti
szerződést fe|ek megktitötték.

Cleaning-Ker Épiilettisztí:tó KÍt. bérleti díj megáItapításdval kapcsolatos kérelme a Budapest WII.
keriilet, Baross utca 124. szdm alatti, iłres, iinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgdló

hely is ég b érb eadds a vo nüt kozds d b an

1f87120|6. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

l .) fenntartj a az If 1 8 lf\ |6. (XI.2 8. ) határ ozatában foglaltakat.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdáIkodásligazgatőja
Határido: 2016. december 19.
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2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KcĺzponÍ. Zrt'-t a bér|eti szerzodés megkötésére a Budapest
VIII. keľĺilet, Baľoss u. |f4. szám a|atti, 35404l0lłl1 hrsz.-ú, 72 m2 alapterĹiletű, Ĺires,

önkormányzati tulajdonli, foldszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség tekintetében a Cleaning-
Ker Epülettisztító Kft.-vel (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.; cégjegyzékszźlm: 01-09-
914619; adószám: 231103|5-2-42; képvise|i: Faragó József ügyvezető) az lf|8lf0|6. (XI.28.)
haÍ'írozatában fogla|tak szerint, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában ál|ó nem
lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről szó|ó 35/f013. (VI.20.)
önkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo óvadék
megfizetését, valamint a 1]. s (4) bekezdése a|apjźn közjegyző előtt egyoldalú
kotelezettségvál I al ási nyi I atkozat a|áírźsźt vá| la|j a a leendő bérlő.

FeIeIos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: f017. janutr 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alanián: A dtintésľől a tájékoztatás
2017. januálľ 10-én megtörtént. A bérletĺ szeľződés nem keľült megkötésľe.

..... magánszeméIy bérbevételi kéľelme a Budapest VIII. keriilet, Dankó utca 40. szdm
alatti, iires, önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgdló helyiség bérbeaddsa

vonatkozósdban

|28812016. (XII.19.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 Ígen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy

1.) hozzájáľu| a Budapest VIII. keľület, Dankó u.40. szźtm a|atti,35477/OlA/0 hrsz.-ti, 24 m2
a|apterĹiletű, üľes, önkormányzati tulajdonli, udvaľi (ftildszinti fo|yosóról nyíló) bejáratú, nem
|akás céljára szo|gtilő he|yiség bérbeadásához határozat|an időľe, 30 napos felmondási ido
kikötésével .... magtĺnszeméIy (HB-899l2076) részére, raktátozás cé|jfua,15.200'-
Ft/hó + Áľl' bé.l"ti díj + közuzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Fele|ős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 19.

f .) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt-t ahatározat l.) pontja szerinti béľleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hog1ĺ az onkormányzat tulajdonźban á,||ő nem lakás cé|jára
szo|gáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 35ĺ20|3. (VI.20.) ĺĺnkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfe|e|ő óvadék megfizetését, valamint a
l7. $ (4) bekezdése a|apjźnkozjegyző elótt egyolda|ú kötelezettségválla|ási nyi|atkozat a|áirását
vá|la|ja a leendő bérlő.

Fele|ős: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f017. janutr 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľő|2017. januáľ 10-
én a kéľelmező értesitése megtöľtént. A hatályos ľendeletben foglalt határidőn belůil nem keľtilt
soľ a béľleti szerződés megkötéséľe.

Botos Zsuzsanna egyéní vdllalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłlet, Diószegi Sdmuel
u. I0/B. szdm alatti, iires, önkormónyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgdló helyiség

vonatkouÍsdban
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If8912016. (xn.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavlzatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

l.) nem jdrul ltouá a Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. 10lB. szäm a|atti,3591510lNl
hľsz.-ú, 45 mf alapterüIetű, utcai bejáratri, fo|dszinti, nem lakás célú helyiség bérbeadásához,
é|e|miszer jellegíĺ vegyes liz|et szeszátľusítás néIküli tevékenység céljára,,Botos Zsuzsanna
egyéni vállalkozó részére, azá|tala ajánlott 35.000,- Ft - 40.000,- Ft/hó + AFA közötti bérleti
díjon.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201ó. december 19.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Diószegi Sámuel u. 10/B. szám a|aÍti,3591510ĺA/1 hrsz.-
ú, 45 m2 alapteľiiletű, utcai bejźratű, fü|dszinti, nem lakás cé|ú helyiség béľbeadásához Botos
Zsuzsanna egyéni vállalkozó (nyilvántaltási szźtma.. 40724096; adőszáma: 66908|91142;
statisztikai számjele: 66908|9147f1f310|; székhely: l089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 16'2.
emelet 3.) részére határozat|an idore, 30 napos felmondási határido kikötésével, élelmiszeľ
jellegĺĺ vegyes iiz|et szeszáľusítás nélküli tevékenység céljára a számított 63.250,- Ft/hó +

Áľa néľleti díj + közüzemi és szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási K<ĺzpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 19.

3.) felkéľi a Józsefoárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szęrződés
megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ő he|yiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) önkormányzati ľendelet
14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt eryoldalú kötelezettségvál|alási nyi|atkozat a|áírását
vá||a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefiláľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: f0|7. janutr 3|.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: A határozat végľehajtása
megtiirtént,2017. január 25-én a bérleti szerződést felek megkötötték.

....... maglźnszeméIy, valamint a Maglarorszlźgi Szegények és Romdk Éľdekvédelmí
Kiizhaszníł Szervezete bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Szildgyi u 5. szám alatti, iires,

iinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakós céIjdra szolgdló helyiség vonatkouźsában

129012016. (XII.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(11 ĺgen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem járul ltoud a Budapest VIII. keľület' Szilágyi u. 5. (II. János Pá| pápa téľ felőlĺ bejáľat)
szám a|atti,34686ĺ0lN3 hrsz.-ú, 39 m2 alapterületű, utcai bejáratú, füIdszinti, nem lakás cé|jára
szo|gáIóhelyiségbérbea<lásáhoZ.'.. ... magánszeĺnély ľészéľe.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ'. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|6. december 19.
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2.) nem jőrul hozzd a Budapest VIII. keľiilet, Szilágyi u. 5. (II. János PáI pápa téľ felő|i bejárat)
szám a|atti,3468610/N3 hrsz.-ú, 39 m, alapterü|etű, utcai bejáraÍű, földszinti, nem |akás cé|jára
szolgá|ó helyiség bérbeadásához a Magyaroľszági Szegények és Romák Eľdekvédelmi
Közhasznú Szervezete részére iroda cé|jára, kedvezményes béľleti díjon, 59.400'- Ft/hó béľ|eti
díj + ÁFA + közuzemi és kü|ön szolgáltatási díjak összegen'

Fele|ős: Józsefi'árosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. decembeľ 19.

3.) nem jdrul ltozzti a Budapest VIII. keľii|et, Szilágyi u. 5. (II. János Pál pápa tér fe|ő|i bejárat)
szám a|aÍti,3468610/N3 hrsz.-ú, 39 m2 a|apterüIetű, utcai bejáratű, ľoldszinti, nem |akás cé|jźra
szolgáló he|yiség bérbeadásához a Magyaľországi Szegények és Romák Eľdekvédelmi
Ktizhasznú Szervezete részére iroda céljára, a szźtmított béľ|eti díjon, 79.f00'- Ft/hó béľIeti díj
+ ÁFA +kozuzemi és kĺilön szo|gáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december 19.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a tájékoztatás
megttiľtént 2017. január 17-én.

Javaslat a rÉn_roz pdlylźzati konstrukcióItoz kapcsolódó Tervezési szeľződés módosítóslúra

t29Ll20|6. (XII.19.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzi'igyi Bizottság rigy dönt, hogy

1.) a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat és az AAG TERV Kft' közott 20l6.
júIius f4. napján létrejott tervezési szerződés 6.2. pontja szerinti, engedé|yes és kiviteli tervek
elkészítésének határidej ét2017 . február 28-ra módosítja.

Felelős: po|gármester
Határidő: 2016' december 19.

2.) felkéri a polgármestert a hatźtrozat mel|ékletét képezo tervezési szerződés módosításának
a|áírź,sára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 20.

A Jĺózsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása a|apián: A' szerződést 2017. januáľ 25-i
aláírással módosítás ľa keľiilt.

ravaslat 4 darab krízislakds kijelöIésére, valamint a ,,Krízislakdsok komfortosítósa ésfelíljítdsa''
tdrgyíł, közbeszerzési értékhatdrt eI nem érő beszerzési eljdrás eredményénekjóvúhagydsdra

t292/2016. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(8 igen' 1 nem, f tartőzkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy határozat|an időre kijelö|i a Budapest
VIII. kerület, Magdolna u. 5l. fszt.3. szám a|atti, 1 szoba, komfoľtos komfoľtfokozatű,46,|2 m,
alapteľü|etű' a Budapest VIII. keľület, Tömo u. 5. fszt. 4. szźtm a|atÍi, I szoba, komfoľt néIküli

ffiď
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komfortfokozatís,f5,90 m2 alapterü|etű, a Budape^st VIII. keľÜ|et, Tömő u. 56. fsń' 16. szám a|aÍti,f
szoba, komfoft nélküli komfonfokozatís,37,40 m. alapterületű és a Budapest.VIII. kerület, Tömő u.

56. II. em. 43. szám a|aÍti,l szoba, koIĺfort né|kü|i komfortfokozatú,23,40 m, alapterületű |akásokat
közérdekből krízis|akásként töńénő bérbeadás cé|jźra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 20l6. december 19.

A Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Á döntés alapján a
lakásállományban az áfu ezetés megtiiľtént.

t293lf0l6. (XII.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(8 igen, 1 nem, f tartőzkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság a ,,Kľízis |akások komfoľtosítása és felújítása'' tárgyú,
kozbeszerzési énékhatárt el nem érőbeszerzési eljárásban úgy dont, hogy

l. abeszerzésieljárás eredményes.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. operatív igazgatőja
Határidő: f0|6. december l 9.

2. abeszerzési eljáľás nyertes ajánlattevője a Hufeľ-Bau Kft. (1 l93 Budapest, Könyvköto utca2Ż.;
cégsegyzékszám:0|-09-695624; adőszám: 12626704-f-43; képviseli: Hubert Ferenc ugyvezeto),
mely a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatast tartalmaző érvényes ajánlatot adta, aján|ata az
ajánlatkérő rendelkezésére á'||ő fedezetén belül van. E|fogadott aján|ati ár nettó 11'.780.794'-Ft

Fe| elő s : Józsefváro s i Gazdál kod ás i Kozpont Zrt' oper ativ i gazgatőj a

Hatźrido: 201 6. december l 9.

3. fe|kéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az onkormányzat megbizásábő| és

meghatalmazźsábő| a ,,Kľízis lakások komfortosítása és felrĺjítása'' tárgyű vállalkozási
szerződés a|áírására.

Felęlós: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. operatív igazgatőja
Határidó: 20 16. december l 9.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A nyeľtes ajánlattevővel a
vállalkozási szeľződés aláíľásľa keľült.

Javaslat az INSERVIO KfĹ ajánlatdnak jigłelembevételével a Budapest VIII. keriilet, József utca
3 5. szdm alatti telekre fenndlló kötbértartozás rendezésére vo natkozó an

t294l20t6. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(8 igen' 0 nem, 4tartőzkod'ás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. aBudapestVIII. kerület, József utca 35.szám alatti,35181 hrsz.-úte|ekingatlan használatbavételi
engedély megszerzésére vonatkozó kĺjtelezettség nem teljesítése kapcsán felmerült 8.340.000,- Ft
kötbér fizetési kötelezettség tekintetében 3.340.000,- Ft megfizetésétől eltekint, azza| a feltétellel,
hogy 5.000.000,- Ft kötbér osszeget az INSERVIO Kft. (székhely: 2049 Diósd, Petőfi S. u.38la.;
cégjegyzéks zám: |3-09-065921) 2016. december 31 . napjźigmegfizeti az onkormányzat részére.
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyollgazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2016. december l9.

2. amennyiben az INSERVIO Kft. 2016. december 31. napjáig az 5.000.000-Ft-ot átuta|ja az
tnkormányzat részére, abban az esetben az INSERVIO Kft.-ve| és .... ....nal szemben a
Budapest VIII. kerti|et, József u. 35. szám alatti ingatlan haszná|atbavéte|i engeclély
megszerzésével kapcsoIatosan aZ onkoľmány zatnaktovábbi kotbérigénye nem ál l fenn.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december l9.

3. amennyiben az INSERVIO Kft. ahatározat l.) pontjában fog|alt köte|ezettségnek nem tesz
eleget, fe|hata|mazza a Jőzsefváľosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-t, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket peľes eljárás megindítása érdekében az INSERVIo Kft.-vel és .'.. ......nal
szemben.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. január 31.

4' felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőját ahatározat |-
2') pontja szerinti megállapodás a|źirásźra.

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

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Az INSERVIO Kft részére a
tájékoztatáls megktildésre keľült, a kiitbér łisszege átutalásľa keľült.

J av a s I at uz,, LNR- E/2 0 1 7. t íp us íl,, b ér la k ds p lźIy dzat k iír ds ór a

1297|2016. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, l tartózkodäs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) 20|7. janufu 9. - 2017. február 9' közĺitt ptńyázatot ír ki, a pá|yázat benyújtásakoľ 40.

életévüket be nem töltdtt, egyedĺ'i|állók, vagy l i|letve 2 gyermeket egyedül nevelő, |akással nem
rendelkezők részére, az előteľjesztés mel|ék|etét képezó Pźiyázati Felhívásban és a Pźiyázati
jelentkezési lapban meghatźlrozott taľtalommal. A pá|ytnatra kiírt lakásokra a tulajdonos
tnkormányzat felújítási kötelezettséggel, költsége|vrĺ béľleti díj e|őírása mellětt, óvadékfizetési
kĺjtelezettséggel, 1 év határozott időre szóló béľleti szerződést köt a nyeľtes pá|yázőva|, az
alábbiakban felsoroltak szerint és megnevezett 5 darab bérlakásra.

l ' Budapest VIII. kerüIet, Atföldi u. l0. fszt. 5. l szobás 4f,5 mf komfortos
2. Budapest VIII. keľület, Kisfaludy u. 16. II. em. |2. l,5 szobás 49,7 mf ^ komfoľtos
3 ' Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. t 8-20. fszt. 6. (fszt. f .) 1,5 szobás 37 ,69 m. összkomfortos
4. Budapest VIII. keľület, Magdo|na u. 33. III. em. 1' 1 szobás 26,8 m, 

^ 
tisszkomfortos

5' Budapest VIII. kerület,Práter u. 44. III. em. 14. 1,5 szobás 4|,|0 m. <isszkomfoľtos

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt' vagyongazdáńkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 19.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a ptilyźnat kiírźsára és annak
Iebonyolítására.
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Fe|e|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zft.vagyongazdá|kodási igazgaÍőja
Határido: 20l 6. december l9.

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

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december l9.

4.) hozzájárul, hogy a pá|yázati Je|entkezési Lap ellenéľtékeként befizetett 1.000,- Ft +ÁFA a
J ózsefu áro si Gazdál kodási Közpo nt Zrt. b ev étę| ét képezze.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 19.

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A páilyázat kĺíľása és

|ebonyolítása megtöľtént. Äz eľedményľől a Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság a
3f9 /20|7 . (Iv.26.) számű határozatával dłintłitt.

ravaslat könywizsgdlói meg bízdsi szerződés meg hos szab bítds dra

129812016. (XII.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 3 tańózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1' az EAST-AUDIT |gazságugyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt.-ve| (székhely: 4025

Debľecen, Széchenyi u. l5.; cégjegyzékszám: 09-01-000331) 2016. évben, a könyvvizsgálati
feladatok e||átására kötött megbízási szerződést - vá|tozat|an feltételek mellett - határozott
időtaltamra, 2017. január l-jétől 20l8. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
meghosszabbítja. A könyvvizsgá|ati dijat 120.000 Ft+Áfďhó' bruttó: 152.400 Ftihó á|lapítja meg.

Fele|ős: polgáľmester
Határidó: 20 1 6. december 1 9'

2. felkéri a polgármestert a megbizźsi szerződés módosításának a|áirására ahatźĺrozat 1. pontjában

foglalt feltéte|ekkel.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20l6. december 3 l.

A Pénziieyi Ügvosztály táiékoztatása alapián: A' határozat 2.) pontja szeľint a megbízási
szeľződés módosításának aláíľás a 2017 . j anuáľ 1 0-én megtiiľtént.

Javaslat a Budapest VIII. keriłlet, Rlźkóczí út .................. szdyíl ingatlanravonatkozó
elővósdrldsi jogról való lemonddsra ZART ULES

1f99l2016. (xII.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 0 taÉózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormányzat a .. ..... helyrajzl szźtmon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület,
Rákóczi út '... szám a|atti lakás tekintetében. .. e|adó és .... ......... és

a.:

al
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... vevők kozott 22.500.000.- Ft, azaz huszonkétmi||io-otszźnezeľ forint vételáron létrejöĺ
adásvételi szerződéshez kapcso|ódó e|ővásárlási jogáva| nem kíván é|ni.

Fe|eIős: poIgármesteľ
Határido: 20l6. december l9.

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapián: f016. decembeľ 20-án a határozat postázásra
ke ľii|t az iigy fé| ľészé re.

Javaslat fakárral kapcsolatos kdrtérítési igény elbíľóIására
zÁnr tjĺns

1300/2016. (xII.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővárosi Büntetés-végrehajtási |ntézet
tútal, az ..' fľsz.-ri gépjárműve| kapcsolatban előterjesztettkártéritési igéný a Budapest VIII.
kerület, GyőrfĘ István utca 2f. szám előtt f016. szeptember f6. nap1án töľtént káreseménnyel
kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító á|lásfoglalása alapján elismeri, és a biztositő álta|
megállapított onrész 43.547,- Ft összegét kifizeti. A kifizetés fe|tétele o|yan egyezség megkötése,
amelyben a károsu|t nyi|atkozik arľól, hogy a kártérítés megfizetésével eryidejűleg |emond minden
tovább i káft érítés i i gényérő I az onkormány zatta| szembęn.

Felelős: poIgármester
Határido: 2016. decembeľ l9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt.. a Gazdá|kodási Üwosztálv és a Pénzügvi Üwosztálv
táiékoztatása alapián: a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság az 1300/2016.(KI.19) számú
határozatát a |2/f017. (I.16.) számú határozatában visszavonta.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Hock lónos utca ......... szdm alatti lakds
e lid e g e n íté s év e I kap c s o l ato s v ét e I dr é s e I aůźs i aj dn l at j ó v d lt agy ds ár a

zÁnr tjĺBs

1301/2016. (xII.19.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dĺint' hogy

1.) hozzt|áru| a Budapest VIII. keľüle^t, Hock János utca ........ szám a|atti,
he|yrajzi számon nyilvántartott, 58 m' alapterületű,2 szobás, komfoľtos komfortfokozatű, a közös
tu|ajdonból hozzá taľtoző 510/10.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező lakásra vonatkozóan
határozat|an idejű bér|etijogviszonyban ál|ó és..... bérlők részére történo
e|adási aján|at kikĹildéséhez, az Önkormányzat tulajdonában álló |akások elidegenítéséľől szóló
33ĺ20|3. (uI.15.) önkormányzati rendelet 19. $ (1) bekezdésében, komfoľtos komfortfokozattl
lakás értékesítésére meghatározottak szerint, az e|késziilt foľgalmi értékbecslésben megál|apított
foľgalmi érték 5 0 oÁ-áva| megegyező összegű, azaz 9 .450 .000,- Ft véte|ár kozlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december l9.

f .) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a hatźrozat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
k i kü l d és éľe, va I am i nt az adásv éte|i szer ző d és a|áír ás ár a.
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Fe|elős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 201]. február 15.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián:
megtörtént. 2017. januáľ f6. napján ke|t adásvételi szeľződésse|
részére a lakás.

A döntésľől a tájékoztatás
keľült elidegenítésľe béľIők

Napirend 6.5. pontja: ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Tömő u. 5. szám alatt ttjrtént biztosítdsi
káresemény kapcsdn felmer iilő i) nrész, kilizetéséne k j óv dhagy ás ára

ZART ULES

1302/20|6. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest VIII. kerüIet, Tömő
utca 5. szźtm a|atti ingatlan káreseménye kapcsán bejelentett önrész igéný, és kifizeti a Groupama
Gaľancia Biztosító Zrt. részére a 10%o önrészt, azaz 19.36f'- Ft összeget.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá1kodási Központ Zľt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. december l9.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpq.nt Zľt. táiékoztatása alapián: A döntés végrehajtása
folyamatban van' a HÍvatal Pénzĺigyi Ugyosztálya utalja át az iisszeget.

Javaslat a JóuefvttrosÍ onkormúnyzat tulajdondban dlló, Budapest VIII. kerület, József u.

... saźm alatti lakás bedzds kdresemény kapcsánfelmerĺilő önrész kíjizetésének
jóvdhagydsdra ZART ULES

|303/2016. (KI.19.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|,1

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy e|fogadja a Budapest VIII. kerület, József
u. ... .. szźtm a|atti ingatlan beźnás káreseménye kapcsán bejelentett önrész igéný, és kifizeti
az A||ianz Hungáľia Biztosító Zrt. részére a |2.663,- Ft önrészt és kamatkö|tséget.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2016. december 1 9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. és a Pénzügyi ÜgyosztáIv táiékozt.?tása alapián: a
határozatban foglaltak alapján a káľeseménnye| kapcsolatban felmeľült és az Onkormányzatot
teľhe|ő 10o/o 

.ónrész 
łĺsszege, azaz lf 663'- Ft a káľosult részéľe 2017. június 02-án átutalásľa

keľült.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Mdtyós tér . . . .., .., ... ..... szdm alatti jogcím nélkťili lakdshaszndló
részletfizetés i kérelmé ne k,eng edély ezés ér e

ZART ULES

|304/201'6. (KI.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i-i:
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1 .) a Budapest VIII. keľü|et, Mátyás tér ... ' . ... száln a|atti ingat|an tekintetében ... .

volt bérlő, jelenleg jogcím nélkii|i használó részére 36 havi - egyenlő töľlesztő összegű -
rész|etfizetést engedé|yez az a|ábbi fe|téte|ekke1, azza|, hogy amennyiben a jogcím né|kĹili
haszná|ő a fe|téte|eket maradékta|anul teljesíti, a részletfizetést további kamatfizetési
kotelezettség nem terhe|i.

a) .... ....1.459.511,- Ft tőkére és annak a Polgári Törvénykönyv szeľinti,20l6. novembeľ
30. napjáig járő 56.346,- Ft összegű késede|mi kamataira, elmaľadt bér|eti díj és kapcso|ódó
kti|on szolgá|tatási díj jogcímén tartozás e|ismerő nyilatkozatot tesz a Pesti Központi
KerĹileti Bíróság elott, bírósági egyezség formájában.

b).... ... 3.0l5.000,- Ft tőkéľe és annak 2003. július l5. napjától fennálló Polgári
Törvénykönyv szerinti késede|mi kamataira _ f.508.587,- Ft, valamint az eljárásokka|
fe|meľĺilt költségekre vonatkozóan (végrehajtási díjakat is ideér|ve) 309.190,- Ft - a
Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaľos u. ... ... . '... és a Budapest VIII. kerti|et, Mátyás
tér szám a|atti önkormányzati lakások forgalmi éľtékkülĺjnbĺjzetének
jogcímén tartozás e|ismerő nyilatkozatot tesz a Pesti Központi Keľületi Bíľóság előtt,
b írósági egy ezség foľmáj ában.

c) Az tnkormányzat 500.000,- Ft-ot elismer, mint értéknövelő beruházást a Budapest VIII.
keľĺilet, Máýás tér ... .,.... szám alatti lakásra vonatkozóan, és ezen összeggel
csökkenti '. je|en határozat 1') b) pontjában megje|ĺilt késede|mi kamat
tartozásźú, továbbá a fennmaradó 2.008.587,- Ft késede|mi kamat tartozását elengedi,
amennyiben az onkormányzat felé fennálló teljes tartozását megťlzette a
2.508.581,- Ft kivételével, és a tartoztsának a teljes kiegyenlítéséig a Budapest VIII. kerüIet,
Mátyás tér .'' ''.... szám alatti |akásra vonatkozó hasznźilati díjat is határidőre _
těrgyhő 15. napjáig -megťlzeti.

d) .... ..'''. a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt nyi|atkozatot tesz bírósági egyezség
formájában aľra vonatkozőan, hogy amennyiben akźr a haszná|ati díj, akár a rész|ętťlzetés
vonatkozásában egyetten havi részlettel is késedelembe esne, úgy az onkormányzat jogosult
ezen bírósági egyezség a|apján a Budapest VIII' kerület, Mátyás téľ ......... .. ' '... szźlm a|atti
ingat|an kiürítésére vonatkozó, valamint az e|maradt lakbér/haszná|ati díj és a hozzá
kapcsolódó ktilön szolgá|tattsi díjakra vonatkozóan végrehajtási eljárásokat indítani. Ebben
az esetben tudomásul veszi, hogy az onkoľm ányzat nem ismeľi el az
500.000,- Ft-os éľtéknövelő beruházást, továbbá nem mond le a 2.508.587,- Ft késedelmi
kamat tartozÁsrő| sem, így ezen összegeket is köteles megťlzetni az
onkormányzat fe|é.

e) A pénzktivetelésre indult végrehajtási e|járásratekintettel kötelezi adóst, hogy a
végľehajtási eljárás lefolytatására a bíróság által kijelölt Pusztai Lász|ő önál|ó bíľósági
végrehajtóval, a végrehajtás foganatosításáért a végľehajtót megi|lető _ kii|ön - cisszegek
tekintetében megállapodást kössön.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkođási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 20l6. decembeľ 19.

2.) felkéri a Jőzsefvárosí Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az onkoľmányzat nevében a perben
perbeli egyezséget k<jssön 'va| ahatfuozat 1.) pontjában foglalt feltételek szerint.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodźsi igazgatőja
Határidő: f017. fębruár 15.

3.) fe|kéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bírósági
egyezségbe foglalt részletťlzetési megá|lapodás megkötésére és a végrehajtó felé a szükséges
intézkedések megtéte|éľe.
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Fe|e|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidó: 201]. február 28.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A határozat végrehajtása
megttiľtént, a rész|etflzetési megállapodás megkiitése 2017 . május 12. napján megttirtént.

Hozzájĺźrulds a Budapest VIII. kerület, II. rĺźnos PáI pdpa tér .................. suźm alatti,
. It e Iy r aj zi s zám íl l a k ós i n g at I a nr a v o n at k o ai aj dn dé k o zĺt s i s ze r ző dé s b e n fo g I alt %

artűnyú tulajdonjog szerzéséhez zÁnr Üĺns

1305120|6. (xII.19.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen' 11 nem,1 taľtózkodásszavazztta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi hatźtrozati javaslatot nem
fogadja el:

a Budapest Józsefuárosi onkormányzat, nlint jelzáIogjog jogosult képviseletében hozzájárul a
'...... helyrajzi számon nyilvántartott, teľmészetben a Budapest VIII. kerüIet, II. János PáI pápa

tér ... ...'. szánl alatti ingatlan tekintetében ...... valamint édesanyja,
közott 20]6. november 17-én létrejött Ajándékozási Szerződésbenfogĺaltak szerint Enekes BéIĺźné 1/2

arányú tulajdonjogának ajándékozas jogcínzén ingatlan-nyilvántartásba torténő bejegłzéséhez a
Budapest Józsefvárosi onkormányzat javára 1. ranghelyen bejeglzeu jelzálogjog, elidegenítési és

terheĺési tilalom fenntaľtása mellett, azzal a feltétellel, hogy ..' váIIaIja a Budapest
Józsefváľosi onkormányzat felé fennálló tulajdoni hányadára eső vételár hátralék részletekben
történő megĺizetését.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodttsiKözpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016' december l9.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésről a kiértesítés 20|7.
decembeľ 22. napján megttiľtént.

Javaslat az ,,Ujsziilött ajóndékcsomagok'' tlźrglít beszerzési etjdrds eredményének megóttapítdsdra

212017. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsźry úgy dönt, hogy

1. az ,'IJjszu|ött ajándékcsomagok'' tárgyil kozbeszerzési értékhatáľt el nem érő beszeľzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Fe|elős: poIgáľmesteľ
Hatáľidó: 20|7. január 16.

2. a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegű aján|atot az ADD
Communications Kft. (székhely: 1l 15 Budapest' Bartók Béla u. |5f/H.; adószám: 12967f14-
2-43; cégegyzékszám: 01 09 7f786]) tett, ezért a Kft. a nyertes aján|attevő. Elfogadott
aián|ati ára:

Ajánlati ír: 1 db rijszülött
vonatkozóan: bruttó Ft

ajándékcsoma9ra 
| 9.68z,- Ft
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FeIeIos: polgármesteľ
Határido: 201.7. ianuár 16.

3. ahatározat2. pontja alapján felkéri a po|gármesterÍ. a szerzódés a|áírására.

Felelős: po|gáľmesteľ
Határidő: f017. január 23.

A Jegvzői Kabinet táiékoztatása alapián: A nyeľtes ajánlattevővel a szeľződés aláíľásľa keľült.

Tulajdonosi ltozzójárulds Budapest VIII. keriilet, Reguly Antal utca 3I. szúmú ingatlanra ledgazó
g óz e Io s ztóv ezeté k k iép ítés é ltez

3/20Í7. (I.16.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A,,Váĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozĄáru,|ását adja _ a
FOGAZ Földgázelosztási Kft. megbízásábő| a terveket készítő HELYSZIN Epítőipari Kft.
(cégsegyzékszám: 01 09 86|43f; székhely: 103l Budapest,Nánási űt5-7. Aép. 1.lph. 1la.) részére-
a Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 31' szám a|aÍti ingat|an (hrsz: 38662) gáze||túźsźú biĺosító
kisnyomású gázvezeték |etryazás kiépítésének köztertileti munkáihoz, az a|ábbl feltételekkel és
kikĺjtésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhźzőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szi'ikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

a tulajdonosihozzźĘáru|tts a Reguly Anta| utca (hrsz:38649) út- és járdaszakaszára terjed ki,

a beľuházónak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rende|et (|9l|994. (V.3l.) KrryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásáva| a
Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺály Építésügyi
Irodájátó| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanu| be kell tartani,

köte|ezi a kivitelezőt a Reguly Antal utcai jźtrda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda
szegé|ykő) megfele|ő minőségben történő he|yreál|ítására, melyre a beruhrĺzólkivite|ezo
közösen 5 év garancićúvá||a|:

. A bontással érintett Reguly Antal utca iÍpá|ya burkolatát az a|ábbi rétegrenddel ke|l
he lyreál l ítan i szerkezeti ľétegenként f0 -20 cm átl apo| ással :

4 cm vtg. AC 1 l je|ű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
6 cm vtg. AC1l jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/l0-32lF stabi|izált útalap
20 cm vtg. fagyá||ó homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontássa| érintett Reguly Antal utca járda burko|atát az alábbi rétegĺenddel kell
he|yreá| | ítani szerkezeti rétegenként f0.f0 cm át|apolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a jáľda teljes szélességében)
l5 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izá|tűta|ap
15 cm vtg. fagyźń|ő homokos kavics tryyazat Trq 95%o (mźs anyagga| nem
helyettesíthető)

o Ą bontással érintett Regu|y Anta| utcai zöldterĹilet helyreállításakor a zöldterĺilet részét
képezó, káľosodott (kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pót|ását - I.

osztá|yű teľmőftjld visszatöltésével - kell e|végezni, fák 3 m-es kciľzetében a kitermelt
121

b.

é,

r.ł



talajsze|vény teljes mélységében (l rĺl mélységig), egyéb zöldterĺi|eteken 20 cm
mé|ységig.

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkésztiltéről a közteriilet tu|ajdonosát írásban
értesíteni,

f. je|en tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátó| számitott l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . január 16.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás f017.01. f5.
nappal kiadásľa kerĺilt.

Tulajdonosi hoadjórulds a Budapest VIII. keriilet, Mílzeum utca 19. számíl ingatlanra kapubehajtó
építéséltez

4l20t7. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata*
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosihozztłjárulását adja az SKS
Terv Mérnökiroda Kft. (cégjegyzékszám:01 09 911353; székhe|y: ||45 Budapest, Columbus utcaf4.
A.) kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerĺilet, Múzeum utca 19. szám alatti ingatlan áta|akitásźxa|
megvalósuló diźlkszźi|ő és rendhaz (Uj Sophianum) építési engedé|yezése ajelen eljáľásban benyújtott
terv szerinti új útcsatlakozással valósuljon meg. A Bizottság hozzájáru|ásźú az a|ábbi feltételekke| és
kikötésekke| adja meg:

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

b' aberuházőnak (építtetőnek) a kozútkezeloi és munkakezdési (burko|atbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó ľendelet (19ĺ|994. (v.31.) KHVM rende|et) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerü|et Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály Építési.igyi
Irodájától előzetesen meg kel| kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be ke|l tartani,

c. a hozzájtlrulás a Budapest VIII. keľtilet, Múzeum utca (hrsz: 3656f) tit- és járdaszakaszźra
terjed ki,

d. kötelezi aberuházőt (építtetőt) a Múzeum utcai részen a meglévő útcsatlakozás megszüntetése
kapcsán ajárdaszegélyés járdahelyreállítástĺra,az új útcsatlakozźs-csapadékviz e|vezetését

biztosító _ megfelelő minőségű kialakítására, melyľe beruháző/építtető 5 év garanciźúvál|a|:

o a bontással érintett Múzeum utca járda burkolatát a járda te|jes szé|ességében - szegély
kiépítés után _ az a|ábbi rétegrenddel kell helyreállítani szerkezeti rétegenként f0-20 cm
átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 önt<jtt aszfa|t (teljes széIességben)

15 cm vtg. Ckt alap
15 cm vtg. fagyti|ő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

o a Múzeum utca gépkocsi kapubehajtót _ a szegély kialakítását követően _ az alábbi
rétegrenddel kell kiépíteni:

3 cm vtg. MA 8 öntött aszfa|t (az átépítendő jtrdaszakasz teljes fe|ületén)
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l5 cm Ckt alap
15 cm Vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

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

f. jelen tulajdonosi hozzájáľulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok e|őírásainak
maradékta|an betartásával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: f017. januźtr |6.

A Gazdátkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosÍ hozzájáľulás 20|7. 01. 25.
nappa| kiadásra keľiĺlt.

Javaslat közter iłIet-ltaszndlati kérelme k elbírdlds dľa

5l20t7. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(9 ĺgen, 2 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterü|et-haszná|ati hozzźýtru|ást ad _ egy osszegben történo teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak
szerint:

Koztertilet-használő, kére|mező: HUFER-BAU Kft.
(székhely: 1 193 Budapest, Ktinyvkötő u.22.)

A kozterület-használat ideje: 20|7 . január 16. _ 2017 . január 3| '

Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterü|et _ bontási munkálatok (építési
fe|vonulási terü|et)

Közterület-haszntĺ|athelye: Budapest VIII. kerület, Bókay u. 43. szám e|őtti
járdźn

KözteľüIet-haszná|at nagysága: 21m'

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 2017. január 16.

2. tudomásul veszi - te|jes díjfizetéssel - HUFER-BAU Kft. Budapest VIII. kerület, Bókay u. 43.
szám előtti közteri'ilet vonatkozásában építési munkaterület céljából igénybe vett közterti|et-haszná|atáÍ.
f017 . januttr |f . napjttő| - 2017 ' január 15. napjáig szó|ó idotartamra'

Felelős: polgáľmester
Hatfuidó: f017 . január 16.

A GazdáIkodási Ügvosztálv táiékoztatása a|apián: A hatáľozatot az ügyfél 2017. 01. 27-én
átvette.

6/20|7. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dcint, hogy a Pilon-Architekt Kft. részére az
1f44lf016. (xII.l2.) számri határozatźlban megadott kozterĺilet-haszná|atihozztĄtru|źshoz kapcsolódő Ž' #-

123 r



koztertilet-haszná|at díjat, azaz 768 096,- Ft-ot egy összegben visszautal a Rende|et 26. s (l)
bekezdésben fogla|tak aIapján.

Felelős: po|gármester
Hatáľidő: 2017 . január 16.

Á. Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: A határozatot az iigyfél 2017.0|. f7-én
átvette.

7lf0l7. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattl|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - teljes dijmentességge| - közteri'ilet-
h aszn á| ati h o zzźý ár u| ást ad az a l áb b i ak szer i nt :

Közterü let-h aszntilő, kérelmęzo :

A közterti |et-használat idej e:

Kö zterü l et- h aszná|at c é|j a:

Közteri.i let-h aszná|at helye :

Kozterĺi l et-h asznźń at nagy s ágal.

FeleIős: poIgármester
Határidő: f017. január 16.

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyfét f0Í7. 0|. 27-én
áfrette.

8/2017. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺi|et-használatihozzájárulást ad -
egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alźtbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Bedák Pál egyéni váIlalkozó
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u.27 .)

A közterüIet-haszná|at ideje: 20|7 . március 01 . - 2017. március 15.

Közterület-haszná|atcé|ja: idény jellegu aszta|i áľusítás (nőnap és Március 15.

alkalmából)
Köztertilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kertilęt, Népszínházu. J-9.
Közteriilet-h aszná|at nagysága: 2 m"

Fe|elős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017. január |6.

A Gazdátkodási ÜevosztáIY táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyfél f017.01'.27-én
átvette.

912017. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźłs szavazatta|)

(lakhely: . )
f017 . januźtr 16. _ 2017 . január 31.
adománygyűjtés
Budapest VIII. keľület, Baross u. 8. szám előttijárdán
(a Szabó Ervin téren elhe|yezkedo virágágyás
sarkáná|)
7m"
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A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerület-használatihozzź!áru|ást ad -
egy osszegben tofténo teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

I Kozteriilet-haszná|ő, kére|mező: Pesti Építő és Faipaľi Zrt.
i (széklre|y: l 1 12 Budapest, Rózsato út 10.)
l A közterület-használat ideje: f017. január23._20l7. június 15.

i KözterÍilet-használat célja: építési munkaterület (építési felvonu|ási terü|et és
l építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
i Kozterĺi|et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 3-5. szám

elotti^járdán és 2 db parko|óhelyen
Köztertilet-haszná|at nagysága: 47 m' Qárda) + 2 db parkolóhely

2 db paľkolóhely (parkolóhe|yenként 10 m,)

FeleIős: polgármesteľ
Határidő: f017. január 16.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása atapián: A határozatot az iigyfét f0L7. 01. 27-én
áfuette.

|0/f017. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerü|et, Bródy Sándor
utca 32. szám alatti Társasház részére az 1|60lf016. (XI.fl.) számű hattrozatttban megadott
közterii|et-hasznźiati hozzź|áru|áshoz kapcsolódó kozterĹi|et-haszĺźilati díjat, azaz 2368 f96,- Ft-ot
egy összegben visszautal a Rende|et 26. $ (1) bekezdésben foglaltak alapján.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . januźtr 16.

A Gazdá|kodási tigvosztálv táiékoztatása alapián: A kiizteľület - használati díj visszautalása
megtiiľtént az ügyfél részére.

ravaslat az t]i rekki téri Piac C jelíí iiztetttelyiségének pdlyózat útjón tönénő hasznosítóslźra

|l/20l7. (I.16.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzůĺgyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy

|.) pá|yáztatás útján hasznosítja a Budapest VIII. kerület, 351f3l7l hrsz. alatt nyi|vántartott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Teleki Lász|őtér |. szám alatti Piac-csarnok épületében
ta|źihatő, C je|zésu,36 m. a|apterületű' önkormányzati tu|ajdonban |évő üzlethelyiséget, ame|yre
tek i ntette l e l fo gadj a a határ ozat me I l ékl etét kép ező p éiy ázati fel h ívást.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Határidő: 2017. január 16.

2.) fe|kéri a pá|yźnatot kiíró Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t arĺa, hogy gondoskodjon a
pá|yázati fe|hívásnak a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Önkormányzat honlapján,
illetve a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. honlapján tĺjrténĺj megielenítéséről, valamint a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáblájźn és az Uj Teleki
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Téri Piac eľre a cé|ra ľeIrdszeresített hirdetőtáb|áján töfténo kozzététe|érőI, továbbá a pá|yázati

eljárás lebonyo|ításáról.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kod ási KozponÍ' Zrt.
Hatáľidő: f017. január 17.;1f:00 őra

A Józsefvárosi GazdáIkodási Közľlont Zľt. táiékoztatása alapián: A pá.Jyánat kiírásľa keľült a
határ ozatban fo glaltak sze ľint.

Javaslat a Vdrosgazddlkodósi és Pénziżgyi Bizottsdg I300/2016. (XII.I9.) szdmú ltatdrozatĺínak
visszavonósára, fakdrral kopcsolatos kdrtérítési igény elbírdldsdra

12/f0I7. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. visszavonja az 130012016. (XII. 1 9.) számű határozatźi.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2017. januér |6.

f. a Fovárosi Büntetés-végrehajtási Intézet á|ta|, az RR0325 frsz.-ú gépjárművel kapcsolatban
előterjesztett kártérítéSi igényét a Budapest VIII. kertilet, Győrfff István utca22. szám előtt2016.
szeptember f6. nĄán tĺjrtént káreseménnye| kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító
á|lásfoglalása a|apján e|ismeri, és a biaosító által megállapított önrész 55.305,- Ft osszegét
kifizeti. A kifizetés feltétele o|yan egyezség megkotése, amelyben a károsult nyilatkozik arról'
hogy a kártérítés megfizetésével egyidejűleg lemond minden további káľtérítéSi igényérő| az
tn kormány zatta| szemb en .

Felelős: polgármester
Határldő: f01'7 . januźtr |6.

A Gazdálkodási tievosztátv táiékoztatása alapián: Az önrész kifizetéséľe vonatkozó teljesítés
igazolás indítása 2017. 02. 06-án megtörtént.

alaoián: A határozatban fog|altak szeľint a |ľáľeseménnyel kapcsolatban felmeľiilt és az
onkoľmányzatot teľhelő 10o/o önrész tisszege, azaz 55.305,- Ft a káľosult ľészére 20t7. Íebruár
13-án átutalásľa keľĺilt.

Javaslat ,,Budapest Fővdros WII. keríiletének terüIetén üzemelő térjigyelő rendszer karbantartósi
és hibajavítdsi munkdi'' tdrgíł kiizbeszerzési eljdrds eredményének megáIlapításdra

1312017. (I.16.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság hatátozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest Főváros VIII. kerületének teľüĺetén üzemelő
térfig,lelő rendszer kgrbantartási és hibajavítási munkái,, tárgytl kozbeszerzési eljárásban úgy dönt,
hogy

1' akozbeszerzési e|járźseredményes.

Felelos: polgáľmester
|26 ĺÍ,?



2.

Határido: 2017. jalluár 16.

a Multi Alarm Biĺonságtechnikai Fej|eszto, Keľeskedelmi és Szo|gá|tatő Zrt. (l106 Budapest,
Fáýolka u. 8.) és az M.B.V. Szolgáltató Kft. (l103 Budapest, Gerge|y utca 35./G)
ajánlattevők által benyújtott aján|at érvényes, ve|Ük szemben nem áll fenn kizárő ok és
ajánlattevok a|ka|masak a szerződés teljesítésére. Az ajźn|attevők ajánlatai megfe|e|nek az
ajánlattéte|i felhívásban és a vonatkoző jogszabźt|yokban _ különösen a Kbt.-ben _
foglaltaknak.

Felelős: polgármester
Határidő: f017 . január 16.

nyertes aján|attevő a Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejleszto, Kereskede|mi és Szolgáltató
ZÍ,Í'. (|106 Budapest, Fáýolka u. 8.), tekintettel arra, hogy aján|atÍevő nyújtotta be az
éľtékelési szempontok szerinti legkedvezőbb (legjobb ár-érték aľányű) érvényes ajánlatot,
továbbá az aján|ott e|lenszo|gáltatäs az Aján|atkéľő rende|kezésére ál|ó anyagi fedezet
összegére tekintette| is megfelelő.
Elfogadott aján|ata:

3.

4.

Felelős: polgármester
Határidő: f017. január |6.

második helyezett aján|attevő az M.B.V. Szo|gáltató Kft.
35.lG), tekintette| arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be az
második legkedvezobb (legjobb ár-érték arányú) érvényes
el |enszolgá|tatts az Ajánlatkéľő ľende|kezés ére á||ő anyagi
megfeIelő.
Elfogadott aján|ata:

(1103 Budapest, Gergely utca
értéke|ési szempontok szeľinti
aján|atot, továbbá az ajtln|ott

fedezet összegére tekintettel is

Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgá|tatő Zrt'
köti meg és fe|kéri a polgármestert annak

5.

Fele|ős: polgáľmesteľ
Határidő: f0|7 . janutr 16.

a szerződést a Multi Alarm Biztonságtechnikai
(1106 Budapest, Fáýolka u. 8.) ajánlattevove|
a|áírásźra.

FeIelős: polgármester
Határidő: a Kbt. szeľinti szerződéskĺjtési moratórium lejáratat kĺjvetően

A Jeevzői Kabĺnet táiékoztatása alapián: A nyeľtes ajánlattevőve| a szerz(idéskötési moratórium
|ejáratát követően a szerzíjdés aláíľásľa keľült, az Esz-Ker Kft. intézkedett az e|járás
eľedményéľőt szóIó tájékoztatő megielenése iránt a Közbeszeľzési Értesítőben.

Havi kaľbantartási díi összese kameránként Gtlkamerďhó) 2 310 HUF
Az eseti hibák kiiavításáravonatkozó munka rezsióradíia (HUF/óľa) 19 200 HUF
Alkatrészek clsszesített megaiánIott éftéke (nettó HUF) r7 069 1s0 HUF
Késede|mi kötbér ménéke (oÁ/nao\ f%

Havi karbantartĺási díi ĺisszese kameránként íFtlkamerďhó) 2 450 HUF
Az eseti hibák kiiavításáravonatkozó munka rezsióradíia (FIUF/óra) 20 000 HUF
A|katrészek összesített megaiánlott értéke (nettó HUF) t7 760 000 HUF
Késedelmi kötbér mértéke (%o/nap) 2%

Javaslat kijzterüIet-llasználati kérelmek elbírdldsóra

,**



1512017. (I.23.) sz. városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy visszavonja az 5fl2016. (|.25.) számű
határozatát.

FeIelos: polgármester
Határido: 2017 . január f3.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyfé| f0|7. 0|. f7-én
szeméIyesen átvette.

16120|7. (I.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterĺ'i|et-használati hozzź!źtru|ást ad _
e|őre egy összegben töfténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Fe|elos: polgármester
Határidő: 2017 . január f3.

A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alapiánz Ahatározatot az ĺĺgyféI személyesen 20|7.0|.
f7-én átvette.

|7 /f0I7. (I.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság batározata
(13 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használati hozzéĘźtrulást ad -
elore egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Közterü let-h aszná|ő, kéľelmező :

A közteľü let-használat idej e :

Ktj zteľ ü l et-h asznźi at cé|j a:

Közterü |et-h aszná|at helye :

Közteri'i l et- h aszn á| at nagy sága:

Köztertilet.h asznźiő, kére|mező :

A kĺjztertilet-használat idej e :

K ozteľü let-h asznźĺ|at cé|j a:

Közterü let-h aszntiat helve :

K<j zterti l et-h asznźńat nagy s ága :

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . januźlr f3.

Gaueľ Táľsasház Népszínház utca 27.
(székhely: 1081 Budapest, Népszínház u. f7 .)
2017. februźtr 27. _ 2017. április 30.
építési munkaterület (állvány és védőtető)
Budapest VIII. Népszínház u.27 . e|őtti jźtrdźn

60 m2 (zl m, źl||vźny és 39 m2 védőtető)

Haluxvill I(ft.
(székhely: l089 Budapest, Vajda Péter u. l3.)
f017. február 07 . - 2018. február 07.
reklámtábla
Budapest VIII. keriilet, Delej u. - Golgota tér saľka
(38812 hrsz.)
2m'

A Gazdálkodási Ueyosztály táiékoztatása alapián: A határozatot az ĺigyfél szeméIyesen 2017 . 0|.
30-án áfuette.

Javaslat a Royal-Frigo Kft. kérelme alapján parkolókártyán Iévő összeg visszatérítésére ,rrfu



|8lf017. (I.23.) sz. váľosgazdá|kodásĺ és Pénziigyi Bizottság hatírozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy hozzájáru| a Roya|-Fľigo Kft.
(cégsegyzékszám: 0l 09 660318, székhe|y: l086 Budapest' Teleki tér 19. fszt.f .) kéľelméhez és a cég
nevére megvásáro|t két db parko|ókárýán lévo cisszesen 33.380,- Ft visszafizetéséhez, azza| a
feltételle|, hogy a paľkolókátyákat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére leadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . január 23.

A PénzĺieYi Ügvosztálv. va|amint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása
alapián: A határozatban fog|altak szerint a Royal - Fľigo Kft. nevéľe megvásáľolt két db
paľkolókáľtyán lévő, összesen 33.380'- Ft visszafizetése 2017. február 6.-án megttirtént. A
Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. Parkolási igazgatősága részére a paľkolĺókáLÍtyák
leadásra keľültek.

Tulajdonosi ltoadjĺtrulós az M3 metróvonal ľekonstrukciójdhoz kapcsolódó, Budapest VIII.
kerüIetet érintő kiviteli tervekllez

t9/20I7. (I.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzt!árulását adja a BKV
Zrt. (cégegyzékszźĺm: 01 10 043037; székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca l5.) megbízásábő| a
FOMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (CéeJegyzékszám:0| 10 04556l; székhely: 1024 Budapest,
Lövőhźn utca 37.) źL|ta| késziteťt, a Budapesti M3 metróvonal Nagyvárad tér - Lehe| téľ állomások
rekon strukc iőjához kapcsolódó teľvekhez az a|źhbi fe ltéte I ekke| és ki kĺjtésekke| :

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruházőt (építtetot) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedé|yek beszerzése alól,

b. a tulajdonosihozzájźttu|ás a benyújtott tervekben éľintett köztertiletekre terjed ki:
- Szigony utca (hrsz: 36180)
- Klinikák metróállomás melletti terü|et (hrsz: 36181/6)
- Bókay János utca(hrsz: 362l0)
- Kisfaludy utca (hrsz: 36387)

c. aberuhźuőnak (építtetőnek) a k<izútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (19l|994. (V.3l.) KFIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivata| Hatósági IJgyosztály Építésügyi
Irodájától e|őzetesen meg kel| kérni, és az abban fog|altakat maradéktalanul be kell taľtani,

d. az onkormányzat źital tervezett Bókay János utca és Szigony utca felújításának, illetve a
Klinikák metľó állomás ľekonstrukciós munkáinak optimális összehangolása érdekében
további koordinációs együttműkĺidés szükséges,

e. a Szigony utcában - a k<jzmű kiváItások elvégzését követően _ a gyalogos forga|om számtra
mindkét oldalon (a metróállomás előtt 3 m, a másik o|dalon a járda teljes szélességében)
folyamatosan biaosítani kelI a biztonságos közlekedés feltételeit,

f. a K|inikák metľó állomźskijáratánál üzemelő kereskedelmi létesítményekźthe|yezését igénylő
munkálatok megkezdése elott legalább három hónappa| a beruházőnak (építtetőnek)
egyeztetést ke I I kezd em ény eznie az Önkoľmá ny zatnźil,

t}e /W,ł
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g. az engedé|yes köte|es a nrunkák (he|yreál|ítás) elkészü|térő| a kozteriilet tulajdollosát írásban
éftesíteni,

h. jelen tulajdonosi hozzájárulás a metró állomások rekonstrukciós munkáinak |ezárásáig, de
legkésőbb 5 évig érvényes.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f017 . január f3.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájárulás f0|7.0|.25.
nappal kiadásľa kerĺilt.

Javaslat forgalmi rend vóltozással kapcsolatos döntések megltozatalóra

20120|7. (I.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizoffság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keľiilet Fiumei ,ilt szervízilti részén, az Alftjldi utca és a Teleki tér közotti
szakasz, a Ciprus utcában a Törökbecse utca és a Szźnados út közötti szakasz, a Stľázsa utca
Stróbl Alajos utca és Hős utca közötti szakaszának forgalmi rendjének megváltoztatásához,
valamint a Szentkirályi utca 4. és 23. szám e|otti forga|omcsillapító küszöb kiépítéséhez
hozzájáru|, és a beszerzésse| kapcso|atos valamennyi feladat teljes körű lebonyolításával
megbízza és meghatalmazza a Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ ZÍt.-t és elfogadja ahatározat
me l lék|etét képező szerzo dést.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 . januźtr f3.

f . fe|kéri a polgármestert ahatározat 1. pontjttban foglalt szerződés a|áírásźtra.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. január 3|.

A JózsefváľosÍ Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása és a Gazdá|kodási Üwosztá|y alapián:
A megbízási szeľződés a|áírása 2017. febľuár 9-én megtöľtént.

ravaslat a Budapest VIII. kerüIet, tjttĺi tłt t6/B és Üuĺĺ ĺlt I8. szóm alatt taláIllgtó, nem lakds
céIjóra szolgáló ingatlanok egyiittes elidegenítésére vonatkozó pólyózat eľedményének

megdllapítdsóra

2I/f017. (I.23.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerĹilet, Üllői űt 16/B.

szám a|att elhelyezkedő,3676310lAĺ48 he|yrajzi számű, l18 m, alapteľületű ftj|dszinti (kizárő|ag a

Budapest VIII. kerület, Üllői út t8. szĺlm a|aÍti,3616410lN| hrsz.-ú helyiségbol megközelíthető),
valamint a Budape^st VIII. kerület' Ül|ói út l8. szám alatt elhelyezkedő 3676410ĺAl| utcai ťoldszinti és

pinceszinti, 7 56 m2 alapterüIetű , és a 367 6410ĺ Al3 he|yrajzi szám a|atti, ftldszinti,.28 m2 alapterĹiletű
(kizárő|aga3676410ĺNl hrsz.-ú helyiségből megközelíthető), mindösszesen 902m, alapterü|etű, üľeS'

onkoľmányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgálő helyiségek elidegenítésére - a f34l20|6. (xI|.

130



0l.) számú képviselő-testületi határozat a|apjál^l - kiírt nyi|vános pá|yázati e|járást érvényesnek és
eredményteIennek nyi |ván ítja.

Fe|elos: Józsefoárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 ' január 23.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Elidegenítésľe vonatkozó
újabb pá|yázat nem keľült kiíľásľa.

Javoslat a Budopest lłízsefvltrosi onkormlűnyzat tulajdontűban áIIó, Bródy Stűndor utca I5. suźm
alatt tgllźIllató ingatlan értékesítésének tárgydban kiírt pálydzat eredményének megáIlapí.tdsdra

2f/2017. (I.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(l2 igen,O nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u'
15. sz. a|aÍti,366f3 hľsz.-ú ingat|an éftékesítésére kiírt pźiyázatot érvényesnek, de eredménýelennek
nyilvánítja.

FeleIos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 . janutr f3.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alanián: Újatn páůyńzat
meghiľdetéséľe keľiilt soľ.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet' Vajdahunyad utca ...... saÍm alatti lakds
bérbeaddsára

23/20|7. (I.f3.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzźtjáru| a Budapest Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában álló lakások béľbeadásának
feltételeiľől, valamint a lakbér méľtékéről sző|ő 1612010. (III.8.) önkormányzati rendelet 22lC. s-
ában, és 25. $-ában, va|amint 47. $-ában foglaltak a|apján, ...... jogcím nélküli
lakáshaszná|ő részére az á|ta|a lakott Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca
szám a|atti 1'5 szobás, komfortos komfortfokozati:, 39,50 m2 alapteľĺiletű, önkormányzati
tulajdonri lakás bérbeadásźlhoz, egy év hatáľozott időtartamra, k<iltségelvű bérleti dijon, azaz |7.
482,- Ft/hó + közüzemi és különszolgáltatási dij fizetési köte|ezettségge|, a csökkentő-növelő
tényező figyelembevétele nélküli költségelvű lakbér két havi összegével azonos méľtékiĺ
óvadékfizetési kötelezettség mellett.

Felelős: Józsefi'áľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . január 23.

2.) felkéri a Józsefoárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt._t a határozat 1.) pontjában foglaltak a|apján a
bérleti szerződés megkötésére.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyonsazdálkodási igazgatója
Határidő: f017. február f8.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A bérbeadói nyilatkozatf017.
máľcius 7-én elkészĺilt' a béľletĺ szerződés megkötése fo|yamatban van.
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EUROPA Conference Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u. l8. szdm alatti
üres, önkormdnyzati tulajdonú nem lakás céIjára szolgáIó helyiségre

24lf017. (I.23.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság hatáľozata
(3 igen, 10 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

].) Iloulźjárul a Budapest VIII. keriilet, Bérkocsis u 18. szám alatti, 34829/0/A/25 hrsz.-ú, 239 m2

alapteľüĺetiÍ, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céĺjára szolgáló helyiség bérbeadásához
határozatlan időre, 30 napos felmondási határidővel az EUROPA Conference Kft. (székhely:

I088 Budapest, József ĺtrt. 2. 4/l; cégjegyzél<szám: 0]-09-989766, adószánl: 24085537-2-42;
képviseletre jogosult.. Teruesydri Erik ügyvezető) részére szeszórusítás nélkali rendeményterenz,

golé,to, 
"'álaát 

rendezvények céIjára 115.400,- Ft/hó + Ár,,q, bé,l"ti díj + kozüzemi és

külons z o lgáĺtatás i díj ak o s sz e gen.

2.) Iloudjdrul az EI]Rope Conference Kft-vet történő mególlapodás nlegkötéséhez az 1.) pont
szerinti helyiség tekintetében a bérbeadóra tartozó felújítási munkák (mosdó, csaptelep és

szerelvényei, komplett łT.C, kazán felújítása, üvegezés, elszívó rendszer vizesblokkban, "fijst,
szénmonoxid riasztó) bérleti díjba 12 llónap aĺatt torténő bérbeszámításhoz bruttó 652.780'- Ft
azaz (514.000,- Ft + ]38.780,- Ft AFA) összegben. Az elszámolás feltétele, hogł a béľIő a
megállapodás megkötését kovető 6 hónapon belül a kozmiivek átalakításót és felújítĺźsát érintő
tervdokumentóciókat benyújtsa, a felújítási munkákat elvégezze, és azok a benyújtott számlák
al apj án l e i gaz o l ás r a kerülj e n e k.

3.) hozzójdrul a határozat 2.) pontja szerintifelújĺtási munkálatok elvégzéséhez.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gązdálkodósi Kozpont Zrt.-t a hatórozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkotésére, amelynek feltétete, hogl az onkormányzat tulajdonában áĺló nem lakas céIjára
szolgóló helyiségek bérbeadásónakfeltételeiről szóIó 35/20]3. Cĺ/I. 20.) önkormányzati rendelet
t4. g (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnakmegfelelő óvadékmegfizetését, valamint a 17. s
(4) bekezdése alapján kózjeglző előtt egyoldalú kötelezettségvóllalási nyilatkozat aláírását
vállalja a leendő bérlő.

5.) fetkéri a Józsefvórosi Gazddlkodási Kozpont Zrt.-t ą határozat 2') pontja szerinti nlegállapodós
megkatésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f017. január f3.

A Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2017. januálr 25-én íľásban
éľtesÍtették a kéľe|mezőt.

Népszínhdz Kör a Polgári Érftkekért, Intődy Glibor egyéni vdllalkozó, valamint a ReaI-DeaI Trades
Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII. keríilet, II. Jdnos Púl pópa tér 16. szdm alatti iżres,

iinkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgóló helyiség bérbeaddsa vonatkozósdban

25l20t7. (I.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,3 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keriilet, II. János Pál pápa tér 16. szám a|atti,
34,76010lAlff6 |"lrsz.-tl és 3416010lAlf21 hrsz.-ú, 22 mz+22 m2 alaptertiletű, műszakilag
egybefiiggő, üres, onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, fö|dszinti, nem lakás cé|járaszo|gá|ó
he|yiség bérbeadásához motoľkeľékpár alkatľészek raktározása cé|jára a Real-Deal Tľades
Kft. (székhely: l 054 Budapest, Bank u. 5 .; cégsegyzékszám: 01 -09-2801 2 5; adőszám: f55f3890-
2-4l; képvise|i: Kovér Ra|ázs György ügyvezető) részére.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2017. január 23.

2,) nem jáľul hozzá a Budapest v[I. keľület, II. János Pál pápa tér t6. szám a|atti,
3476010lAlff6 és 3476010lAĺf27 hrsz.-ú, 22 mz+22 m2 alapteľiiletű, műszakilag egybeftiggő,
üres, önkormányzati tulajdonri, utcai bejáratú, ftildszinti' nem lakás céljára szolgźiő he|yiség
béľbeadásához speciális, gluténmentes cukľászteľmékek gyártása és áľusítása tevékenység
céljára, Intődy Gábor egyéni vá|lalkozó részére.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f017. január f3.

3 .) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiile^t, II. János Pál pápa téľ 16. szám alatti, 347 6010/A1226 és

34760/0lAl227 hrsz.-il,2f m'+22 m, alapterületű, míĺszakilag egybeftiggő, üres, onkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáľatú, ftildszinti, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség bérbeadásához a

Népszínház Ktiľ a Polgáľi Eľtékekéľt Egyesület részére határozat|an időre, 30 napos

felmondási idő kikötéséve| az önkormányzat tulajdonban lévő gyeľmekjátékok táľolásáľa
(raktározás) tevékenységcé|jára, a mindenkori kĺjzös költség osszegén (amely ahatározathozata|
időpontjában), azaz 8.520,-Ft/hó + ÁFA béľleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak
összegen' a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének köte|ezettségéve|.

Fele|os: Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . januttr f3.

4.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület,II. János Pál pápa tér t6. szám a|at1i,3476010lAlf26 és

34760l0lAl2f] hrsz.-ű, 2f 1112+2f m2 a|apterületíĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, udvari
bejáratú, füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gtńő he|yiség Népszínház Ktiľ a Polgári Eľtékekért
Egyesiilet mint bérlő általi felújításához.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 . január f3.

5.) Népszínház Kiiľ a Polgáľi Értékeké"t Egyesü|et a bérleti jogviszony időtartama a|aÍt

bérbeszámítási igénnyel nem éIhet, továbbá az á|tala eszközö|t beruházások ellenértékét az
onkormányzattól semmilyen jogcímen nem követelheti a bérleti jogviszony alatt és azt követően
sem.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017 ' januźr 23.

6.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ'ZÍt-t ahatározat 3.) pontja szerinti béľleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az onkoľmányzat tulajdonźhan á||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ó he|yiségek bérbeadásának fe|téte|eiről szóló 35/f0|3. (VI.20.) önkoľmányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bruttó bérleti díjnakmegfelelő óvadékmegfizetését vá||a|jaa
leendő bérlő, továbbá a Rende|ęt |7. $.(5) bekezdésének a) pontja éľtelmében eltekint a

kozjegyzői okiľat elkészítésétől.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
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Határido: 201.I . február 28.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: f017. január 25-én a
kére|mezőket íľásban értesítették . 201,7 . máľcius 7 -én a béľ|eti szerződést felek megkötiitték.

A FővttrosÍ onkormdnyzatot és a kerüIeti iinkormányzatokat osztottan megillető bevételek 20t7. évi
mego s ztás dró l s zó l ó r e nde lettervezet v é le mé ny ezé s e

26lf017. (I.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság a Képviselo-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáróI szó 36lf0|4' (XI.06.) önkormányzati rende|et 7. melléklet 1.4.6. pontjában fogla|tak
alapján úgy dönt, hogy

l. a Fővárosi tnkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
f0|7. évi megosztásáró| szóló Fóvárosi kozgyűlési rendelettervezetben foglaltakat tudomásu|
veszi.

Felelos: polgármester
Határidő: f017, januźlr 23.

2. felkéľi a polgáľmestert, hogy f017. januttr 25, napjáig ahatározatot küldje meg a Fővárosi
Önkormányzat részére.

Felelos: polgármester
Határidő: 2017 . január f5.

A Pénzügvi Ügyosztály táiékoztatása alapián: A határozatban fogla|takat az Ügyosztály a
Főváľosi Onkoľmányzatnak megküldte, s a jóváhagyott ľendeletben fogla|tak alapján töľtént a
20|7 .évt kiiltségvetés teľvezése.

Javaslat a Budapest WII. keriite4 Cĺr utca 4. pinceszinti raktlźrhelyiség (hrsz: 35183/0/2) ingatlanra
vonatkozó elővásdrldsi jogróI való lemondósra

27120|7. (I.23.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzat a3518310lAl2he|yrajzi szám alatÍfelvett, természetben a 1084 Budapest, or utca 4. szám
alatti pinceszinti 59 m, alapterületű raktár tekintetében ...... (a tulajdoni |apon . ...) eladó és

.... vevő között 7.000.000'- Ft, azaz hétmi||ió forint vételáron létrejött adásvéte|i szerződéshez
kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: po|gármester
Határidő: f0|7 . januétr 23.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: f017. januáľ 24-én a határozat postázása
megtöľtént az iigyfé| részére,

Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Iózsef körút ................. szdm alatti ingatlanra vonatkoai
e Iőv ás árlds i j o gró I v aIó lemo n dds r a
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f8/20|7. (I.23.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazztta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefoárosi
onkormányzat a . ...... ^helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1085 Budapest, József kľt.

szám a|atti 64 m. a|apterĺ'iletű lakás tekintetében ...... eladó és ... . ... .... vevó
között 2016. 12. 2|-én 22'300.000,- Ft, azaz huszonkétmi||ió - háromszázęzer forint véte|áron |étrejött
adásvéte| i szeľzodéshez kapcso|ódó elővásár|ási jogáva| nem kíván é|ni.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f017 . janufu 23.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapiánz 20|7. januáľ 24-én a határozat postázása
megtöľtént az iigyfél részére.

Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Dankó u ............ szdm alatti jogcím néIkiili
Iakds has znóIó részletJizetés i kérelméne k engedélyezés ére

29/20t7. (I.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺ.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) ...... vo|t bérlőnek, jelenleg jogcím nélküli lakáshaszná|ónak a Budapest Főváros VIII.
keriilet Józsefvárosi onkormányzaÍta| _ mint bérbeadóval - szemben, a Budapest VIII. kerÜlet,
Dankó u. '.. .. ... szźĺm a|aÍti, 64,f6 m2 alapteľül etu, f szobás, összkomfortos önkorm ányzati
tulajdonú lakás haszná|atáva| kapcsolatban f016. december 3l. napjáig fennálló 1.300.504,- Ft
tőke + annak ||0.047,- Ft késedelmi kamatai, azaz mindosszesen: 1.410.551,- Ft hátraléka
ren dezésére r ész| ętťlzetést en ged é lye z, az a| źtbbi feltéte lekke | :

a) hozzájáru| az onkormányzattal szemben fenná||ó, a Hźiőzat A|apítvány Kuratóľiuma á|ta|
megítélt 366.176,- Ft összegű támogatás levonása és a késedelmi kamatok elengedése után
fennmaradó 934.3f8,- Ft tőke összegű lakbér/használati- és kapcsolódó kiilön szo|gá|tatási
díj hátralék 48 havi _ |0 % önrész megfizetése nélkĹili - egyenlő törlesztó összegĺi
r ész|etťlzetés i kére lméh ez ;

b) a2016. december 3 1 . napjáig fennáIló díjhátralék tőketartozás után a Polgári Törvénykönyvľől
sző|ő f0|3. évi V. törvény 6:48. $ rendelkezései szerint szźlmitott, összesen l10.047,- Ft
osszegű késedelmi kamatfizetési k<jtelezettségét abban az esetben engedi el, amennyiben az
adős az Önkormányzat fe|é fennál|ó teljes tőke tartozásźú _ a tárgyhavi díjak határidőben
töľténő megfizetése mel|ett - maradéktalanul megfizette;

c) amennyiben a jogcím néIküli hasznźůő a rész|etťlzetési megá|lapodásban foglalt fe|téte|eket
maradéktalanul teljesíti, arész|etfizetést további kamatfizetési kötelezettség nem teľhe|i.

Felelős: Józsefr'árosi Gazdá|kodási Központ ZrÍ.. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. január f3'

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontjában foglaltak szeľinti
rész|etťlzetési megállapodás megkötéséľe és a végrehajtó felé a lakás kiiirÍtésére és a hátralék
érvényesítésére indu|t végľehajtási eljárások szüneteltetéséhez szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 ' február 28.
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3.) fe|hatalmazza a Jőzsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t, hogy amennyiben . ... . . . ... .. . a
rész|etfizetési megá|lapodásban foglaltakat nem te|jesíti, a végrehajtási e|járás foIyatása
érdekében tegye meg a sztikséges intézkedéseket.

Fele|ős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźĺsi igazgatőja
Határidő: 2017 . január 23.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: A határozat végľehajtása
megtöľtént , a rész|etfrzetési megállapodást f017 . február 3-án felek megkötötték.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vłíteldr és eladdsi ajdnlat jóváhagydsa _ Budapest VIII, kerüIet'
Kríldy u. ................ - hatórozatlan idejíĺ bérletijogviszony

3012017. (I.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozzta
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájäru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a ................. he|yrajzi számon. nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľĺilet, Kľúdy u. ................ szám a|aÍti,7f m, a|apteru|etu,2
szobás, komfoľtos komfortfokozatís |akásra vonatkozó eladási ajźn|at ....... bérlő
részére töľténő megküldéséhez, a véte|árnak az e|készij|t forgalmi éľtékbecslésben megál|apított
forgalmi érték l00 %o-ában, azaz34,600.000,- Ft összegben történo k<izlése mel|ett.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|7. januźĺ 23.

f') felkéri a Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti eladási ajźn|at
ki kü | désére, val am int az adásv éte|i szerződés megkcitésére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodásiKözpont Zrt.vagyongazdálkodásl igazgatőja
Határidő: f017. február 28.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiéľtesítés
megttirtént 

' 
2017. febľuáľ 3. napján az eladási aján|at postázása megtöńént. A bérlő nem kötłitt

szeľződést.

Javaslat az,,Irodatechnikai berendezések bérlése, teljes kiiríĺ kaľbantartdsa és az ezekhez
kapcsolódó szoftver béľlése', tárgyíl közbeszerzési eljórdsban afelllívds módosítlźsóra

4412017. (I.30.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(12 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. az ,,Irodatechnikai berendezések bér|ése, teljes köríi karbantartása és az ezekhez kapcsolódó
szoftver béľlése'' tźtrgyil - aközbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Rész,
uniós éftékhatárt e|érő értékű - nyílt kozbeszerzési eljárásban elfogadja az e|óterjesztés mel|ékletét
képezo módosított specifi kációt tarta|maző dokumentumokat.

Fe|e|ős: poIgármester
Határidő: f017 . január 30.
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f . apo|gźnTesterel] keresztül felkéri azEsz.Ker Kft.-t a határozatban foglaltak szerinti kozbeszerzési
e|járás|.loz kapcsolódó intézkedések megtéte|ére.

FeIelős: poIgármester
Határido: 2017. január 30.

A JeeYzői Kabinet táiékoztatása atapián: Az Bsz-Keľ Kft. intézkedett a módosítás
megielentetéséľől az Buľópai Unió Hivatalos Lapjában (TED).

Jav asl 0t közter iilet-Itaszndlati kérelmek elbírdlĺźs dra

45l20I7. (I.30.) sz. Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használati hozzäjźrulást ad -
előre egy cisszegben tofténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kérelmező: HC Epítő Kft.
(székhe|y: 1094 Budapest, Bokľéta utca 19.)

A közteľü|et-haszná|at ideje: 2017 . február 0l ' - 2017 . február 28.
Közterület-haszná|at cé|ja: társasház építési munká|atai
KözterÍilet-haszníúathelye: Budapest VIII' kerület, Nap utca 16. szám e|őÍti

k<izterületen
Közterület-haszná|atnagystlga: 1 db parkolóhe|y (parkolóhe|yenként 10 m2) + 37 m2

járda és úttest

Fe|elős: po|gármester
Határidő: f0|7 . január 30.

A Gazdálkodási tiwosztálv táiékoztatása a|apián: Ahatározatot az ügyfé| szemé|yesen f0I7. 02.
08-án átvette.

4612017. (I.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy közteľület-haszná|ati hozzźýárulást ad -
előre egy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel - aza|ábbiak szeľint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Cseľkrĺti Generá| Kft.
(székhely: l097 Budapest, Mesteľ u. 38.)

Aközterĺ'i|et-használatideje: 2017,februźtr01.-20|7.mźtrcius14.
Közterület-haszná|at cé|ja: építési munkateľi.ilet (homlokzati źů|vány, iroda

konténer és építési felvonulási terület elhelyezése)
Kĺjztęrület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 7, szźtm

előtti kĺiaerületen
Közteľület-h asznźúat nagysága: f05 m2

Fele|ős: poIgáľmester
Hatáľido: 20l7. januáľ 30.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél 2017. 02. 08-án
átvette.

*{-
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47l20l7. (I.30.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodźs szavazztta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem ad közteľti|et-haszná|atihozzájáru|ást
az a|źbbiak szerint:

Közterület-haszná|o, kérelmező: Vajda Iľén egyéni váIlalkozó
(székhe|y: 1083 Budapest, Szigony u. l0. l5. em. 89.

a.)
A kéľelemben foglalt köztertilet-haszná|at
ideje: f0|7 . február 2f . - 2017. március 08.
Közterület-haszná|atcé|ja: idényjel|egíĺ aszta|i árusítás (nőnap alkalmából)
Kozterĺilet-haszná|at helye: Bud^apest VIII. kerület, Blaha Lujzatér 3-5.
KozterüIet-haszná|at nagysága: 1 m'

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . január 30.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián z A'határozatot az ügyfél személyesen 20L7.02.
08-án átvette.

48lf017. (I.30.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

i. közteľiilet-hasznźiatihozzájáru|ást ad - teljes díjmentességgel - az a|źtbbiak szerint:

Kĺjzterü|et-haszná|ő,kérelmező: PEDRANOcoNsTRUCTIoNHI]NGARYKft.
(székhely: 1 082 Budapest, Práter u. 29 ĺ a. fszt. 21 .)

A közterület használat ideje: 2017 . februttr 01. - 2017. május 30'
Közterület-haszná|at célrja: építési munkaterüIet (építési felvonulási terület és építési

konténer elhelyezése parko lóhelyen)
KözterĹilet.haszná|athelye: Budapest VIII. keriilet, Leonardo da Vinci u. előtti l7l

m2 úttesten és 59 m2 jźr,dán, valamint 5 db parkolóhelyen
(parkolóhelyenként 1 0 m,)

Budapest VIII. kerület, Prtúer u. előtti 204 m2 úttesten,
92 m2 jtrdtln, 7 db paľkolóhelyen (parkolóhelyenként 10

m2)' vaĺamint a gépészeti áruház előtti 30 db
parkolóhelyen (parkolóhelyenként 13 m2)

Budapest VIII. keľĺ'ilet' Bókay János u. előtti 150 m2

úttesten és l20 m. iárdán

Budapest VIII. kerület, Corvin sétány meg nem épített
tertiletéből 3 68 m. k<jztertileten
||64 m2 + |2 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m2)

Ktjzterü|et-haszná|at nagysága: + 30 db parkolóhely (parkolóhelyenként 13 m.)

Felelős: polgáľmester
Hatźrido: f017. ianuár 30.
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2. a kieso paľkolási dij AFA tarta|mát a Budapest VIII. keľü|et,
Leonardo da Vinci u. és Práteľ u. elotti szakaszon ta|álható 25 db paľkolóhely vonatkozásában (105
munkanap) f 484 531,- Ft-ot köteles megfizetni a közterĹi|et-haszná|atró| szóló hatźrozatban
megj e| ö |t bankszám la szálnr a.

Felelős: polgármester
Határidő: f017. január 30.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alanián: A hatźrozatot az ügyfél szemé|yesen 20|7. 0f .

08-án átvette.

49/2017. (I.30.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és PénzügyÍ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerĺilet, SzentkiráIyi u.
10. szám alatti Táľsasház részére a 838/2016. (VIII.29.) szźtmű határozatában megadott közteľü|et-
haszná|atihozzájáru|áshoz kapcsolódó közterü|et-haszná|ati díjat, azaz93f 383,- Ft-ot egy ĺisszegben
visszauta| a Rende|et 26. $ (l) bekezdésben fog|a|tak a|apjźn.

Felelős: poIgármester
Hatáľidő: f017 . januźtr 30.

A Gazdálkodási tigvosztáIy táiékoztatása alapián: A határozatot az ĺigyfél 2017. 02.06-án
áfuette.

ravaslat a Honvédelmi Minisztérium 1848-49-esforradalom és szabadsdgharc emléknapjdval
kap cs o I ato s t ulaj do no s i dö ntés meg ho zatal ór a

50/f017. (I.30.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tu|ajdonosi hozzájáru|ásźtt adja a
Honvédelmi Minisztérium részére, hogy a Budapest VIII. kerület, Puskin utca (Bľódy Sándor u. -

Rákóczi út közĺjtti szakasz) - Bródy Sándor utca (Múzeum krt. - Gutenbeľg tér köz<jtti szakasz) -
Trefort utca - Szentkirályi utca (Rákóczi ilt - Reviczky utca köz<itti szakasz) - Múzeum utca (Múzeum
kľt. - Szentkirályi utca közötti szakasz) - Po|lack Mihály tér _ otpacsifta utca - Reviczky utca
vonatkozásában a Budapesti Rendőľ-főkapitánysźry közreműködésével az érintett útszakaszokat
ideig|enesen (f0|7 . március l3. napján l6.00 órától 2017 . mźrcius 16. napjáig) |ezárja, az 7848-49-es
forradalom és szabadságharc emléknapjáhozkapcsolódó állami rendezvény lebonyolításacé|jábő|.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . janufu 30.

A Gazdátkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A tulajdon osi hozzájátľulást az iigyfé| ľészéľe
2017. 02.06-án megkĺi|dte a Hivatal.

ravaslat a7,,,LNR-NY/20I6. típusti,, bérlakds pdlyd7at eredményének megáIlapítdsára

51ĺ2017. (I.30.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(12 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy
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l .) aZ ,,LNR-NY/2016. típusíl'' pá|yźzaton meghirdetett, Budapest VIII. keľület, Baľoss u. |26. A
ép. ftildszint3. szám a|atti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese soľso|ás útján:

12 pont

A soľrendben kovętkező pá|yäző sorsolás útján:

l2 pont

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f017. január 30.

2.) az ,,LNR-NY12016. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľület, Dugonics u. 14. A
ép. 2. em. 29. szám alatti lakásľa benyújtott pályźnat nyeftese:

12 pont

A sorrendben következő pá|yáző:

7 pont

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017. január 30.

3.) az,,LNR-NY12016. típusú'' ptiyázaton meghirdetett, Budapest VIII. keľůilet, Kőľis utca 11. A
ép. földszint3. szám alatti lakásra benyújtott ptilytnat nyertese sorsolás rútján:

11 pont

A sorrendben következő pá|yáző:

11 pont

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017' januán 30.

4.) az,,LNR-NYlf016. típusli'' pályázaton meghiľdetett, Budapest VIII. keľület, Lovassy Lász|ó u.
ó. A ép. ftildszint 5[B. szám alatti lakásra benyújtott pályźnat nyertese:

14 pont

A sorľendben következo pá|yáző:

13 pont

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridó: 20|7 . január 30.

5.) az,,LNR-NY/Ż0|6. típusli'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VItr. keľtilet, Magdolna u.51.
A ép. ftildszint7. szźm alatti lakásra benyújtott pźiyázat nyeľtese sorsolás rítján:

12 pont

A sorrendben következő pá|yáző:

12 pont
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Fe|elős:Józsefi'árosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2011. január 30.

6.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t, hogy az 1.),2.),3.),4.) és 5.) pontban
meghatározott lakásokra vonatkozóan a nyertes pá|yázőkka|' illetve a nyertes visszalépése vagy
kiesése esetén a soľrendben kovetkező pźńyázőkka| a bérleti szeľződést kösse meg'

Fe|e|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 201] . március 31.

A Józsefváľosi GazdáIkodásĺ Közľlont Zrt. táiékoztatása alanián: 
^z 

,,LNR-IW2016. típust|l',
béľlaluĺs pályázat eľedménye kihiľdetésľe keriilt. Az iigyfelek táłjékoztatása megttirtént.

Jav aslat ktizter iilet- ItasznáIati kérelmek elb írdlĺÍs dra

53/f017. (II.06.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterĺilet-hasznźńati hozzájáru|ást ad - eloľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szeľint:

Közterü let-h asznźĺ|ő, kérelmező :

A közterület-hasznáIat ideje:
Közterü l et- h aszná| at cé|i a:

Közterü let-h asznźiat he|ye:

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

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f0|7 . február 6.

2. tudomásul veszi - díjfizetési kötelezettséggel -
Budapest VIII. kerü|et, Vay Áaam u. 5. szám előtti köĺerĺiletre vonatkozóan építési munkaterület
céljából igénybe vett közteľü|et.haszná|atát 2017 . februźtr 01. napjátő| _ f017. február 05. napjáig
szó|ó időtartamra.

Felelős: polgármester
Határido: 20 |7 . február 6.

A Gazdálkodási Üeyosztátv táiékoztatása alapián z A' határozatot az ĺigyféI postai űton 2017. 02.
20-án átvette, a ktizteľület-használati díjat beÍizette.

54/20t7. (II.0ó.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1. közterület-haszná|atihozzájáru|źlst ad _ te|jes díjmentességgel _ az a|ttbbiak szeľint:

(lakhely: ........)
20|7 . február 06. - f017 . mfucius 01'
építési munkaterület (pince munká|atok és pince ajtó
cseľe)
Budapest VIII. kertilet, Yay Adám u. 5. szám előtti
közterületen
1mz
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Kozterü|et-haszná|o, kérelmezo: Szent Máľton Gyeľmekmentő Szolgálat

A köaerü let-haszná|at ideje:
Kĺjzteľü | et-h aszná|at célja:
Közterü let-h asznźiat h elve :

Közterü | et-h aszná|at nagy sága:

Fele|ős: polgármester
Határidó: 2077. február 6.

Közhasznú A|apítvány
(székhe|y: 1089 Budapest, orczy űt3flb.)
201]. februtlr 06. _ 2017. ápriIis 05.
építési munkaterliIet (mentő gaĺázs építése)
Budapest VIII. kerüIet, Bíró Lajos u. 1. szám e|őtti
közterületen
45 m-

2. tudomásul veszi _ teljes díjmentességgel _ a Szent Márton Gyermekmento Szolgálat Közhasznű
Alapítvány Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos u. |. szám előtti koĺerĺiletre vonatkozoan építési
munkaterület céljából igénybe vett közterĺilet-használatát f017. február 05. napjáig szóló
időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f017 . február 6.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián z Ahatározatot az ügyfél személyesen 2017. 02.
08-án átvette.

55/f0Í7. (II.06.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Somogyi É-trend Kľt. kérelmére, a
koztertilet-haszná|ati díjtartozás kiegyenlítésére 24 havi részletfizetést nem engedéIyez, kizárő|ag az
a|ábbi tartalmú megállapodás kötését hagyja jővá, az a|ttbbi fe|tételekke|:

a) 6 havi egyenlő összegű rész|etťlzetés) azaz havi bruttó 306.440,- Ft,
b) rész|etfizetés kezdete: 2077 . márcjus 0l.,
c) ľészletek fizetési határideje: minden hó 05. napja,
d) amennyiben egy havi részlettel is késedelembe esik kére|mezo, akkor a teljes összeg

esedékessé válik.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. február 6.

A Gazdá|kodási Üwosztá|v táiékoztatása a|apián : A határozatot az Íigyfé| postai űton 2017. 0f .

20-án átvette.

Tulajdonosi hoadjdľulős a Budapest WII. keríilet, Kdlvária tér Baross utca és Csobdnc utca közötti
szakas zdnak fel íljítds dh o z

56/2017. (tr.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja _

Budapest Főváros Önkoľmányzatamegbizźsaa|apján- a Budapest Közút Zrt. (cégsegyzékszám: 01 l0
047|64; székhely: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.) á|tal készített, Budapest VIII. kerület,
Kźivária tér Baross utca és Csobánc utca kĺjzĺjtt töľténő útfelújítása (he|yrajzi szám:35865/3) kiviteli
tervéhez az alźlbbi feltételekke| és kikötésekkel:
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a. je|en tu|ajdonosi hozzájáľulás a beruházot (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tu|ajdonosihozzźýáru|ás az a|ábbi közterületek érintett területeire terjed ki:

o Ká|vária tér (hrsz.: 35865/3), a Baross utca és a Csobánc utca közotti út- és járdaszakasza,
. Csobánc utca (hrsz.: 35910)járdaszakasza,
. Diószegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) járdaszakasza,

c. a beruházónak (építtetőnek) a kozútkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (1911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mel|ékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerü|et Polgármesteľi Hivatal Hatósági IJgyosztály Építésĺigyi
Irodájátólelőzetesen meg kellkérni, és azabban foglaltakat maradéktalanulbe kel| tartani,

d. kotelezi a kivitelezőt a tervekben fog|alt pályaszerkezetek és felszíni csapadék vízelvezetések
lit- és járdaburkolatoknak megfelelő kivite|ezésére, melyre aberuhź.ző és kivitelező közösen 5

év gaľanciátvállal,

o A bontássa| éľintett Ká|váriatéľ, a Diószegi Sámuel utca és a Csobánc utca jtrda burkolatát
az a|ábbi rétegrenddel ke|| he|yreá||ítani szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapo|ással:

3 cm vtg. MA-4 öntött sétányaszfa|t(ajárdateljes szé|ességében)
10-20 cm vá|toző vtg. C1fl|5-32-F1 soványbeton réteg
f0 cm vtg. 95Yo töm. homokos kavicságyazat (más anyagga| nem he|yettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreál|ítás) e|készültérő| a kĺjzterü|et tulajdonosát íľásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ts csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźtmitott 1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 2017. február 6.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: A tulajdonosĺ hozzájáľulás f017.02.07.
nappa| kiadásľa keľĺilt.

ravaslat a Corvin Sétóny Program keretén beliil elővósdrldsijog törlésére

57/20|7. (tr.06.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodásiés Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

1. hozzájáru| a362|5 hrsz.-ú, természetben a l083 Budapest, Tomő u. f8. szám alatti társasházban
ta|źtlhatő, a Józsefváros Önkormźnyzat javára az a|ábbi he|yrajzi szźmű lakásokľa bejegyzett
elővásáľlási jog torléséhez: .........; ........; ..........; .........;

..; ... ...

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2017 . február 6.
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2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pol"ftban meghatározott ingatlanokat érintő elővásárlási jogok
törlése érdekébęn tegye meg a szükséges intézkedéseket és írja a|á a tör|ési kére|emmel
összefii ggő doku mentumokat.

Felelos: poIgáľmester
Határidő: 2017 . fębruár 6.

A Gazdálkodási ÜeYosztáIv táiékoztatása alapián: 2017. máľcius l-én a Földhivatal
583 85/1/2 0 1 7 sz. határ ozatáv a| ttiľtilte az e|őv ásárlás ĺ j o got.

Lúósok elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajónlat jóvúhagydsa ltatdrozatlan ídejíí
bérleti jogviszony (3 db) ZART ULEŠ

58/f0|7. (II.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(0 igen' 8 nem, 4 tartćlzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hattrozati javaslatot nem

fogadja el:

I ') hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásbąn a helyrajzi számon 
^ 

nyilvántartott,
természetben a Budapest VIn. kerüIet, orczy ílt ... szám alatti, 38 m, alapterületii, 2
szobás, komfoľtos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzá tartozó 131/10.000 tulajdoni

?*:!!:! 
,"ľ*,ľź1,i,,,#:;:,,?;::!:;,T"ł;:ľ,:,ľ:í: ,ť,#,,!,Í,!,łł ,,,ľ"ľ:iliľ,"ľ::,

tulajdonában áIIó lakások elidegenítéséről szóIó
33/2013. (WI15.) önkornlónyzati rendelet 19. g (1) bekezdésében, komfortos komfortfokozatú
Iakós értékesítésére meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi értékbecslésben megáIlapított

forgalmi érték 50 %-ával megegyező ÓsszegíÍ, azaz 6.050.000,- Ft vételár kazĺése mellett.

2.) felkéri a Józsefvárosi GazdóIkodási Kozpont Zrt.-t a hątározat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldés ére, valamint az addsvéte Ii szerződés me gkotéséľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017. február 6.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a tájékoztatás
2017. február 9-én megtörtént.

59/2017. (II.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 2 1.artőzkodás szavazatta|)

AYärosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dont, hogy

t.) hozzájfuu| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaltott,
természetben a Budapest VI[. kerület, JőzseÍ krt. ................ szám a|aÍti,64 m, alapterületÍi,
2 szobás, komfoftos komfoľťfokozatű, a közös tulajdonbő| hozzá tartoző 440/10.000 tulajdoni
hányaddal rendelkező lakásľa vonatkozóan hattrozat|an idejű bérleti jogviszonyban źL||ő

. bérlő részére tĺjrténő eladási aján|at megküldéséhez, az Önkormányzat
tulajdonóban á|ló lakások elidegenítéséről sző|ő 33lf0l3. (vII.15.) onkormányzati ľende|et 19. $

(1) bekezdésében, komfoľtos komfoľtfokozatű |akźs énékesítéséľe meghatáľozoÍtak szerint, az
elkészült forgalmi éltékbecslésben megállapított forgalmi éľték 50 %o-ában, azaz 73.200.000,- Ft
összesben történő kĺjzlése mellętt.

,f/
l4biffi r,ł,r

,'

Fele|os: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja



Határido: f011 . február 6,

. f ') fetkéri a Józsefilárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a |latározat l.) pontja szeľinti eladási aján|at

i kiküldéséľe' valamint az adásvéte|i szerzódés megkötésére.

i

i Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
i Határidő:2017. március 30.
I

l s l hozzájáru| az ingatlan-nyilvántartásban a he|yrajzi számon nyilvántaľtott,
i természetben a Budapest VIII. keľület, József krt. .... szám a|atti, 63 m,. alapterületű, l szobás, komfortos komfoľtfokozatű, a kĺĺzös tulajdonbő|hozzátartoző 437110.000
l tulajdoni hányadda| rendelkező lakásra vonatkozóan határozat|an idejű bér|etijogviszonyban á||ő

; . bérlő részére történő e|adási ajtn|at megküldéséhez' az onkorm ányzat
, tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 33/2013. (VII.l5.) onkormányzati rendelet 19. $

; (l) bekezdésében' komfoľtos komfoľtfokozatű lakás éľtékesítéséľe meghatározottak szerint, az
. e|készü|t foľgalmi éľtékbecslésben megállapított forga|mi éfték 50 %,-źlban, azaz |3.000.000,- Ft
i osszesben torténo köz|ése mel|ett.

Fele|ős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. február 6.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt'-t ahattrozat 3.) pontja szeľinti eladási aján|at
kikü ldésére, val am i nt az adásv éte|i szeľződ és megkötéséľe.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017. március 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alaľlián: 2017. Íebruár 28., illetve 2017.
ápľi|is 11. napján megkötötték béľlők az adásvételĺ szeľződést.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 26. saźm alatt taldlható telek elidegení'tésére
vonatkozó pdlyázat eredményének megdllapítlźsóra

6012017. (II.06.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(7 igen' 3 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYćtrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizoffság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. keľület, Tolnai Lajos utca f6. szám a|atti,3496| hľsz.-ú, 354 m2 a|apterüIetű
telekingatlan elidegenítésére kiírt nyilvános pá|yźnatot éľvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. február 6.

2.) aptńyázat nyertesének az IRINGBER Kft.-t (székhely: 1097 Budapest, Külső Mester utca27.,
cégnyilvántartási s7'áma: Cg. 01-09-f78303, adőszáma: f549f943-f-43) nyi|vźlnítja, a véte|árat
80.100.000,- Ft + AFA összegben áIlapítja meg.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hattlridő: f017. február 6.

3.) megbízza a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefrlárosi onkormányzat meghata|mazásáből és megbízásábóI eljtrva az ingat|an adásvételi
szerződését a|áirja.
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Fele|os: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyollgazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. máľcius l5.

4.) negbizza a Jőzseťvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ'.-t, hogy a Budapest VIII. keľület, To|nai
Lajos utca f6. szám a|aÍti,3496l hrsz.-ú, 354 m'alapterületű ingatlanon fenná|ló 15 darab
gépkocsi-beál|ó he|yre kötött bér|eti szerződést a 3.) pontban meghatározott ingat|an-adásvételi
szerződésben kikotött vételár megfizetését kovetően, 30 napos felmondási ido kikötéséve| bontsa
fel.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. március 30.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Közľlont Zrt. táiékoztatása a|apián: Az Iľingbeľ Kft. részére
megkii|dték a tźłjékoztatást, későbbi kérésľe a fizetési hatáľidő meghosszabbításľa keľiilt' az
adásvételi szeľződés még nem kerĺilt megkötésľe..

A Budapest VIII. keriilet, Szigetvdri u. ............ szdm alatti, hatĺÍrozott időre szóIó bérleti
joggal terhelt önkormdnyzüti tulajdoníl lakds elidegenítésével kapcsolatos módosítds jóvdhagyúsa

6|/2017. (II.06.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozlta
(12 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) kiegészíti a 933ĺ20|6. (IX.19.) számű hatźrozatát azza|, hogy felmentést ad az ingatlan-
nyi|vźntar:Íásban a . helyrajzi számon nyi|vántart^ott, teľmészetben a Budapest VIII.
keľiilet, Szigetváľi u. .......... szám a|aÍti, 36 m' alapterülettĺ, 1 szobás, a bérleti
szerzodés szeľint komfoľt nélkü|i, a valóságban és az éľtékbecslés alapján komfortos
komfortfokozatú lakás vonatkozásában aZ onkormányzat tu|ajdonában álló lakások
elidegenítéséről szóló 33lf0|3, (VII. l5.) <inkormányzati ľende|et 7. $ (1) bekezdésének s)
pontjában meghatározott elidegenítést kizáró feltétel alól, amely szerint a lakás nem idegeníthető
el ,,ha a lakás bérleti szerződése hatáľozott időre, előbérletijog biztosításáva| sző|t, és a szerződés
|ejźrtźtt követően a bérlő nem tudta a szerzođést megkötni, de a szerződést akadá|yoző
kcirülményeket megsziintette, az ismételten megköt<itt bérleti szerzodés esetébęn annak
megkötéSétól számított l0 évig''.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. február 6.

f.) felkéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tazadásvéte|iszerzódés megkötésére.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20 1 7. március 30.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A hatáł,rozat végrehajtása
megtöľtént , az adásvételi szeľződést felek megkötłittékf0l7 . febľuáľ 14-én.

A Budapest VIII, keriileĄ rózsef krt. 48. fsz. l. szdm alatti, hatúrozatlan időre szóIó bérleti jo
teľhelt önkormlźnyzati tulajdoníl nem lakds céljdra szolgdló ltelyiség elidegenítése

62ĺ2017. (II.06.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozlta
(7 igen' 4 nem, ĺ taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy

1.) hozzájáru| aZ ingat|an-nyi|vántaftásban a 35229l0lAl|8 he|yrajzi számon^ nyi|vántartott,
tennészetben a Budapest VIII. kerület, József krt. 48. fsz. l. szám a|atti, 

.72 m, alapterĺ'i|etű, a
kozös tu|ajdonbő| hozzá tartozó 499ll0.000 tulajdoni hányaddal ľendelkező nem lakás cé|jára
szo|gá|ő he|yiség bérlo (TUTEAM Kor|átolt Felelősségű Táľsaság, székhelye: 1085 Budapest,
József krt. 48., cégegyzék száma: 0|-09-958246, adőszáma: f3f81802-f-4f , képviseli: Tuľóczi
Zo|tán M i h á|y cégv ezető) r észér e toft én ő el i de gen ítéséhez.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: f01]. február 6.

2.) felkéri a lőzsefvárosi Gazdá|kodási Kĺĺzpont Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti helyiségre
vonatkozó e|adási aján|at bérlő részére töľténo megktildésére, a vételárnak, az elkészült forgalmi
értékbecslés, valamint a3fl20|3. (VII. 15.) cinkormányzatirendelet 17. $ (1) bekezdése a|apján a

forgalmi érték l00 %o-źtban, azaz36.900.000,- Ft összegben töĺténő köz|ése me|lett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont ZrÍ.. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f017. februźtr f0.

3.) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t ahatározat f.) pontja szerinti eladási aján|at

kikü|désére és az adásvételi szerződés a|áirására.

Fele|ős: Józsefuárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodtsi igazgatőja
Határidő: 2017 . március 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alanián: A határozat végľehajtása
megtiiľtént, az adásvételi szeľződést felek megkiitiitték20|7. febľuáľ 28-án.

A 2017. évi vagyonnyilatkozdt-tételi kötelezettség teljesí.tésével kapcsolatos beszdmoló

63/2017. (II.06.) sz. Városgazdá|kodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. tudomásul veszi a polgáľmester, alpolgármesterek' valamennyi önkormányzati képviselő, továbbá
a bizottságok nem képvise|o tagjainak f0|7. évi vagyonnyilatkozat-téte|i köte|ezettsége

telj esítésével kapcsolatos beszámoIót.

Felelős: jegyző
Határido: 2017. februźr 6.

2. felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a f0|6. évi vagyonnyilatkozatok
vi sszaadása vonatkozásában.

Felelős: jegyző
Határidő: 2011. február f8.

A Váľosvezetési ÜgvosztáIy táiékoztatása alapián: 
^2016. 

évi vagyonnyilatkozatok visszaadása
megttirtént.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, természetben a Rdkóczi ílt ........... szdmú ingatlanra
vonatkoai elővásórldsi jogrlőI való lemonddsra ZÁRT tjĺÉs
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64/f0l7. (II.06.) sz. váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság hatírozata
(l0 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi
onkormányzat a . hrsz. l08l Budapest Rákóczi út .... szám a|alli, l04 m2

a|apterĺiletű lakás tekintetében ... és . eladók és .... ........ vevo között
f01.7 ' 01. l8-án 29.l00.000,- Ft, azaz huszonkilencmillió-egyszazezer forint vételáron létrejött adásvételi
szerzodés|rez kapcso| ód ő e|őv ásárlás i j ogával nem kíván él n i.

FeIelős: poIgármester
Határido: f017. februär 6'

A GazdáIkodási ÜeyosztáIv táiékoztatása a|apián: A nyilatkozat az ügyfét részéľe 20|6.0f.06-
án megkiildésľe kerůilt.

Javaslat a ,SzolgdltatĺÍsi szerződés emelt szintíí mérniik informatikai tdmogatdsra,' tdrgyíł
beszerzési eljdrás eredményének megdllapítósdra

6612017. (II.13.) sz. Városgazdá|kodásÍ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a ,,Szolgáltatási szerződés emelt szintű mérnök informatikai támogatásra,, tárgyu, kozbeszerzési
értékhatźrt e l nem ér ő b eszer zési e Ij árást eredményesnek nyi l ván ítj a.

Felelős: jegyzó
Határidő:201.7 . február 13.

f. a beszerzési eljárásban érvényes aján|atot a Secuľicum Infoľmatika Kft. (1044 Budapest,
oradna u' 4.; adőszźm: |4565588-2-41; cégsegyzékszám: 01 09 f07330) tetÍ', ezért a Kft. a

ián|ati ára:

Felelős: jegyző
Határidő: 20|7 . februźtr |3.

3. ahatźrozat f . pontja a|apján felkéri a jegyzőt a szerződés a|áírására.

Felelős: jegyzó
Határidő: f017, február 28.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása a|apián: A nyeľtes aján|attevőve| a szerződés aláíľásľa keľü|t.
A Kft. a Hivatal részére a szolgáltatást teljesíti.

J av as I at k ö zt e r ii I et- Il as zndlati k ér e l me k e l b ír óI ós dr a

67/2017. (tr.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használati hozzájárulást ad _

n egyed évente történ ő telj es d íj fi zetéssel - az a|ábbiak szerint:
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Közterĺi|et-haszná|o, kérelmezo: Padlókiľály Kft.

A kozterĹilet-hasznáIat ideje:
K ozterü | et-h aszná|at cé|ja:
Köaerü |et-h aszná|at helye :

Kozterü let-h aszná|aÍ nagysága:

A köĺerület-haszná|at ideje:
Kĺjzteri'i I et-h asznźiat cé|ja:
KözterĹi let-h asználat he|ye :

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

A kozteľĺilet-haszná|at ideje:
K ozteľü | et-h aszná| at c é|ja:
Közterü let-h asznźĺlat he|ye :

Közterü | et-h aszná| at nagysága :

A közterĺilet-használat idej e :

Kozterü l et-h aszná|at cé|ja:
Közterü |et-h aszná|at he|ve :

Közterü let-h aszná,|at n agysága :

Felelos: polgármester
Határido: 20|7. februfu |3.

(székhely: l 08l Budapest, Népszínház u.2f ')
f01] . február l 8. - 201 8. február 1 8.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerü|et, Blaha Lu.iza tér - Márkus
Emí|ia u. sarka (36406 hrsz.) előttiköĺerü|eten
3m'

2017 . február l 8. - 201 8. február 1 8.

pavilon
Budapest VIII. keri'ilet, Blaha Lujza tér - Máľkus
Emília u. sarka (36406 hrsz.) előtti ktizterü|eten
9m'

f011 . februttr 1 8. - 20l 8. február 1 8.

cola automata
Budapest VIII. kerii|et, Blaha Lujza t& - Márkus
Emília u. sarka (36406 hrsz') előtti közterületen
1m'

2017 . februźlr 1 8. - 20l8. február 18.

megállító tábla
Budapest VIII. keľi.i|et, Blaha Lujza tér - Márkus
Emília u. sarka (36406 hrsz.) e|őtti közterĹileten
7m'

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: A határozatot az tigyfél postai űton 2017. 02.
28-án áfrette.

6812017. (tr.13.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 2 Íartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájźrulást ad -
e|őre egy összegben töńénő teljes díjfizetéssel - aza|źłbbiak szeľint:

Közteri.i|et-haszná|ő, kérelmező: OFI-BAU Kft.
(székhely: 1139 Budapest' Frangepán u. 3.)

A közterĺilet haszná|at ideje: f017. februttr f2. - 20l7. április 01.

Közterület-hasznźiat cé|ja: építési munkateriilet
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 31. előtti

jźrdán

Közterĺilet-haszná|atnagysága: 8 m,

Fele|ős: po|gármesteľ
Határidó: 2017 . februźr 1 3.

A Gazdá|kodási Üeyosztálv táiékoztatása atapiánz A'határozatotaz ĺigyfét 2017.02.28-án postai

úton átvette.

149



69/f017. (II.13.) sz. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy - teljes díjmentességgel - közteľület-
használati hozzź|áru|ást ad az alábbiak szerint:

Köaerület-haszná|ő, kérelmező: Ruscontact Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Lorinc pap tér 3.)

A köztertilet-használat ideje: 20|7. február f5.
K<jztertilet-h asznźt|at cé|ja: kulturális rendezvény - télbúcsúztató ünnepség
Közterĺi | ęt-h aszná|at h elye :

Kozterĺ'i l et-h aszn á| at n agy s ttga:

Budapest VIII. kęrület, Lőrinc pap tér
24m'

Felelős: polgármester
Hatáľido: 20|.7 . februźtr 13.

A Gazdátkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alaniánz Ahatározatotaz ügyfél 2017.02.28-án postaĺ
úton átvette.

70l20I7. (II.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nemo f 1.artőzkodás szzvazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dönt, hogy módosítja a 912017. (I.16.) szźtmtl

hatźrozatát az a|ábbiak szeľint:

Közterti|et-h aszná|ő,kére|mező: Pesfi Építő és Faipaľi Zľt.
(székhely: l l l2 Budapest, Rózsatő út l0.)

A kĺjzteľület-használat ideje: f017 . január f3. _2017 . február 02.
Közteriilet-haszná|atcé|ja: építési munkaterĺilet (épÍtési felvonulási terület és

építési konténer elhelyezése paľkolóhelyen)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľĺilet, Bauer Sándor u. 3-5. szám

előttijárdán és 2 db paľkolóhe|yen

Közterület-haszná|atnagysźrya: 47 m" Qárda) +2 db paľkolóhely
2 db parkolóhely (parkolóhelyenként l0 m.)

A közterü|et-haszná|at ideje: fOl7. februáľ 03. _2017 ' június 15.

Közterület-haszná|atcé|ja: építési munkaterü|et (építési felvonulási terület és

Közterület-h aszná|at helye: építési konténer elhelyezése parkolóhelyen)
Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor u. 3-5. szám
előttijáľdán

Közteri'ilet-hasznźńatnagysága: 37 m.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f0|7. februfu |3.

A Gazdálkodási Ügyosztá|v táiékoztatása alapián z A'határozatot az ügyfé| személyesen f017, 02.

15-én átvette.

7|12017. (tr.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

#,
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A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertiletJlaszllálatihozzájárulást ad - a

mérsékelt kozteľĹi|et-haszná|ati díj egyösszegű megfizetésével - aza|źhbiak szerint:

Kozterü|et-haszná|ő, kéľe|mező: Coľvin Saľok Kft.
(székhe|y: 1 1 12 Budapest, Rózsatő út l0.)

A közteľü|et-használat ideje: f01] . február 1 3. - 20 l 8. ápľi|is 30.

Kozterĺilet-haszná|atcé|ja: építési munkaterÍi|et (építési felvonu|ási teľület és

építési konténer e|helyezése paľkolóhe|yen)

Kozterület-hasznźilathelye: Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy u. 23-25. szám -
Práter u. sarka előtti járdźn, úttesten és l l db
parkolóhelyen

KözterĹi|et-használat nagysága: f35 m. (1árda és úttest)
1 l db parkolóhely (paľkolóhe|yenként l0 m.)

Felelős: poIgármester
Határidő: f017 . február 13.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián z A határozatot az iigyfél szeméIyesen 2017.0f .

15-én átvette.

Tulajdonosi houltjlirulds a Budapest VIII. keriilet, Szentkirólyi u 51. saźmíl ingatlan vízbekötés
megszüntetéséltez

7flf0Í7. (II.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hztározata
(l2 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság ťlgy dönt, hogy tulajdonosihozzt|źtrulását adja a Fővárosi
Vízművek Zrt. (cégJegyzékszźtm:01.10-04f451; székhely: 1134 Budapest, Váci út f3-27.) źita|

tervezett, Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 51' szám alatti ingatlan (he|yrajzi szám:36767)
meglévő vízbekötés megsztintetésének köĺerü|eti munkáihoz, aza|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruhtr;őt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges

egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aló|'

b. a tulajdonosi hozzźtjáru|ás a Szentkirá|yi utca (hrsz.: 36770) munkálatokkal érintett területére

terjed ki,

c. aberuhźnónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakęzdési (burko|atbontási) hozzźĄáru|źlsta

vonatkozó rendelet (|9ĺ1994. (v.31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásáva| a

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosaály Építésügyi
Iľodájától elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanu| be kel| taľtani,

d. a megsziintetett (levágott) csővezetéket el kell távolítani,

e. kötelezi a beruházótlkivitelezot a bontasi helyek megfelelő helyľeállítására, melyre a
beruháző lkiv ite|ező 5 év saranci éú v źú|a|:

o a Szentkirályi utca útpálya burkolatát az a|źhbi rétegrenddel kel| helyreállítani szerkezeti
rétegenként f0-20 cm átlapolással:

4 cmvtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kopóréteg

7 cm vtg. AC-l1 hengerelt aszfaltbeton kötőréteg

f0 cm vtg. C8/10-3f/F stabilizáIt útalap
f0 cmvtg.95% tĺjm. homokos kavics ágyazat
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f. az engedé|yes köteles a munkák (he|yreál|ítás) elkészü|térő| akozterület tu|ajdonosát írásban
értesíteni,

g. je|en tu|ajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaftásáva|, a döntés napjátó| számított l évig érvényes.

F.eIelos: poIgármesteľ
Határido: 2017 . február |3.

A Gazdálkodási ÜeYosztá|v táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájárulás 2017. február 15.
nappa| kiadásľa kerĺĺlt.

Javaslat a Jóuefvdrosi Gazddlkoddsi Központ Zrt.-vel kijtijtt éves köuzolgdltatási szerződés
jóvdhagyásdra

73/f017. (II.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nem, f tartćnkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hory

1. elfogadja a határozat me|lékletét képező, az ,,|ntézményi ingatlanok üzeme|tetésével,
karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásáľól szó|ó Eves Közszolgáltatási Szęrzódést,,.

FeIelos: po|gármester
Hatáľidő: f017 ' február 13.

2. elfogadja ahatározat mellék|etét képező, a vagyongazdálkodási fe|adatok el|átástra kotott Éves
Kozszolgáltatási Szerzodés 4. szźtmű mellékletének a módosítását.

Fele|ős: poIgármester
Határidő: f0|7. február |3'

3. felkéri apolgármestertaz 1. pont szeľintiszerződés ésaf. pont szerinti melléklet a|áíľástra.

FeIeIős: polgármester
Határidő: f017 . februźr f0.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. és a GazdáIkodási ÜevosztáIY táiékoztatása alapián:
A^ tńrgyévi kłizszolgáltatási szerződések aláíľása 20|7 . február 25. napján megtöľtént.

Javaslat Smart City egyiittmíĺködésÍ megdllapodás megkiitésére a Lechner Tudóski)zponttal

74/2017. (II.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1. a Budapest Józsefuárosi onkormányzathatározott idótaľtamú együttműködési megáIlapodást kot
a Lechner Tudásközpont TerĹileti, Epítészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségíi
Társaságga| a Smart City programok keretében kialakítandó stratégia, valamint a Képviselő-
testi'ilet Smart City Ideiglenes Bizottságának szakmai koordinálása érdekében, amely feladatok
el|átźLsźLért a Nonprofit Kft. díjazásban nem részesül.

Felelős: poIgármester
1sf /
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Határidő: f017. febľuár 13.

f . a |"latározat l. pontja alapján felkéri a polgáľmesteft a határozat mellék|etét képezó
egyĺittműködési megá| |apodás aláírására.

FeIe|ős: poIgármester
Határido: f017. február 13.

A Jeeyzői KabÍnet és a Rév8 Zrt. táiékoztatása a|apián: Az együttműktidési megállapodást a
felek 2017. febľuáľ 23-ín a|áírtátk.

Javaslat a ,,Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy u. 5. szdm alatti gdzcsatlakozó vezeték cseréje,
g dzs zo I g d ltat ds h e ly r e óI l ít ás a'' t ĺir gy íl s zer ződé s mó do s ítd s d r a

75/2011. ([.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

i 1 ) a Budapest Főváros VIII. kerti|et Józsefuárosi tnkormányzat, mint megrende|o megbízásából és

i meghata|maztlsából eljáró Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' és aPrecíz Epületgépészeti és

i Építészeti Szolgá|tató Kft. között 2016. november 28. napján létrejött vállalkozási szerződésf.f'
i pontjában a kivitelezés befejezésére meghatźtrozott határidőt 20t7. május f0. napjźra módosítja.

l pe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
. Határidő: 20|7 . február 13.
I

|. 2) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az Önkormányzat megbízásthő| és
. meghata|mazásából a ,,Budapest VIII. kerü|et, Kisfaludy u. 5. szám a|atĺi gtncsat|akoző vezeték

. cseréje, gázszo|gźitatás helyľeállítása,, tárgyű vá|lalkozási szerződés módosításánakaláírására.

. Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdä|kodási igazgatőja
j Határido: f017. februźtr 23.
l
l. A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: A szerződés 2017. február 20.

1

napján módosításľa került.

NAN TANORI Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros u 3/A. szdm alatti
iires, önkormúnyzati tulajdonú nem lakós céljára szolgdló helyiség vonaÍkozdsdban

i

:,6/20|7. (II.13.) .". uu.".1*ŕ"'ľ#:ä*}:iTläť"'."'ľxłłłŁ|łłłĺ,,"","

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jórul hozzá a Budapest V[I.
kerü|et, Ńagy Fuvaľos u. 3lA'. szám alatti, 35030l0lA/f hrsz.-ú, 46 mf alapterĹiletű, utcai bejáratű,
foldszinti, nem lakás cé|jtra szolgáló helyiség bérbeadásához a NA}[ TANORI Kft. ľészéľe az á'|ta|a

ajánlott 40.000,- Ft/hó + AFA béľleti díjon, láwánypékség (szeszárusítźls nélkül) cé|jára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Lrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017. február |3.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľő|2017. februáľ 14-

én a kéľelmező értesítése megttirtént.
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A Budapest VIII. kerüIet, József körút 9. szdm alatti, 364I0/0/A/9 helyrajzi számú egyéb helyiségre
késziilt értékbecslés feliilviagdlata iránti és cz eladósi ajdnlat megltosszabbítósára vonatkozó

kéreIent

77/2017. (II.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerĹilet, József körút 9. sztlm a|atÍi,364it0ĺ0lAlg hrsz.-ú' 69 m2 alapterü|etű

egyéb he|yiség elidegenítésével kapcsolatosan hozott 114112016. (XI.14') számű határozaÍát
v tito zat|anul fen n tartj a, a v éte| ár at n e m mó d o s ítj a.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|7. február 13.

2.) fe|kéri aJőzsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, hogy a határozat l.) pontjában foglaltakľól és

az aján|ati kötöttségnek az tnkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáIó helyiségek
elidegenítéséľől szóló 3flf013. (VII.I5.) onkormányzati rendelet l1. $ (2) bekezdése a|apjźtn

töľténo meghosszabbodásáró| tájékoztassa a bérlőt.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f017. február 13.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2017. február 1,6. napján
megkütdték a táĄékoztatást béľlő részére, azonban az adásvételi szerződés nem kerĺi|t
megktitésľe.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rdkóczi út ............ szóm alatti ingatlanra vonatkozó
elővdsdrlósí jogróI való lemonddsra ZART ULES

78l20l7. (II.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefuárosi Önkoľmányzat a . he|yrajzi szám a|att felvett, természetben a t081
Budapest, Rákóczi út ' '.... szźlm a|aÍt ta|á|hatő,8O m, alaptertiletű, lakás megnevezésű ingatlan
tekintetében eladó és vevő kcjzött 20|7. január 3l. napján 20.000.000'-
Ft, azaz húszmillió forint véte|áron létľejcitt adásvételi szerzódéshez kapcsolódő e|ovásár|ásijogáva|
nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 . február |3.

A Gazdálkodási tievosztálv táiékoztatása alapián: 2017. febľuáľ 14-én a határozat postázásra
keľĺilt az iigy fé| ľészéľe.

Tulajdonosi hoadjdrulds a Budapest VIII. keriilet, Reviczky utca 6. számíł ingatlonra leógazó
g dzv ezeté k ép íté s é hez



80lf017. (II.20.) sz. városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A,'Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy tu|ajdonosi hozzájáru|ását adja _ a
FOGAZ Földgáze|osztási Kft. megbízásából a Dinamika Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 90f535;
székhely: 1l4l Budapest, Szug|ó u 176.) á|ta|készíteľt, Budapest VIII. keľü|et, Reviczky utca6. szám
a|atti ingatlan gáze||átását biaosító |eágaző kisnyomású elosztóvezeték tervéhez, kiépítésének
közterületi mun kái hoz. az a|źtbbi feltéte|ekke| és kikötésekke| :

a. je|en tulajdonosi hozzájáľu|ás a beruházót (építtetot) nem mentesiÍi az építéshez szükséges
eryéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aIól,

b' a hozzájárulás a Budapest VIII. keľü|et, Reviczky utca (hrsz.: 36733) éľintett út- és
jár daszakaszár a terjed ki,

c. aberuházonak (építtetónek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burko|atbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó ľendelet (19/1994, (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerület Po|gármesteľi Hivatal Hatósági Ugyosnźtly Építésügyi
Irodájátó| előzetesen meg kell kérni, és az abban fogla|takat maradéktalanul be ke|l tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a Reviczky utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek megfelelő
minőségben történő he|yreállítására, me|yre aberuháző és kivite|ező kozĺjsen 5 év garanciźt
vá|lal:

o a bontással érintett Reviczky utca ritpálya és parko|ósáv burko|atát az a|ábbi rétegrenddel
kell he|yreá|lítani, szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

eredeti kockakő burkolat
o 4 cm vtg' NZ2l5 baza|tágyazat

f0 cm vtg. C8/l0-32/F stabilizált útalap
20 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyagga| nem helyettesíthető)

o a bontássa| éľintett Reviczky utca jáľda burkolatát aza|źbbi ľétegrenđdel kell he|yreá||itani,
szerkezeti ľétegenként 20-f0 cm átlapolással :

térkő burko|at
4 cm vtg. NZ2l5 baza|tágyazat
15 cm vtg. C8ltD-3flF stabi|izált útalap
15 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq95%o (más anyaggal nem he|yettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betaľtásával, a dontés napjától szźtmitoÍt l évig érvényes.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . február f0'

Á Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alanián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2017. febľuár 22.
nappal kiadásľa keľült.

Tulajdonosi hozzltjórulós a Budapest VIII. keriilet, Bacsó BéIa utca 17-23. szdmú ingatlanra
kap ube h ajtó k kiépítéséhez

81120|7. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazatta|)



A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ttstń adja arra
vonatkozóan, hogy a FINEXT Zrt. (cégsegyzékszám:0l l0 044934; székhe|y: 1082 Budapest, Futó
utca 43-45. Vl. em.) beruhtnásában, a Budapest VIII. kerület, Bacsó Bé|a utca 17-f3. szźlm a|aÍti
ingat|anon épü|ő lakóépÍilet építési engedélyezése a je|en e|járásban benyrijtott _ Erős László
építőmérnök tilta| készitett - terv szerinti két új útcsat|akozással valósuljon meg. A Bizottság
hozzájáru|ását az a|ábbi fe|tételekke| és kikĺjtésekke| adja meg:

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

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|ásta
vonatkozó rendelet (1911994. (V'31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a

Budapest Fováros VIII. kerüIet Po|gármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztá|y Építésügyi
Irodájától e|őzetesen meg ke|l kérni, és az abban fogla|takat maradéktalanul be ke|l tańani,

c. a hozzájárulás a Budapest VIII. keľület, Bacsó Béla utca (hrsz.: 3484flf) érintett út- és
j árdaszakas zźr a terjed ki,

d. kötelezi a beruházót/épittetőt a Bacsó Béla utcai részen a meglévő útcsatlakozás
megszüntetése kapcsán a jźrdaszegély és jáľda helyreá||íttsára, az űj iltcsat|akozások -
csapadékvíz e|vezetését biĺosító megfelelő minőségiĺ kialakítására, melyre
beruházőlépíttető 5 év garanciát vállal:

o a bontással érintett Bacsó Béla utca járda burkolatát a járda teljes szélességében - szegé|y

kiépítés után - az a|źhbi rétegrenddel kell helyreái|ítani, szerkezeti ľétegenként f0-20 cm
átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 öntött aszfa|t (teljes szélességben)
l5 cm vtg. Ckt alaP
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics źryyazat Trq 95%o (más anyaggal nem

helyettesíthető)

o a Bacsó Bé|a utcai gépkocsi kapubehajtót _ a szegély kialakítását követően _ az a|ź'ůbi

rétegľenddel kell kiépíteni:
3,5 cm vtg. MA 8 ontött aszfalt (az átépitendő járdaszakasz teljes fe|tiletén)

l5 cm Ckt T2 cementstabi|izáciő
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem

helyettesíthető)

. az 'űj épĺilet kivitelezését követően a teljes ingatlan előtti járdaszakaszt egybefiiggően új

aszfa|t burko|attal kell felújítani, a szÍikséges szegélyjavítással együtt,

e. az engedé|yes kĺjteles a munkák (helyreáIlítás) elkészültérő| a kozterü|et tu|ajdonosát írásban

értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźýáru|źs csak az engedé|yezó szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számítottf évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: f017. február 20.

A Gazdálkodási Ueyosztály táiékoztatása alapián: A
nappal kiadásľa került.

tulajdonosi hozzájátu|áls 2017. lJf. f2.
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Javaslat a BB3 Property Kft. gépjĺirmíí-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megvdltĺíssal tiirténő
teIjesĺtésére

l 8f/20|7. (II.20.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság hatírozata
i (14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|,s

:

i A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
i

: 1 . hozzájáru| - a Józsefváros teriiletén az építtetők gépjármĹi-elhelyezési kötelezettségéről szóló
i l5lf011. (lII.l8.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja alapján _ a BB3 Propeľý
i Kft. (székhe|y: 1136 Budapest, Raou| Wallenberg utca 7. fsú-, cégsegyzékszźtm: 01 09 f76975)
l Budapest VIII. kerület, Bacsó Bé|a u. 3. szám (hrsz.: 34843) alatti ingatlanon tervezett lakóépüIet
l megépítéséhez kapcsolódó 4 db gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbe|i megvá|tássa|
: förténo te|jesítéSéhez2.500.000,- Ft/parkoló díjért.

. pelelos: polgáľmester
; Határidő:2}l,.ĺ . február f0.

2. felkéri a polgármestert a gépjármű-elhe|yezési kötelezettség megváltására vonatkozó
: lTlegállapodás a|áírására.
i

l Felelős: po|gármester
l Határidő:2017. március 13.
:,

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása a|apián: A megá||apodás 2017. március l-jén aláíľásľa
keľĺilt.

Javaslat közteriłIet-Itaszndlati kérelmek elbírálásdľa

83ĺ2017.(II.20.).".'u.1',*ŕ"'J#:äi1L:iTl."ä-ťj j?ľ::::Ł:?::,rozata

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság űgy dtint, hogy köĺerĹilet-használati hozzájárulást ad -
i teljes díjmentességgel - az a|ábbiak szerint:

' 
Közterület-haszntl|ő, kérelmező: obudai Egyetem SzolgáItató NonproÍit Kft.

(l034 Budapest, Bécsi út 9618)
l A közterĹi|et-használat ideje: 2017 ' február f2. _ 20|7 . február 23,

KözteľüIet-h aszná|at cé|ja: egyéb elkerített terület (obudai Egyetem Allásborze)
B udapest VI II. kerül et, T av aszmezó utca |f -f0 .

Közterü|et-hasznźńat helye: 800 m,
Közterii I et- h aszntĺ|at nagy sága:

Felelős: polgármesteľ
Hatźridő: f0|7 . február 20.

. A GazdáIkodási ÜgYosztály táiékoztatása ataniánz !ĺhatározatotaz ĺĺgyfél2017.02.20.án postai
] úton átvette.

84/2017. (tr.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt' hogy kciĺerti|et-haszná|atihozzájźtru|ást ad -

teljes díjfizetésse| - az a|ábbiak szerint azza| a kikötésse|' |iogy konnyen mozdítható, llem rögzíteÍl
tźrgyak kerülnek kihe|yezésre, va|amint a vendéglátő Íerasz me|lett biaosítva legyen 1,5 m széles
gyalogossáv:

Közterti let-h aszná|ő, kére|mezo :

A közteri.i let-hasznáIat idej e :

Közterü | et-h asznźiat cé|ja:
Kĺjztert'i let-h aszná|at he|ve :

K özterü l et-h aszná| aÍ nagy s ága:

FeIelős: poIgármester
Határidő: f017. február f0.

Közterü l et-h aszná|ő, k& e|mező :

A kére|emben foglalt kozterület-haszná|at
ideje:
Kö zterti I et-h aszntůat cé|j a:

Közterti let-h asználat helye :

Kĺizterü let-h asznźůat n agy s źtga:

Felelős: polgármester
Határidő: f017, február f0.

A közterĺilet-használat idej e :

Kozterü l et-h asznźi at c é|j a:

Közterület-h asznźilat helye :

Közteľü l et-h aszná| at nagy sága:

Cafe Lucida Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2.)
f01,| . március 0l . _ 20l7. március 31.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerü|et,
közterĺileten
10 m2

Múzeum u. f. szám elotti

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása a|apián: A hatáľozatot az ügyfél f0I7.02. f4-én
személyesen vette át.

85lf017. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kĺjzterület-hasznźiatihozzájźru|ást
az a|ábbiak szerint:

Rosta Maľianna egyéni vállalkozó
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth u. 8.)

2017 . március l7. - f011 . április f3.
Street Food Húsvét (vásáľ)
Budapest VIII' kerület, Baross u. - Szabó Ervin tér
előtti közterületen
40 mz

A Gazdálkodási tigyosztáIv táiékoztatása alapiánz A'határozatot az ügyfél 2017.02.28-án vette
át.

8612017. (tr.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 ĺgen, 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterĺ'ilet-haszná|ati hozztýźtulást ad -

előľe egy cisszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kére|mező: Budapest Főváľos vnl. keľiilet Józsefuáľosi
Polgáľmesteľĺ Hivata|
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)
f017 . februźtr 2|. _f017 . februźtr 21.
e gyéb el kerített terü | et (do l gozói parkoltatás)
Budapest VIII. kerület, Német utca
25 db parko|óhely /

c,.a?

;a

a).4
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Felelős: poIgármester
Határido: f017 . február f0.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIy táiékoztatása alaDián z A' határozatot az ügyfél f01-7. 02. f&-án vette
át.

87l20t7 . (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterüIet-használaÍi hozzájárulást ad -
egy osszegben történo teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ó, kérelmezo: Bedák Pál egyéni vállalkozó
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. f7 .)

A közteľtilet-használat ideje: 2017. ápľilis 03. _ 2017 . április 1 7.

Közterü|et-használat cé|ja: idény jellegu aszta|i árusítás (húsvét alka|mából)
KözterÍilet-használat helye: Buĺl^apest VIII. kerület, Népszínházu.7-9.
Közteriilet-hasznźilat nagysága: f m"

' Felelős: polgármester
l H atárido: 2017 . februtr f0.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapiánz Ahatározatot az ügyfél 2017.02.28-án vette

. á,t.

i 88/2017. (II.20.) sz. Váľosgazdá|kodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
. (11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)

'.

A YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájźlrulást ad -
' ery ö,sszegben toľténő teljes díjfizetéssel - az a|ttbbiak szerint:

l

i röŹertilet-használő, kérelmező:
i

: A kĺjzterület-használat ideje:

i Közterti|et-hasznźilat cé|ja:
Közterü let-h asznźiat helve:

; röŹerĹi|et-hasznźiatnagysźąa:

FeIelős: polgármester
Határidő: f017 . február 20.

J A Gazdálkodási ÜeYosztály tĺĺiékoztatása alapián: A'határozatot az ügyfél 2017.02.28-án vette

i et.
:;

!i

i t9l20Ĺ7. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen, 0 nem, 4 tartőzkodńs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használati hozzájárulást ad -

egy összegben történő teljes díjfizetésse| - aza|ábbiak szerint:

Nyolcpipa Bt.
(székhely: 106l Budapest, Jókai téľ 8.)
f017 . mźrcius 02. - 2018. március 0l.
virág|ádaés szemetes
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány (36286 htsz.)
Lid| mel|etti kĺjzteriileten
5m2

Kĺjzterü let-h aszná|ő, kéľelmező : E u-LÍ ne ń)pítőipari Zrt.
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A közterĹiIet haszná|at ideje:
Köaerü l et-h asnlá| at cé|ja:
Köaeľii I et-h aszná|at h e |ye :

Közterü |et-h aszná|at nagysága:

FeIelos: polgármester
Határidő: f017. február f0.

(székhe|y: 1213 Budapest, Hollandi űtfl.)
2017, február f5. - 201] . decembeľ 3 l .

építési fe|vonu lási teľÜlet
Budapest VIII. kerület, Rökk Szi|árd utca 4. szám
előtti kozterÜlet
124 m2 (64 m2 járda és 6 db parkolóhely 10 m2)

A Gazdálkodási Uwosztály táiékoztatása alapián: Ahatározatot postai úton átvette az ügyfél.

Tulajdonosi hoaájúrulás a Budapest VIII, keriilet, Vajdaltunyad utca 5. számú ingatlanra
k ap ub e h ajtó k kiép íté s é It ez

90lf017. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory tulajdonosi hozzź!árulását adja, hogy a

Vajdahunyad 5 Invest Kft. (cégjegyzékszám: 0| 09 f74504; székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 51-

53. II. ép. ťoldszint l.) beruházásában, a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 5. szám a|atti
ingatlanon éptilo lakóépület építési engedélyezése a jelen eljárásban benyújtott - Eros László
építomérnok źiltalkészített _ terv szerinti, Kisfaludy utca l4. szám előtti új litcsatlakozással valósuljon
meg. A Bizottság hozzájáru|ását az a|ábbi feltételekke| és kikötésekkel adja meg:

a. jelen tu|ajdonosi hozzájárulás a beruhźľ;őt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szĹikséges

egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aló|,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezeloi és munkakęzdési (burkolatbontási) hozzájárulásta
vonatkozó rendelet (|911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteľi Hivatal Hatósági IJgyosztá|y Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be ke|l tartani,

c. a hozzttjárulás a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca (hľsz.: 35594), valamint a

Kisfaludy utca (hrsz.: 35623) érintett út- és járdaszakaszźĺraterjed ki,

d. köte|ezi a beruházót (építtetőt) a Vajdahunyad utcai és Kisfaludy utcai részen a meglévo
útcsatlakozas megsztintetése kapcsán a járdaszegé|y és járda he1yreá||ítására, az új

útcsat|akozás - csapadékviz e|vezetését biĺosító - megfelelo minőségiĺ kia|akítására, melyre
beruhź.zől építtető 5 év garanciát vállal :

o a bontással éľintett Vajdahunyad utca és Kisfaludy utca jáľda burko|atát ajáľda teljes
szé|ességében _ szegély kiépítés után - az a|ábbi rétegľendde| kell helyreállítani szerkezeti
rétegenként f0-f0 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 öntött aszfa|t (teljes szélességben)
15 cm vtg. Ckt alap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95Yo (más anyagga| nem

helvettesíthető)

o a Kisfa|udy utcai gépkocsi kapubehajtót - a szegé|y kialakítását kĺjvetően - az a|ábbi
rétegrenddel kell kiépíteni:

3,5 cm vtg. MA 8 öntott aszfa|t (az átépítendő járďaszakasz teljes felületén)

15 cm Ckt T2 cementstabilizźrciő

,,Lí-


