
15 cm Vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesítheto)

. az űj épĺilet kivite|ezését követően a te|jes ingat|an előttijáľdaszakaszokat egybefiiggoen új
aszfa|t burko|attal kelI fe|rijítani, a szükséges szegéIyjavítással együtt'

e. az engedé|yes köte|es a munkák (helyreál|ítás) elkészĺiltéro| akonerüIet tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. je|en tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok e|őírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátó| számított f évigérvényes.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 201,7 . februźr f0.

Á GazdáIkodási ÜeYosztá|v táiékoztatása alapián: A tulajdonosihozzájálľulás 2017. február 2f.
nappal kiadásra keľiilt.

Javaslat a róuefvdros Közösségeiért NonproJit Zrt. 20t7. évi tjzleti tervének elfogaddslźra

9|'/2017. GI.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. e|fogadja a határozat l. mellékletét képező, az onkormányzat és a Jőzsefváros Közĺisségeiért
Nonprofit Zrt.kozoÍt fennáIló közszo|gá|tatási szerzodésf ' számű mellékletének aktua|izä|źsát.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|7 . február f8,

2. elfogadja a hatźrozat 2. mellékletét képező, Józsefuáros K<izösségeiért Nonprofit Zrt. 20|7 . évi
IJz|eti tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . február 20.

A Józsefváros Köztisségeĺért Nonpľofit Zľt. és a Gazdá|kodási tigyosztály táiékoztatása a|apián:
A határozat végrehajtása továbbÍ intézkedést nem igényel.

Javaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil tulajdonosi dijntések meghozataldra

92/20t7. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartćlzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. kertileti Hivatala álta| kiadott, a Budapest VIII. kerüIet,
Szigony utca 3 l . és Budapest VIII. kerület, Szigony utca 33. szám a|atti ingatlanok te|ekalakítását
jőváhagyő,8000|713/2017 számű hattrozat kapcsán a Jőzsefvárosi onkormányzat fellebbezési
jogáról lemond.

Felelős: polgármester
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Határidő: f01]. február f0.

2. felkéri a po|gármestert a határozat l. pontjában meghatáľozott, fellebbezési jogról |emondó
ny i| atkozat a| áír ás ár a.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 201,1. februfu 20.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alanián: A Józsefváľosi Onkormányzat fellebbezési
j o gá ľól lem ondó nyĺlatkozat aláír ása m egtti ľtént.

Javĺlslat az Úi T"luki téri Piac C jelíí iizletltetyiségére vonatkozli ptilydzatÍfelhívtűs eredményének
megúIlapítdsára

93/f017. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és PénziigyÍ Bizottság határozzta
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szzvazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a ||/f017. (I.16.) számű hatźrozat1a| elfogadott, a Budapest VIII. kerĺilet,35|23117 hrsz. a|aÍt
kia|akított, természetben az Uj Te|eki téri Piac C jelű, 36 m, alapterĺiletiĺ, onkoľmányzati
tulajdonban lévő, nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség hasznosítására vonatkoző pá|yázati eljárást
érvényesnek és eľedményesnek nyilvánítja.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdtúkodási Központ Zrt. Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok
Határidő: f017 ' febľuár 20.

2.) a 11lf0|7 ' (I.16.) számű határozatta| e|fogadott, a Budapest VIII. kerület, 35123117 hrsz. a|att
kialakított, természetben az Uj Teleki téri Piac C je|ű, 36 m' alapterĺ'i|etű, onkormányzati
tulajdonban lévő, nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiség hasznosítására vonatkozó pźúytuati eljárás
nyertesének a következó pźúy źzót nyi lván ítj a:

- Csülök-l999 Keľeskedelmi és Szo|gá|tató Betéti Társaság (cégsegyzékszam: 0l-06-727464;
székhe|y: 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 1-3.; képviseli: Ba|ázs Tamás ügyvezető;
adószám : 20 5 4 5 | 63 -f -4f)

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. Uj Teleki téri Piac és Termeloi Piacok
Határidő: 20|7 . februfu 20.

3.) hozzájźru| a Budapest VIII. kerület,35|f3l|l hrsz. alatt kialakított, aZ Ú3 ľeletl téri Piac C jelű,
36 m" alapterületű, ĺinkormányzati tl|ajdonban lévő, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiség
hatźtrozat|an idejtĺ, hús- és hentesáľu, i|letve hal tizletkörĺĺ piaci áľusítás cé|jára történő
bérbeadásához a Csiilö,k-l999 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám:01-
06-727 464; székhely: 1 086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 1-3 .; képvise|i: Ba|ázs Tamás ugyvezető;
adőszám: fo545|63-2-4f) számára 1.800.000,- Ft + Árn. uelepesi dij, illetve 46.800,- Ft +

Ápałlo bérleti díj ellenében. Továbbá a Bérlő koteles az onkormátnyzat tu|ajdonában álló nem
lakás cé|jźtra szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről szóló 3512013. (VI.20.)
önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot
megťlzetni, valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző e|őtt egyolda|ú
köteIezettségvállalási nyilatkozatot a|áími.

Felelős:Józsefoáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.Uj Te|ekitéľi Piac és Termelői Piacok
Határidő: 20|7 . február f0.
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4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoIý Zrt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti bér|eti szerződés
megkötésére.

Fele|os: Józseí\'árosiGazdá|kodási Központ Zft.Űi Te|ekitéri Piac és Terme|oi Piacok
Határidő: f0|7. márciusf .

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A páůyázat nyeľtes
ajánlattevőjével a béľleti szerződés a - határozatban foglattak szerinti tartalommal - megkiitésľe
került.

Javaslat űz IIj Teleki téri Piachoz taľtozli teriilet áIlandlj hasznosításdra vonatkozó pdlyttzatÍ
felhívás kiírásdra

94/20|7. (II.20.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) pźůyáztatás útján. hasznosítja a Budapest VIII. keriilet, 35|f3/|l hrsz. a|att kialakított,
természetben az Uj Teleki téri Piachoz tartoző, a 4. számú főbejárat ba| oldalán, a Kaľácsony
Sándor utca felé eső részén kijelölt, önkormányzati tu|ajdonban lévő, 6 m2 a|apterü|etű szakaszt
állandó je|legű piaci árusítás céljára, ame|yre tekintette| elfogadja ahatározat 1. számű mellékletét
kép ező p tily ázati fe l h ívást.

Fe I eI ő s : Józsefu árosi Gazd ál kod ási Kozpont Zrt,
Határidő: 2017. február 20.

2.) fe|kéľi a pá|yázatot kiíró Józsefuárosi Gazdźt|kodási Központ Zrt.-t arra, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívásnak a Budapest Fóváľos VIII. kerti|et Józsefváľosi Önkormányzat, i||etve a
Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zrt.hon|apján torténő megjelenítéséről, va|amint a Budapest
Főváros VIII' kerület Józsefr'árosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőüáb|áján és az Úi ľeleki téri Piac
eľTe a céIľa rendszeľesített hirdetőtáb|áján történő kozzététe|éről, továbbá a pályé.ŕZati eljárás
lebonyolításáróI.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkod tsi Kozpont Zrt.
Határidő: 2017 . február fI.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A' pá.Jyázat kiíľásľa keľiilt a
határ ozatban fo glalt feltételekkel.

A Budapest VIII. keľiilet, Bródy Sóndor utca 17. szlźm alatti,fi)Idszinti, 36625/0/A/3 helyrajzi satmú
iizlethelyiségľe megkiildött eladósi ajdnlat hatdridejének meghosszabbítása

95/2017. (II.20.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. keľüIet, Bľódy Sándor
utca 17. szám alatti, fiildszinti' 36625/0/N3 hrsz.-ú, 30m' alapterületű üzlethelyiségre kiküldött
eladási ajánlat ajánlati kötöttségét a határozatľól szóló éftesítés kézhezvétę|éIo| szźtmított 30 nappal
meghosszabbítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodźsi igazgatőja
Hatźrido: f017. február 20.
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A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiiznont Zrt. táiékoztatása alarlián: A határozat végľehajtása
megtörtént , az adásvéte|i szerződést felek megktitötték 20|7 . ápľilis f7 -én.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Csobánc utca 8. szdm alatti helyiség újbóIi bérbeaddsára a
ROAND Bt. részére

96120|7. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(15 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Csobánc u. 8. szám alatti,359|4l0lN| hrsz.-ú, 25 m2

alapteriiletű, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, pinceszinti, nem lakás cé|járaszo|géiő
helyiség bérbeadásához, határozatlan időre' 30 napos felmondási idő kikötéSéve| a ROAND
Építőipari és Szolgá|tató Betéti Társaság (Cg.: 13-06-0481lf, székhely: f310
SzigetszentmiklóS, Üdĺilősor 235., képviseli: Kovácsné CsehiAndreauzletvezeÍésľe jogosult tag)

részére, műhe|y, raktáľ tevékenység cé|jára, |g.fgz,- Ft/hó + Ápĺ' bo.leti díj + kcĺzüzemi és

kü lön szol g á|tatási díj ak tisszegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . februtr f0.

2') felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti bér|eti szerzodés
megkötésére, amelynek feltéte|e, hogy az onkormányzat tulajdonában ti|ő nem |akás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
17. $ (4) bekezdése a|apjánközjegyzo előtt egyoldalú kotelezettségválla|ási nyilatkozat a|áirását
vállalja a leendő bérlo.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l7. máľcius 31.

3.) eltekint a35120|3. (VI.20') önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdésében előírt 3 havi bruttó

béľleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetéséľe vonatkozó kötelezettségtől, tekintettel arra,hogy a

ROAND Építőipaľi és Szolgáltató Betéti Táľsaság (Cg.: 13-06-048t|2, székhe|y: f310
SzigetszentmiklóS, Üdiilősor 235., képviseli: Kovácsné Csehi Andrea uz|eÝezetésľe jogosu|t tag)

a 3512013, (VI.20.) önkoľmányzati rendelet szerinti óvadék osszegét a korábbi béľleti szerzodés
a|áírásźlva| egyidejűleg megťlzette, és az ővadék összegéve| a felek nem számoltak el a bér|eti
j ogviszony megszüntetésekor.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f017 . február f0.

A Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A határozat végrehajtása
megtörtént,20|7. ápľilis 5-én a béľleti szeľződést felek megkött'tték.

magónszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Teleki László téľ 23.

saźm alatti, iires, iinkormdnyzatí tulajdonú, nem lakás céIjára szolglźló helyiség vonatkozdsdban

9712017. (u.20.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy

rc4 €"ď.



1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľii|et, Teleki Lász|ő tér f3. szám a|aÍli, 34.14010/Al24 hrsz.-,ú,

22 mf alapterületű, üľes, önkormányzati tu|ajdonú, udvaľi bejáratú' fti|dszinti, nem |akás cé|jára
szo|gáló he|yiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási ido kikotésével

....... (HB-59/20|7\ magánszemély részére, raktározás (saját bútorok, ingóságok)
cé|jára,14.300,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozíjzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201,7. február f0.

2.) felkéri a Józsefi,árosi Gazdálkodási Kozpont ZrÍ..-t ahatározaÍ 1.) pontja szerinti bér|eti szerzódés
megkötésére, amelynek fe|téte|e, hogy az onkormányzat tu|ajdonźhan tt||ő nem |akás cé|jára
szo|gá|ó he|yiségek bérbeadásának feltéte|eirő| szó|ó 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
l7. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző elott egyolda|ú kötelezettségvál|alási nyi|atkozata|äírásźlt,
valamint a rendelet l4. $ (2) bekezdés szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
vá||a|ja a |eendő bér|ő.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f077 . mfucius 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A hatá,rozat végľehajtása
megtiirtént,2017. máľcius 20-án a bérletĺ szeľződést fe|ek megktiti'tték.

Cleaning-Rer Epiileuisztítlí KÍt. ismételt bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross utca
124. szdm alatti, iires, önkormúnyzati tulajdonťl, nem lakds céljdra szolgdló helyiség bérbeaddsa

vonatkozlźsában

98/2017. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem,3 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dönt, hogy

l.) hozzájátú a Budapest VIII. keľĺĺIet, Baľoss u. |24. szttm a|atti,35404/OlN|hrsz.-ú, 72 mz

alapterületű, üres, önkormányzati tulajdon|:l, utcai bejáratű, ľoldszinti, nem lakás cé|jźłra szolgźió
helyiség béľbeadásáh oz, raktározás cé|jára a Cleaning-Keľ ÉpÍilettisztítő Kft. (székhely: l085
Budapest, József krt. 69.; cégjegyzékszám: 01-09-974679; adószám: 237|03|5-f-4f; képviseli:
Faragó József ügyvezető) részére 54.000,- Ft/hĺó + Áľl. térleti dÍj összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. februźtr f0.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti bérleti szeľződés
megkotésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonáhan á||ó nem lakás cé|jfua
szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről szóló 35/20|3. (VI.20.) önkormányzati rendę|et

14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfe|elő óvadék megfizetését, valamint a
17. $ (4) bekezdése alapján közjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírását
v á||a|ja a leendő bér|ő'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|7. februźr f0.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A határozat végľehajtása
megttirtént ,2017 . máľcius 24-én a béľletĺ szeľződést felek megkötiitték.
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A DORSA TEX KÍt. bérleti dfi megáIlapítdsdval kapcsolatos kĺlrelme a Budcpest VIII. keriilet,
Homok utca 8-10. szdm alatti, önkorrudny7ati tulajdoníl, nem lakds céIjdra szolgdló helyiség újbóIi

b é r b e ad ás a v o n at k o zĺis ĺi b a n

99/2017. (II.20.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) visszavonja az 1f61120|6. (XII. 1 2.) számű határozatát.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. február 20.

2.) hozzájára| a Budapest VIII. kerület, Homok u. 8-10. szálm a|at| ta|á|hatő, 3509810lAlf1 hrsz.
alatt felvett,97 mf a|apterü|etíi' nem lakás célú, utcai bejáľatú, pinceszinti helyiség újbóli
bérbeadásához a DORSA TEx Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-936725; székhely: l052 Budapest,
Váci u. 10.I.16.; tigyvezető: Sas A|exandra) részére, határozott időľe' 2021. december 3l-ig'
vaľľoda, ruhajavÍtás, szabászat cé|jára,20.000,- Ft/hó +ÁFA béľ|eti + közüzemi és külön
szol gá|tatási díj ak összegen.

Felelős: JózsefVárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdźikodźsi igazgatőja
Hatáľidő: 2017. február f0.

3.) fetkéľi a Józsefilárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatźtrozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére a Budapest VIII. keľület, Homok u. 8-10. szźlm a|atti,3509810lAlzJ hrsz.-ű,97
m2 alapterĺiletű, onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, pinceszinti, nem |akás céljára szolgáló
helyiség újbóli bérbeadása tekintetében a DORSA TEX Kft.-vel (székhely: 1052 Budapest, Váci
u' l0. II'/6.; cégjegyzékszźlm:0|-09-9367f5; adószám: f263373f-f-4l; képviseli: Sas Alexandra
tigyvezető) varroda, ľuhajavítás és szabászat tevékenységcé|jára, amelynek fe|tétele, hogy az
onkormtnyzat tu|ajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
fe|tételeirő| sző|ő 35l20l3. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjttn 3 havi
bruttó béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését (feltöltéSét), va|amint a l7. $ (4) bekezdése
a|apján kozjegyző előtt egyo|dalú kötelezettségváIlalási nyilatkozat a|áírtsát vá|la|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|koďási igazgatőja
Határidő: 20l7. március 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A' határozat végľehajtása
megttiľtént ,20|7 . március 17 -én a béľleti szerződést felek megkłitötték.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, IIlés u 36. és Budapest VIII. keriilet, IlIés u 24. szóm alatti, üres,
činkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdĺa szolgdló helyiségek bérbeaddsdra vonatkozó pályázati

kiírds visszavonĺÍs ára

|00/20|7. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavĺzatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy ĺlĺint, hogy az 1258l20t6. (xII. 12.) szárnĹt

h atár o zatát v i s szav onj a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazđá|kodási igazgatőja
Határidó:201] . február 20.
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A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizrlont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntés további intézkedést
nem igényel.

,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,, nuilgdnsx,eméIy bérbevételi kérelme a BuĺIapest VIII. keriite4 (ĺr u. 6. szltm alatti,
iires, öllkormdnyzati tulajdonú, nem lakds céljára szolgdló helyiség bérbeadása vonatkozdsában

10112017. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(15 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

4.) nem jtźrul hoaĺi a Budapest VIII. kerület, or utca 6. szám a|atti,35|8410/^l1hrsz.-ú, 57 mz
alapterü|etű, ĺires, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgálő helyiség bérbeadásźthoz
határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötéséve| ,,,,,,,,',,,,,,, magánszemély részére,
raktározási tevékenység cé|jára a közös költség szerinti |8.241'- Ft/hó öSszegen, a számított
bér|eti díj mértékére tekintettel.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: f017 . február f0.

5.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺilet, Őľ utca 6. szttm a|aÍti, 35184/OlN| hľsz.-ú, 57 mf
alapterĺiletű' üres, önkoľmányzati tulajdonú, utcaibejáratű, pinceszinti, nem lakás céljáraszo|gá'|ő
helyiség bérbeadásáhozhatározat|an idore, 30 napos felmondási idő kikötéséve| ,,,,,,,,,,,,,))),'',,)),)''
magánszemé|y (HB-524l2016) részére, ľaktáľozási tevékenység cé|jára, f4.850'- Ft/hó béľleti
díj + AFA + közĺizemi és különszolgá|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . február 20.

6.) felkéri aJózsefoárosiGazdálkodási KözpontZÍt.-tahatározat2.)pontja szeľinti bérleti szerződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkoľmányzat tu|ajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltéte|eiről szóló 35/f0|3' (VI.20.) önkoľmányzati rende|et
17. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzo előtt egyoldalú k<jtelezettségvá|la|ási nyi|atkozat a|áírásźtt,
valamint a rende|et 14. $ (2) bekezdése szerint 3 havi bérleti díjnak megfeleló óvadék
megfizetését vállalja a |eendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017. máľcius 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zrt. táiékoztatása alapián: A döntésrő| a tájékoztatás
megtöľtént 2017. febľuär 24-én.

Javaslatfakárralkapcsolatoskórtérítésiigényelbírdldslźra zÁnrtjĺÉs

|0fl2017. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(14 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

1') tita|, a . frsz.-ú gépjárműve| kapcsolatban e|őterjesztettkártéritési
igényét a Budapest VIII. kerület, Delej utca 1-7. előtt f016' augusztus |9. napján töľtént
káreseménnyel kapcsolatban a Groupama Garancia Biztosító áIlásfoglalása alapján elismeri, és a
biĺosító źilta| megá||apított önrész 19 .553,- Ft összegét kifizeti.
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Felelos: poI gáľInesteľ
Határido: f01,7 . fębruźr 20.

f.) a kifizetés feltétele egy o|yan egyezség megkotése,
kártérítés megfizetésével egyidejűleg lemond
on korm ány zatÍal szemb en.

Felelos: polgármester
Határidő: f017 . fębrutr f0.

a károsu|t nyilatkozik arró|, hogy a
további kártérítési igényéről aZ

amelyben
minden

osztálv t

határozatban foglaltak alapján a káľeseménnyel kapcsolatban felmeľült és az Onkormányzatot
teľhelő 107o önľész tisszege, azaz 19.553,- Ft a károsult ľészéľe f0Í7. ápri|is 05-én átutalásľa
kertilt.

Javaslat egy darab, köuzolgóIati célra kijelöIt lakds bérbeaůźsdra ZART ULES

103/f0t7. (II.20.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory

f.) az 1153lf0l6. (XI.14.) számű határozatát akként módosítja, hogy a Budapest Józsefuárosi

onkormányzat tu|ajdonában ál|ó lakások bérbeadásának feltételeirol, valamint a lakbér

mértékéről sző|ő 16ĺf010. (III.08.) cinkoľmányzati rendelet 14. $-a a|apján a Budapest VIII.
kerület, Magdolna u. ..... .... szám alatti,67,|8 m'alaptertiletu,2 szobás, komfortos lakás

helyett' ..... részére kijelölt béľlő visszalépése okán _ a Budapest VIII.
kerület, Magdolna u. . . . . . . . . . . szám a|atti, 51 ,3 m, a|apterületű , 2 szobás, komfortos lakást

adja bérbe - a lakbér alapját képezó növelő és cstjkkentő tényezőket is Íigyelembe véve -
39.091,- Ft/hó piaci alapú bérleti díj fizetési ktjtelezettségge|, batározott idóre, a kijelölt bérlő

fogla|koztatásijogviszonyának végéig, az alap|akbér háromszorosának megfelelő óvadékfizetési
k<itelezettségge|.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 . február f0.

2,) hozzájtru| továbbá a Budapest VIII. kerület' Magdolna u. ...... ..... szám a|atti,5|,3 m2

a|apterülettĺ, f szobás, komfortos lakás bérlő általi felújításához és a beruházási megá||apodás

megkötéséh ez, a fe|íýítttsi munkák költségének bérleti díjba töľténő beszámításához havonta 100

%o-os mértékben. A bérbeszámítás az e|ózetesen elkészített munkanemenkénti költségbecslés

a|apján a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. . szám a|atti lakás tekintetében

legfeljebb: 1.205.000,- Ft + AFA' azazbruttő l.530.350'- Ft.

Az e|szźtmo|ás feltéte|e, hogy a bér|ő a felújítasi munkákat e|végezze, és a Józsefoárosi
Gazdá|kodtlsi Központ Zrt.Ingat|anszolgá|tatási Irodája a teljesítést |eigazo|ja.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdáIkodási igazgatoja
Hatáľidő: f0|7. február f0.

3 .) felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatáľozat 1 .) pontja szerinti bérleti szerzodés

és a határ ozat 2') p ontj a szeri nti beruházás i me gál I apodások me gkötésére.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l7. március 10.
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A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A határozat végrehajtása
megtiiľtént. A béľIeti szerződést felek 2017. februáľ f3-áłn a|áírtálk.

Javaslat,, '',,,o"i::::,::;#;;;n""ł::ľłł;ł;;I:;::rzłsi értéffi:,,ť;ś- érő beszerzési

104/2017. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 ĺgen' 0 nem,3 taľtĺózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. az ,,Irodabiltorok beszerzése,, tárgyű, kozbeszerzési értékhatáľt e| nem érő beszerzési eljárást
eredményesnek nyi|vánítja.

Fe|elos: jegyző
Határido: f017. február 20.

2' a beszerzési e|járásban érvényes és |egkedvezóbb aján|atot a Net 2| Kft.. (székhely: 2146
Mogyoród, Szent Jakab park f33.; adőszám: ff7f9925-f-13; cégjegyzékszttm: |3 09 13843f)
tett, ezért a Kft. a nyertes ajánlattevo.

Felelős: jegyzo
Határidő: f017. február f0,

3. a határozat 2. pontja a|apján felkéri a jegyzőt az adäsvételi keretszerződés aláírására bruttő 5

millió forint éľtékben.

Fe|elős: jegyző
Határidő: 201,'l. február 27.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A nyeľtes aján|attevőve| az adásvételi keretszeľződés
a|áírásra keľĺilt. A Kft. a Hivatal eseti megľendelései alapján szeľződésszeľíĺen teljesít.

ravaslat felleb bezés i j ogról való lemonddsra

|05/2017. (II.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . a határozat | . számű mellékletét képez-ő, az á||amhttńartĺásról sző|ő 20| l . évi CXCV. törvény 60.

$ (l0) bekezdése szerinti, aMagyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatősága á|ta|
hozoÍÍ, Budapest Főváľos VIII. keri.ilet Józsefuárosi onkormányzat áita| a 20|5. évben igénybe
vett, a központi kö|tségvetésbo| származő támogatások elszámolásának szabźiyszerűségével
kapcso I atos határ ozat fel |ebbezé s i j ogáľó | lemond'

Fele|ős: polgármester
Határidő: f017. február 20.

2. felkéri a polgármestert ahatározat |. me||ékletét képező Nyilatkozat aláírésára.

FeIelős: polgármester
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Határidő: f017 . február f0.

A Pénzügvi Üeyosztály táiékoztatása a|apián: A Nyilatkozat f0l7. február f7-én a|áírásra
keľii|t.

Jav as lat közter iilet-ltaszndlati kérelmek elb íróIásĺtra

107/20|7. (I.I.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy _ elore egy clsszegben történő te|jes

díjfizetésse| - koztertilet-használati hozzájáru|ásÍ ad az alábbiak szerint:

Közterü let-h aszná|ő, kérelmező :

A kozterüIet-használat ideje:
K ozterĺi l et-h aszn á1 at cé|j a:

Közterĺi|et-h asznźiat he|ye :

Kö zterü l et-h aszná| at n agy s ága :

FeIelos: po|gármester
Határidő:201] . február f7 '

Közterü|et-h aszntĺ|ő, kére|mező :

A közterület-használat idej e :

Közterü l et-h asznźiat cé|j a:

Kĺizterü let-h asználat helye:

KozterĹi l et-h aszntilat nagy s ága:

Felelos: polgáľmesteľ
Határidő:2017 . februźtr f7.

Budapesti Epítő és Szere|ő Zrt.
(székhe|y: 1163 Budapest, Új Kőbánya utcaf3.)
f017 . februźtr 28. _ 2017. május 31.
védőtető (építési munkaterĺiIet)
Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u.7 . szám előtti
kĺjzterĺiIeten
54 m2

TVIGI 05 Kft.
(székhely: l089 Budapest, Rezső tér 6.)
f017.mtrcius 08. -2018. március 08.
napeľnyő
Budapest VIII. kerület' Rezső tér 6. szám e|ótti
közterületen
lJ m2

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása a|anián: A határozatot az ügyfél 2017. 0f. f8-án
személyesen átvette.

108/20|7. (I|.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy közterület-használatihonźĄźtrulást ad -
előre egy <isszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint azza|, hogy az építteto _ a

napernyő kihelyezése során - az épu|et színével harmonizáló színű (homok, beige), minta né|küli

napernyőponyvát helyezhet csak ki. A vendég|átóhely neve csak a napernyő ponyva fi'iggőlegesen
lelógó drapériźtján, szoknya részén jeleníthető meg, mely reklámot nem tarta|mazhat:

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián z A határozatot az ügyféI áfuette 20Í7. 03. 09-
én.

|,09/2017. (II.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)
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A Váľosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt, hogy köztel.ület-haszná|ati |.lozzájárulást ad _
elóľe egy osszegben töÍéno te|jes díjfizetésse| - az a|ábbiak szeľint:

Köaerü|et-haszná|ó, kéľelmezo: HC Építő Kft.
(székhely: 1094 Budapest, Bokréta utca l9.)

A kozterü|et.haszná|at irleje: 2017 . márcils 0l. _ 2017. máľcius 31.
Kcizterü|et-haszná|at cé|ja: társasház építési munká|atai

i Kĺjzteľület-hasnlá|at helye: Budapest VIII. kerĺilet, Nap utca 16. szám e|őtti
közterületen

Köaerület-haszná|atnagysága: l'db paľkolóhely (parkolóhelyenként l0 m2) + 3.7 m2
járda és úttest

Felelős: polgármester
Határidő: f017. februfu f7.

A Gazdálkodási tieyosztály táiékoztatása alaDiánz Ahatározatot az ügyfét átvette f017.03.0g-
én.

1Í0ĺ20t7. (II.27.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság ligy dönt, hogy - előre egy összegben történő teljes
díjfizetéssel - közterĺ'ilet-hasznźúatihozzájáru|ást ad azalábbiak szerint:

Közterület-használó, kérelmező: Tasting Tab|e Kft.
(székhely: l088 Budapest, Bródy Sándor utca 9.)

A kĺiaerü|et-használat ideje: 20|7. mátcius 09. _ 2018. március 09.
Kozterĺilet-haszntilat cé|ja: megál|ító tábla
Közterü|et-haszná|at he|ye: Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 9. szám

előtti járdán
KözterüIet-haszná|at nagysága: 2 m,

Felelős: poIgármester
Határidő: 2017 . február f7 .

A Gazdátkodási ÜgYosztá|v táiékoztatása a|apián z A határozatot az ĺigyfé| átvette 20t7. 03. 0g-
én.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. keriilet, Tömő utca 26. szdm alatt épiilő Corvin 5 lrodahdz
v iI lamo se n ergia elldtás dh oz

tl1/20I7. (II.27.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Yźtr.osgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt' hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja _ az
ELMU Hźiőzatl Kft. (cégjegyzékszám: 0| 09 874|42; szék}'e|y: ||32 Budapest, Váci út 72 _ 74.)
megbízása a|apján - a GTF Elektromos Tervező Fővá|lalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 692800;
székhely: 113l Budapest, Roko|ya u l-l3.) álta|készíteľt, Budapest VIII., kerület Ttjmo utcaf6. szźtm
alatt épülő C5 lrodaház vi|lamosenergia ellátási tervéhez, valamint az építési és vezetékjogi
engedé|yezéshez, az a|ábbi fe|téte|ekkel és kikötésekkel:

a' jelen tulajdonosi hozzájáľulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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b. a tu|ajdonosi |lozzájźru|ás a munká|atokka| érintett Bókay János utca (hrsz: 36f10; 36f11),
Tomo utca (hrsz: 3616fl2) és Apáthy Istvá utca (hrsz:36182) út- és járdaszakaszára terjed ki,

aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burko|atbontási) hozzájźLru|ást a

vonatkozó rende|et (19ĺ1994' (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mel|ékletek csatolásával a

Budapest Fováros VIII. kerĺ'i|et Polgáľmesteri Hivata| Hatósági Ügyosaá|y Építésügyi
Irodájától előzetesen meg ke|l kérni, és az abban fogla|takat maradékta|anu| be ke|l taltani,

d. a ftildkábel kiépítése a Bókay János utcában folyamatban lévő útfelújítási munkákka|
párhuzamosan, annak befejzése elott - a kivitelező STRABAG Epítő Kft.-vel egyeztetve -
végezhetó,

kötelezi a kivitelezőÍ. az érintett út- és jáľdaszakasz bontási helyek megfele|ő minoségben
tĺjrténő helyľeállítására,me|yre aberuháző és kivitelező közösen 5 év garanciźńvá||a|:
Bókay János utcai járdaszakaszon, va|amint az Apáthy István utca űtpä|yán az ideiglenesen
kiépített burko|atok biztonságos közlekedésre a|kalmas á||apotźú a fo|yamatban lévő felújítás
e|v égzéséig fenn kel l tartani.

. A bontássa| érintett Tömő utca járda burko|atát az a|źtbbi rétegrenddel kell helyreáIlítani
szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással :

_ 3 cm vtg. MA-4 érdesített ontöťt aszfalt kopóľéteg (a járdateljes szélességében)
_ 15 cm vtg. C8/10-3flF stabi|izält útalap

- l5 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazatTrq95oÁ (más anyaggal nem helyettesíthető)

az engedé|yes köte|es a munkák (helyreállítás) elkészültéľő| a közterĹilet tulajdonosát írásban

értesíteni'

jelen tulajdonosi hozzźĄfuu|ás csak az engedélyező Szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjátó| számított 1 évig érvényes'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|7 . február 27.

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása alapián: Az ĺigyfétnek 2017. máľcius 1. napján
megkÍildte a Hivatal a hozzájfua|ást.

Javaslat a Budapesti Tavaszi Fesztivdllal kapcsolatos tulajdonosi diintés megllozataldra

|1fl20t7. (II.27.,) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int' hogy tulajdonosihozzájttru|ását adja a BFTK
Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám:01 09 9|87|5, székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.)

részére, hogy a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 4. szám előtti koĺerületen 3 db 2m x
l,5m nagyságú aszfaltmatricát elhelyezzen Arany János sztiletésének 200. évfordulója alkalmából'

FeleIős: polgármester
Határidő: f0|7 . februfu 27.

: A'határozatot az ĺigyfé| átvetíe 2017. 03.09-

Javaslat az RFV Józsefvdľos Korlótolt Felelősségíĺ Társasdggal kapcsolatos dtintések
megltozataldra

e.

(,
D'
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1|3ĺ2017. (II.f7.) sz. váľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a haÍźlrozat me||ékletét képezó,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerzodést e|fogadja, és fe|kéri a polgármesteft
a Táľsasági Szerződés a|áírására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . február 27.

A GazdáIkodási Üevosztály táiékoztatása a|apián: A módosításokkal egységes szeľkezetbe
foglalt Táľsasági szeľződést a Cégbíľóság 20Í7 máľciusában jegyezte be, a létesítő okirat kelte
2017. március 28-a.

Javaslat üres lakĺÍsok és nem lakds céljdra szolgdló helyiségek úrverés íltjdn történő elidegenítésére

1l4lf0|7. (I|.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(11 igeno 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a

l. Budapest VIII. keľĺi|et, II. János Pá| pápa tér 23. fiildszĺnt 17. szÍĺm a|atti,
34617/0lA/|9 he|yrajzi számu,27 m2 alapterületű komfort nélktili komfortfokozatű |akást a
bérbeadási áIlománybó| kivonja, a kikiáltási fuat 5.180.000 Ft összegben elfogadja, egyűttal
felkéri a Jozsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rende|kezései
szerinti nyi lvános e| ektronikus árveľés lebonyol ítiísáľa.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|7. február 27.

f. a Budapest VIII. kerĺilet, Baľoss utca 82. fV. emelet 1lA. szám a|atti, 35253/0lN29
helyrajzi szämű, 15 m' alapterületíĺ komfort nélktili komfoľtfokozatű |akást a bérbeadási
állományból kivonja, a kikiáltási árat 3'000.000 Ft összegben elfogadja, egyútta| felkéri a
Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabá|yok rende|kezései szerinti
nyi |vános elektronikus árverés IebonyoIítrísára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 ' február f7.

3. a Budapest VIII. keľĺilet, Baľoss utca 120. ftildszint 3. szám a|atti,35433/0lAl|| he|yrujzi
számu, 22 m2 alapterületiĺ komfort nélküli komfortfokozatű |akást a bérbeadási ál|ományból
kivonja, a kikiáltási áľat 3.300.000 Ft összegben elfogadja' egyúttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatá|yos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános
elektľonikus árverés lebonyolítására.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 2017. februźr f7.

4. a Budapest VIII. keľület,I)ankri utca32.I. emelet 28. szám a|atti,35473ĺ0lN27 he|yrajzi
számu, 44 m2 alapterĹiletű komfortos komfortfokozatű |akást a béľbeadási á||ományból
kivonja, a kikiá|tási árat 9.600.000 Ft összegben e|fogadja, egyúttal felkéri a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ ZrÍ..-t a hatá|yos jogszabályok rende|kezései szerinti nyilvános
elektronikus áľverés lebonvolítására.
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Fe|elős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidó: f017. február 2.7.

5. a Budapest VIII. keriilet, Fiumei űt14.II. emelet 1!. szám a|aÍti,3458]l0lN18 helyľajzi
szämű, l0ó m, a|apteriiletÍi komfoľtos komfońfokozatÚ |akást a bérbeadási ál|ománybó|
kivonja, a kikiáltási áratf5.300.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal fe|kéri a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt'-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyi|vános
elektronikus árverés Iebonvolítására.

Felelős: Józsefi,árosi Gazdá|kodtlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. február f7 '

6. a Budapest VIII. keľület, József utca 5. ftildszint f. szám a|atti, 35ff5/0lAlf he|yrajzi
szämű, 33 m2 alapterületű komfort né|kü|i komfortfokozatű lakást a bérbeadási á|lományból
kivonja, a kikiálĹísi árat 6.000.000 Ft összegben elfogadja, egyútta| felkéri a Józsefvárosi
Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános
elektronikus árverés |ebonyolítására.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017. február 2,7.

7. a Budapest VIII. keľület, Gyulai Pá| utca 5. szám alatti, pinceszinti, 36447ĺ0ĺAl| he|yrajzi
szźtmű,131 m2 alapterületű raktárhelyiséget a bérbeadási ál|ományból kivonja, a kikiá|tási árat
1 1.496'000,- Ft osszegben elfogadja, egyúttal felkéri a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ
Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szeľinti nyilvános elektronikus árverés
lebonyo|ítására.

Fe|elős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f017 . február 27.

8. a Budapest VIII. kerĺilet, Lujza utca 23. alagsoľ |. szám a|aÍti, 35439l0ĺAl53 he|yrajzi
számű,42 m2 alapterületÍĺ raktárhelyiségeta béľbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat
99f.000,- Ft összegben elfogadja, egyűtta| felkéri aJőzsefvárosi Gazdá|kodási KözpontZrt,-t
a hatalyosjogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2011 . február 27.

9. a Budapest VIII. keľület, Nagy ľ'uvaros utca 18. szám a|aÍÍi, padlástéri, 35078l0lĘlf0
he|yrajzi számű, 9 m2 a|apterületű műhely helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a

kikiáltási árat 504.000,- Ft összegben e|fogadja, egyíÍta| felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szeľinti nyilvános elektronikus árveľés
lebonyo|ítására'

Felelős: Józsefuárosi Gazdtńkodtlsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|7 . február 27.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián:
- II. János Pál pápa tér 23. ftildszint 17. szám alattĺ lakásľa vonatkozőan az adásvéte|i

szeľződés 20|7. ápri|is 4-én a|áíľäsra keľült.
- Baross utca 82. IV. emelet lĺA. szátm alaffi lakásľa vonatkozőan az adásvételi szeľződés

20|7. ápri|is 18-án aláíľásľa keľĺilt.



- Baross utca 120. ftildszint 3. szám alatti lakásra vonatkozőan az áľveľés éľdeklődés
hiányában eredménytelenül zárult.

- Dankó utca 32. I. emelet 28. szám alatti lakásľa vonatkozőan az árverés éľdeklődés
hiányában eredményteleniil záľult.

- Fiumei űt |4. II. emelet 11. szám alatti lakásra vonatkozőan az árveľés éľdeklődés
hiányában eľedménytelentiI záľult.

- József utca 5. fiildszint 2. szátm alatti lakásra vonatkozőan az adásvételi szerződés f0|7.
ápľi|is l8-án aláíľásľa keriilt.

- Gyulai Pá| utca 5. szám alatti, pinceszinti ľaktáľhelyiségľe vonatkozőan az adásvételi
szeľződés f0I7. áryri|is 1l-én a|áírásľa keľült.

- Lujzautcaf3. alagsoľ 1. szám alattiraktálľhelyiségľe vonatkozóan az adásvételi szerződés
f017. áryri|is 11-én a|áírásra kerii|t.

- Nagy Fuvaľos utca 18. szám alatti műhely helyiségľe vonatkozóan az adásvételi szeľződés
f0I7. ápri|is 1l-én aláírásľa keľü|t.

Iavaslat tdblagép és tartozékdnak tulajdonba adásĺźra

115/2017. (II.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. hozzájáru| az a|ábbi táb|ázatban felsoro|t Samsung gyártmányil, haszná|t. tźh|agép tokjával együtt
történő elidegeníteséhez , részére, tekintettel arra, hogy a képviselői megbizatása
f017. január 3l. napjával megsztint:

Típus Gyórtĺźsi év
BecsüItforgalmi érték

fuettó Ft)
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 WIFI+3G

P5200 t6GB
és

Samsunq Galaxv Tab 3 tok 10.1

f014. 36.000,

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f0|7. február 27.

2. fe|kéri a polgáľmestertaz adásvételi szerződés előkészítésére és a|áírásźra.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: 2017. március 15.

A Jeeyzői Kabinet táiékoztatása alanián: Az adásvételi szeľződés felek ktizött aláírásľa keľült, a
Yevő az ellenéľtéket megÍizette.

ravaslat a Budapest VIII. kerüleĄ róuef krL 9. szám alattiJöIdszint! irody ingatlanra vonatkozó
elővásdrldsi jogróI való lemonddsra ZART ULEŠ

11612017. (II.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefoárosi
onkoľmányzat a3641010/A121 helyrajzi szám alatt felvett' természetben a l085 Budapest, József kľt. 9.

szám a|aÍti, ťoldszinti 6 m, alapterĺ'iletű iroda tekintetében ... eladó és ......
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VeVo köZött 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint vételáľon |étrejött adásvéte|i szerzodéslrez kapcso|ódó
e|ővásárlási jogával nem kíván é|ni.

FeIelős: poIgármester
Hatáľidő: f0|,|. február 2].

A Gazdá|kodási ÜevosztáIy táiékoztatása alapián: f0I7. febľuáľ 28-án a határozat postázásra
került az iĹgyfé| ľészéľe.

Javaslat a Budapest WII. keriilet, Vay Áddm utcű ................ és ...... szĺím alatti önkormlźnyzati
Iaktűsok csatoltÍsával kapcsolatban zÁnr tjĺÉs

I17 /f017 . (II.27 .) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy:

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Yuy Áae* utca .. szám a|atti, egy + fél szobás,
komfortos komfortfokozatű, 36,68 m, alapteriiletíĺ |akás megtekintett állapotában - lakbér
a|apjźlt képezó növelő, és csokkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg - koltsége|vű
14.6|0,-Ft/hó összegíĺ bérleti díjjal töľténő bérbeadásához lakásbővítés cé|jára
tészére, azza| a feltéte|lel, hogy bérlőnek válla|nia ke|| a megnövekedő a|apterületre
vonatkozó lakbér megfizetését és a műszaki egyesítéssel, bővítéssel kapcsolatos eljáľás,
valamint a munkálatok köItségét. Kijelolt bér|őve| bérleti e|ószerzódést kell kotni az építési-
kivitelezési munká|atok befejezéséig, legfeljebb | év hatátozott idore. Amennyiben a kijelölt
bérlőa béľbeadástó|szźtmított fél éven belül amunká|atokat nem kezdi el vagy 1 éven belül
nem fejezi be, illeťve építési engedélyköteles tevékenység esetén 1 éven be|ül nem kap
haszná|atbavéte|i (fennmaradási) engedélý, az e|oszerződés hatá|yát veszti, ilyen esetre az
e|végzett munkálatok utáni megtérítési igényt a bér|ővel kotott előszerződésben ki kell záľni.

Felelős: Józsefrlárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017 . februźr f7.

2.) felkéri a Jőzsefvźnosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźrozat 1.) ponda szerinti felújítási
me gál l apodás, és bérlet i szerző dés m e gkötéséľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2017' máľcius l6.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A határozat végľehajtása
megtłirtént. Az előbéľl eti szerződést felek f0|7 . ápri|is 4-én a|áírták.

Javaslat a lakdscsere perekkel összefiiggő döntés megltozataldra ZART ULES

118/20|7. (II.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság hatátozata
(10 ĺgen' 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a lakások és helyiségek bérletére' va|amint az e|idegenítésükre vonatkozó egyes szabáIyokróI
sző|ő 1993. évi LXXVIII. töľvény (Ltv.) 29. $-ában szereplő, az önkormányzati
lakáscserékkel vegyes adásvételi szerződésekkel kapcsolatos tulajdonosi hozzájáľulások
pótlása miatt indult peľes eljárásokban szĺiletett, az önkoľmányzati jognyilatkozatot pőt|ő

116



elsőfokú ítéIetekke| szemben nem kíván fellebbezni a jóhiszemű pervitel kovete|ményéľe
figyelemmel.

f .) felkéri a jegyzőt, hogy az 1 .) ponttól fuggetlenül a bíróság nem megfe|elő eljárása vagy ité|ete
esetén arrő| a fe|lebbezési határidőn be|ü| táiékoztassa a bizottsásot.

FeIe|os: jegyzó
Határidő: folyamatos

A Jeqyzői Kabinet tájékoztatása alapján: A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a|jegyzői
előterjesztés a|apján a másodfokú bíľói gyakoľlat feldeľítése éľdekében 158/2017. (III.06.) sz.
határozatánal megfellebbezte a lakáscseľével iisszefĺiggő 18.P.54.f65lf0l6/3. számú ÍtéIetet,
egyebekben a határozat végľehajtása a folyamatban lévő egyéb |akáspeľekľe tekintette|
folyamatban van.

J av a s I at k ti zt e r íłI et- lt as z n ól at Í k lź r e l me k e l b író I ds dr a

|43l20t7. (III.06.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy - két részletben tĺjľténő (elso a kozteľi'ilet-
haszná|at megkezdéséig, második részlet f017. jűnius l6. napjáig) teljes díjfizetéssel - közterĺilet-
h aszn á1 ati h ozztĘ ár u1 ást ad az a l áb b i ak s ze ri nt :

Közterület-hasznźiő, kérelmező: optolens Kft.
(l 02 t Budapest' Hűvösvcilgyi űt 64-66.)

A közterü|et-használat ideje: f0|7. március 16. - 2017. oktőber 16'
Közteľĺi|et-hasznźiatcé|ja: árubemutató (napszemüveg áIlvány)
KözterüIet-haszná|at helye: Budapest VIII' kerüIet, Coľvin sétány 2. szám e|őtti

közterĺilet
Köaerület-haszntt|atnagysága: l m2

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2017. március 06.

A Gazdálkodási Üwosztály táiékoztatása alanián z A határozatot az iigyfél átvette f017. 03. 0g-
én.

|44/f017. (III.0ó.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺĺgyi Bizottság hatärozata
(14 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottságúgy dönt, hogy

l . közterület-hasznźiati hozzájárulátst ad - előre egy összegben toľténő teljes dijfizetéssel - az a|ábbiak
szerint:

Kĺjzterü|et-hasznźió, kére|mező: Rekonstrukció Kft.
(1 t33 Budapest' Hegedűs Gyula utca 88.)

A közterii|et haszná|at ideje: f0|7 . mźtrcjus 06. - 2017. április 30'
Közterület-hasznźiat cé|ja: építési fe|vonulási terület
Közteľtilet-haszná|athelye: Budapest VIII' kerület, Bródy Sándor utcaf5. szźlm

előtti köaeľület
Kozteľület-h aszná|at nagysága: l db parkolóhely ( l 0 m2)
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Felelos: po|gánnester
Határidő: 20l 7. március 06.

2. a Rekonstrukció Kft. Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca25. szám elotti 201]. februźr 25.

napja - f011. március 05. napja közötti időszakra vonatkozó közterület-haszná|atának díját fizesse
meg.

FeIe|os: poIgármester
Határido: f017 . március 06.

A GazdáIkodási Ügvosztály táiékoztatása atapiánz Ahatározatot az ügyfét átvette f017.03.09-
én.

145/20|7. (III.0ó.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzt.igyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteľÍilet-haszntt|atihozzájáru|źlst ad - előre egy osszegben toľténo teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak
szerint:

Közteriilet-h aszná|ő, kérelmező :

A közterĺilet-használat ideje:
Kö zteri.i l et-h aszná|at cé|j a:

Közterĺi l et-h aszná|at helye :

Kö zteri.i l et-h aszná|at n agy s źtga:-

Felelős: po|gármester
Határido: 2017. máľcius 06.

Közterĺilet-h aszná|ő, kérelmező :

A közterĺilet-használat ideie:

Cheho Kft.
(székhe|y: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér f .)

2017 ' március 06. _ 2018. február 28.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerĺilet, Harminckettesek tere 2. szám
előtti közterĺileten
20 mr

Konopiste 2010 Kft.
(székhely: l l49 Budapest, PiIlangó park 16.)

201]. március 06. - 20l8. február 28.

2. tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - Cheho Kft. Budapest VIII. kerüIet, Harminckettesek tere 2.

szám előtti közterület vonatkozásában vendég|átő terasz elhelyezése céljából igénybe vett közterĺilet-
hasznźiatátf}|1. március 01. napjátő|2017 , március 05. napjáig szóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|7 . március 06.

A Gazdátkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapiánz Ahatározatot az ügyfél átvette 2017.03. t7-
én.

t46ĺ20I7. (III.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen,0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köĺerület-használati hozzź!źru|ást ad - negyed évente tcirténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak
szerint:
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Közterti|et-h asná|at cé|ja: vendéglátó teÍasz
Kozterü|et-haszllźiat he|ye: Budapest VIII. keľÜlet, Corvin sétány 2lB. szám e|őtti

közterü|eten
Közteľiilet-lnszná|atnagysága: lf + 96,,z

Felelos: polgáľmester
Határidő: 20|7. március 06.

f. tudomásu| veszi teljes díjfizetéssel Konopiste 2010 Kft. Budapest VIII. kerü|et,
Harminckettesek teľe f . szám előtti kĺjzterü|et vonatkozásźtban vendéglátó terasz elhelyezése céljából
igénybe vett közterü|et-haszná|atáft 2017. március 0l' napjátó| f0|7. március 05. napjáig szóló
időtartamľa.

FeleIos: poIgármesteľ
Határidő: f017. mźrcius 06.

A Gazdálkodási Üevosztáty táiékoztatása alapián : A hatáłrozatot az iigyfél átvette f01_7. 03. t7-
én.

147 /2017. (III.06.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy ĺisszegben tĺiľténő teljes
d íj fi zeté s s e | - kozte rü l et-h aszn á| ati hozzáj ár u| ást ad az a l ábbi ak s zer i nt :

Kozterĺilet-hasznźúő, kérelmező: Two L Gľoup Kft.
(székhely: 108l Budapest, Népszínház u. |f. Il11.)
2017 . március 15. _ 2018. március 15.

A közterüIet-haszná|at ideje: megállító tábla
Közterület-h asználat cé|ja: Budapest VIII. keri'ilet, Népszínhaz u, 37 , szź.ĺľl előtti
Közteriilet-haszná|at helye: járdán

lm"
Közteľii I et- h aszn źil at n agy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 201.ĺ. március 06.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az ůigyfél átvette 2017. 03. t7-
én.

148/2017. ([I.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatirozata
(14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - teljes dijmentességgel - közterület-
haszntiati hozzájáru|ttst ad az alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő,kére|mezó: TIT Kossuth KIub Egyesĺilet
(székhely: l088 Budapest, Mrizeum u. 7.)

A közteriilet-hasznáIat ideje: 2017.március l6. -2018. március 15.

Közterület-hasznáilat cé|ja: fényreklám
Közterülęt-használathe|ye Budapest VIII. kerÍilet, Múzeum u. 7. szám elotti

járdán
Köztertilet-haszntiatnagysága.. 4+ 1,5 m,

ne -rś'-



A közterü lęt-hasznáIat ideje:
KözteľÜ let-h asznźiat cé|ja:
Köaerii l et-h aszntil at h e lve :

Közteri'i I etJ nszná|at n agysága :

FeIe|ős: polgármester
Határidő: f01.7 . március 06.

f01.'ĺ. nárcius l5. - 20l8. március l5.
megál|ító táb|a
Budapest VIII. kerü|et, Múzeum u. 7. szám elótti
jźtrdán

/.m

A Gazdálkodási Uevosztálv táiékoztatása alapiánz Ahatározatot az iigyfét átvette 2017.03. Í1-
én.

|49/f017. (III.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerü|et-hasznáIati hozzájárulást ad -
elore egy összegben torténő teljes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szęrint:

KözterüIet-haszná|ő, kérelmezo: swIETELsKY Magyaľoľszág Kft.
(székhely: 1 1 17 Budapest, Irányi József utca 4-20. B
épi.ilet V. emelet)

A közteľiilet hasznáIat ideje: 2017. március 06. - 20|7 ' ápri|is 16.
Közterĺilet-h asználat cé|ja: építési fe|vonulási terület
Közterület-használathelye: Budapest VIII. kerület, Práter utca,73. szám e|őÍti

kĺjzterĺ'iIet
Közteriilet-h aszná|atnagysttga: 43 m2 járda

A közterĺilet használat ideje: 20|7 . ápri|is 17 . _2018. április l8.
Kozterti|et-hasznźiat cé|ja: építési felvonulási terĺilet
Közterület-haszntiathelye: Budapest VIII. kerület, Práter utca 73. szám előtti

köztertilet
KözterĹilet-hasznźl|atnagysága: |fp m2 (89 m2 járda- úttest és 4 db parkolóhely 10

m')

Felelős: poIgármester
Határidő: 20l.7. március 06.

A Gazdátkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A hatáľozatot f017. március f7. napján
személyesen vették át.

15012017. (I[.06.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 ĺgeno 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l. közterü|et-hasznźiatihozzź!áru|ást ad - e|őre egy összegben történő teljes díjfizetésse| _ aza|źtbbiak
szerint:

Kö zterü l et-h aszná| ő, kér e|mezo :

A közterület-használat idej e :

K özterü l et-h asznti at c é|i a:

(lakhely: .........)
f017. március 06. - f0|7. március 20.
építési munkateľü|et (pince munkálatok és pince ajtó
csere)
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KözterÜlet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerü|et, Vay Áaam u. 5. száln előtti
közterületen

Koaeriilet-|r asznä|at nagysága: l m2

j Fe|e|ős: po|gánnester

] Hatáľidő: 2017. március 06.

ł 2. tudomásul veszi _ díjfizetési köte|ezettségge| - .. Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u.

' 5. szám e|otti kcizterületľe vonatkozóan építési munkaterĺjlet céljából igénybe vett kozterü|et-
; lrasznźiatátf0|7. március 02. napjátő| -f011 . március 05. napjáig szóló időtartamra.

. Fe|elős: polgármester
Határidő: 20l7. március 06.

A Gazdálkodásĺ Üwosztátv táiékoztatása a|anián: A tértivevényt 20ĺ7. márcĺus 23-án vette át

. uure|mezíj.

j

i Javaslat a Fővdrosi KözteriłIet-fenntartó Zrt.-vel ktittitt megdllapodús megsziłntetésére

i 151120|7.(III.06.).'""äT'#ľ:äT*:ľ:ľ.äffffäľ##ľ.xtározata

1

i A Yárosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság rigy dönt, hogy

] 1. a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormá nyzat és a Józsefoárosi Gazdálkodási

i ľ"l.,'xľ|1ľĺJÍl3ľľl".ľJTffi'i:ť;HT:J:lľľJiłffi.#1:T'jľľ,""-T'"ä.:::ä''";JJJ:1;

' ľf,:ffi.!;:"nźůatźľa 
vonatkozó szerzíĺdést 2017. március 20. napjával közös megegyezéssel

Fele|ős : oo,iu.,n"..".
Határidó: 20 1 7. március 06.

i:, 2. felkéri a polgármesteľt a hatáľo zat 1. pontja szerinti megállapodás megsziintetéséľe vonatkozó
megál lapod ás a|áír źsźlr a.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2017 ' mtrcius20.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: A megállapodás a|áíľás céIjából megkĺi|désľe
keľült az FI(F Zrt. részére.

Tulajdonosi houdjdrulds Budapest VIII. keľüIet, Hoľvóth Milldly téľ 17-19. szdmíł ingatlanra
Iedgazó gdz elosztóvezeték kiépítéséhez

|5212017. (III.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy d<int, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ a
rocĺz Földgázelosztási Kft. megbízásából a terveket készító RENovo Kft. (cégjegyzékszám:01
09 078426; székhely: |027 Budapest, Margit körift 6f. fé|em. 3.) részére - a Budapest VIII. kerület,
Horváth Mihály tér 17-|9. sz. ingatlan (hľsz: 35|97) gáze||átását biztosító kisnyomásu gázvezeték
|eágazás kiépítésének közteri'ileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekkel és kiktitésekkel:

.ii
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a. je|en tulajdonosi hozzájáru|ás a beruházot (épíĺetot) neIn Iĺentęsíti az építéshez sztikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedé|yek beszerzése aló|,

b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a Horváth Mihály tér (hrsz: 35f38l3) érintett út és járdaszakaszára
terjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezeloi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźtru|ást a
vonatkozó rende|et (|9ll994. (V.31.) KHVM rende|et) szerinti mellék|etek csato|ásával a

Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági |Jgyosztá|y Építésügyi
Irodájától előzetesen meg ke|l kérni, és az abban fogla|takat maradékta|anul be ke|| taľtani,

d. kote|ezi a kivitelezőt a Horváth Mihály tér járda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda
szegélykő) megfelelő minőségben toľténő helyreállítására, melyre a beruhazólkivitelező
közösen 5 év garanciátvál|a|:
. A bontással érintett Horváth Mihály tér t:tpállya burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell

helyreál lítan i szeľkezeti rétegenként 20 -20 cm átlapo| ással :

4 cm vtg. AC11jelű hengerelt aszfaltbeton kopóľéteg
7 cmvtg. AC11jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izált úta|ap
f0 cm Vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
heIyettesíthető)

. A bontássa| érintett Horváth Mihály tér járda burkolatát az a|ábbi rétegľendde| ke|l
helyľeál l ítan i szerkezeti rétegenként 20 -f0 cm átl apol ás sal :

3 cm vtg' MA-4 érdesített cjntött aszfalt kopóréteg
15 cm vtg. C8,l10-3flF stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyagga| nem
heIyettesíthető)

e. az engedé|yes kĺjtelęs a munkák (helyreá|lítás) elkésztiltéről a közerület tulajdonosát írásban

értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a dĺintés napjtĺtő| szźtmított 1 évig érvényes.

Felelos: polgármester
Határidő: 201 7. március 06.

Á' Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás 20Í7. március 7.

nappal kiadásra keľült.

Tulajdonosi hozzdjárulds a Budapest VIII. keriilet, Beraenyi utca 6. szám alatti ingatlanra
vízbekötés kiépítés éhez

15312017. (III.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dĺint, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását aďja a

Kozműterv 2006 Kft. (cégjegyzékszám: 0l 09 87ó884, székhely: lff| Budapest, Geľinc utca 128. f.
em. 1) á|ta| tervezett, Budapest VIII. kerület, Berzsenyi utca 6. szám a|atli éptilet (hrsz: 34604)
áta|akitásźhoz kapcsolódó vízbekötéshez, a kiépítés kozteriileti munkáihoz, az a|ábbi feltételekke| és

kikötésekke|:

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

e_e
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b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a Berzsenyi utca (hrsz: 34607) út ésjárdaszakaszára terjed ki,

c. a beruházónak (építtetonek) a közritkeze|oi és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájtĺru|źĺst a
vonatkozó ľendelet (1911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti me|lékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. kerület Polgáľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosĺá|y Építési.igyi
Irodájától e|őzetesen meg kellkérni, és azabban fog|altakat maľadéktalanul be ke|| tartani,

d. kötelezi a kivitelezot a bontási he|yek (és járda szegéIykő) megfele|ő minőségben történő
helyreállítására, me|yľe aberuháző és kivite|ező közösen 5 év gaľanciźúvź'||a|,

. A bontássa| érintett Beľzsenyi utca útpálya burkolatát az a|tbbi rétegľenddel ke|l
h e lyreá| | ítan i szerkezeÍi rétegen ként f0 -20 cm át| apol ással :

4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfa|tbeton kopóréteg (a járda széIességének
megfelelő hosszúságban)
7 cmvtg. ACl l jelÍĺ hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/10-32-F1 stabilizźitűta|ap
20 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics ágyazat Trg 95%o (más anyagga| nem
heIyettesíthető)

o Ą bontással érintett Berzsenyi utca jáľda burko|atát az alábbi rétegrenddel ke|l
helyreállítan i szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 éľdesített öntött sétányaszfa|t (a járda szé|ességének megfe|e|ő
hosszúságban)
l5 cm vtg. C8l10-32-F1 stabilizált úta|ap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szaklratóságok előírásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjátó| szźtmitott l évig éľvényes.

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: 2017. március 06.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosi hozzájáľulás 2017. március 7.
nappa| kĺadásľa keľiilt.

Javaslat a Jóaefvárosi Gazdálkoddsi Központ Zrt. dItűI lefolytatott beszerzési eljdľdsok
er e dmé ny é n e k j łó v ó h agy ós óľ a

|5412017. (I[.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(9 igen' 1 nem, 4 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az ,,Elrőpa Belvárosa program II., a Palotanegyed
KulturáIis Városmegújítása,, címupályázat keretén belĺ'il a ,,Józsefuárosi Önkormányzattu|ajdonában
|evő Budapest VIII' Bródy Sándor utca 36. Hrsz:3649fl0lA/3 és Budapest VIII. Bródy Sándor utca
36. Hrsz: 3649fl0lAlf sz' alatti he|yiségek, valamint a Budapest VIII. Kőfaragó utca 5. Flrsz:
36478l0lV3 sz. a|atti helyiség felújítása'' tárgyil közbeszerzési értékhatáft el nem éľő beszerzési
eljárásokban úry dönt, hogy:

l. a beszerzési eljárás eredményes.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. operatív igazgatőja
Határidő: f017. március 06.
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a beszerzési eljárás nyeftes ajánlattevője a Jőzsefvárosi onkoľmányzat tulajdonában |evo

Budapest VIII. Bľódy Sándor utca 36. Hrsz:3649210lAl3 és Budapest VIII. Bródy Sándor utca
36. Hrsz: 3649fl0lAlf helyiségek fe|újítása tekintetében a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193

Budapest, Könyvkötő utca 2f., cégjegyzékszám: 01-09-695624, adőszám: 1f6f6704-f-43,
képviseli: Hubeľt Ferenc ĺigyvezető), mely a Iegalacsonyabb összegű e||enszolgáltatást
tarta|maző érvényes ajánlatot adta, aján|ata az ajźn|atkéro rendelkezésére á||ő fedezeten belül
van. E|fogadott ajánlati ár nettó 13.644.685'- HUF

Fe I eI ő s : J ózsefu áro s i Gazd áI kodási Kcizpont Zrt. oper atív i gazgatój a

Hatáľidő: 2017 . március 06.

a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevóje a Jőzsefvárosi Önkormányzat tulajdonában levő
Budapest VIII. Kofaragó utca 5. Hľsz: 3647810lA/3 helyiség felrijítása tekintetében a
MARDIA Epítő Kft. (székhely: l162 Budapest, Hársfa u. 120', cégjegyzékszám: 01-09-
180464, adőszám: f4752684-f-42, képviseli: Lepsényi Márton ügyvezető), mely a

legalacsonyabb ĺĺsszegű ellenszolgá|tatást tarta|maző érvényes ajánlatot adta, ajtn|ata az
aján|atkérő ľendelkezésére álló fedezeten belül van. Elfogadott ajánlati ár nettó 5.349.f50,-
HUF

Fel el ő s : J ózsefu áro si Gazd ál kodás i Kozpont Zrt. oper atív igazgatőj a
Határidő: 2017. mźrcius 06.

4. felkéri a polgármesteľt a határozati javaslat f. és 3. pontja szeľinti beszerzési eljáľásokon
nyeľtes ajánlatok a|apján előkészített, az e|őterjesĺés mellék|etét képező vállalkozási
szerzodések a|áírására.

Fel e| ős : Józsefvárosi GazdáIkodás i Központ Zrt, op er ativ igazgatőja
Határido: f017. mźtrcius 20.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: A nyeľtes ajánlattevőkkel a

vállalkozásĺ szeľződések megkötésľe keľiiltek.

. magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bacsó BéIa u 9. szóm
alatti iires, önkoľmdnyzati tulajdoníl nem lakds céljdra szolgáIó helyiség vonatkozdsĺźban

155/20|7. (III.06.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen, 2 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jźru| hozzá a Budapest VIII.
keľĺilet, Bacsó Béla u. 9. szálm a|atti, 3484610lŁl| hrsz.-il, 47 m2 alapterü|etű utcai bejáratú

pinceszinti nem lakás céhi helyiség bérbeadásźlhoz, raktálrozás tevékenység cé|jára,

magánszemé|y részére.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|7. március 06.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: f0l7. március 17-én íľásban
értesítették a kéľelmezőt.

Lakós elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlatjóvdhagyósa eseti dijntés alapjdn _

Budapest WII. keriileĄ Szentkiľályi utca .......

|56/20|7. (I[.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nemo 2 tartőzkodás szavazatta|)

I
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) felmentést ad a Budapest VIII. keriilet, Sze.ntkiľályi utca szám a|atti,
.he|yrajzi számon nyi|válltartotl,57 ln, alapterii|etíĺ,7 + f x 1l2 szobźts, komfortos

komfortfokozatú, a közös tulajdonból 161/10.000 tulajdoni hányadda| rende|kező lakás
vonatkozásában a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat tu|ajdonában ál|ó lakások
elidegenítéséről szóló 35ĺ2016. (XII.08.) önkoľmányzati rendelet 5. $ d) a|pontjában
m e gh atár o zott, e l i de ge n íté st k i záró fe l téte l a|ka|mazása al ő|.

Felelős: Józsefiĺárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. március 06.

f .) hozzźĄćru| a Budapest VIII. kerület, Szentkiľályi utca ... szám a|atti, .......
he|yrajzi számon nyilvántartott, 57 m, alapteľületű, 1 + f x |ĺf szobás, komfortos
komfortfokozatu, a kozös tulajdonból l61110.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra
vonatkozóan eladási aján|at megkü|déséhez bér|ő részére - a Budapest
Józsefi'árosi onkormányzat tu|ajdonában álló |akások e|idegenítésérőI szóIó 35lf016. (XII.08.)
önkormányzati rendelet 16. s (l) bekezdés ac) pontjában meghatározoltak szeľint - aze|készĺJlt
foľgalmi értékbecslésben megál|apított forgalmi érték 85 %o-éxa| megegyező összegű
21.998.000 Ft véte|ár közlése mellett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határido: 20 1 7. március 06.

3.) fe|kéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.-tahatározat 2.) pontja szerinti eladási aján|at

k i ki.i I d é s é re, v a I am i n t az adäsv éte|i szer zo d és al áir ts źr a.

Fe|elős: Józsefoárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2017. április 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Az ügyfét 20|7. ápri|is 19-én
az eladási ajánlatot áfuette, amelynek ajánlati kiittittsége lejáľt' a bérl'ő adásvételi szeľződést
nem kötött.

Iavaslat a Corvin Sétóny Progľam keretén beliil (Prdter utca ..................J elővósdrldsijogróI
való lemonddsra

157 /2017 . (III.06.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazltta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII' kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat a ..'.... hrsz.-ú, természetben a
1083 Budapest, Práteru. .'.... száma|atti,74m. a|apterületű lakás tekintetében, a26.000.000.-
Ft-os véte|ár ismeretében a je|en előterjesztés mellékletét képező ingat|an adásvételi szerződéshez
kapcsolódó elővásár|ási jogával nem kíván éIni.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2017. március 06.

2. fe|kéri a polgármestert ahatározat 1. pontjában meghatározott ingatlant érintő elővásár|ásijogról
lemondó nyi latkozat a|áírásźtra.
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FeIelős: polgármesteľ
Határido: 20l7. március 06.

3. hozzájárul a.. ... hrsz.-ú, teľmészetben a 1083 Budapest, Práter u' .'... szám alatti
ingatlanra vonatkozó, a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi onkormányzat javára

bejegyzetĹ elővásár|ási jog törléséhez.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 06.

4. felkéri a polgármestert, hogy ahatározat 3. pontjában meghatźrozott ingat|ant érinto elővásárlási
jog törlése érdekében tegye meg a szükséges intézkędéseket és írja a|á a tör|ési kérelemmel
összefiiggő dokumentumokat.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2017. március 0ó.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alaDiánz A 20|7. máľcius 10-én kelt kéľelemľe az
e|ővásáľlási jogot 2017. ápľi|is 13-i hatáIlyal 713551112017. sz. hztározatáva| tłiľiilte a
Fäldhivatal.

Javaslatfellebbezésre lakáscserével összefiłggő perben hozott ítéIettel szemben

158/2017. (I[.06.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíľóság által
hozoÍI,lakáscseréve| összefi'iggő |8.P.54.f65lf016l3. számű íté|et ellen fellebbezni kíván.

Fele|ős: jegyző
Határidő: folyamatos

A Jeeyzői Kabinet tájékoztatálsa alapján: A fellebbezés benyrńjtása megttirtént, a másodfokrń

elj áľás folyamatban van.

,Üzemanyag beszerzés iizemanyagkdrtyóval,' tdrgyú beszerzési eljórás eredményének megdllapítdsa

160/2017. (I[.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

7. az ,,|Jzemanyag beszęrzés üzemanyagkálEáva|,, tárgy,ű, közbeszerzési énékhatárt el nem érő
beszeľzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Felelős: jegyzó
Határidő: 20l7. március l3.

2. a beszerzési eljárásban a legelőnyösebb ajánlatot az oTvN Hungáľia Kft. (székhely: 1|17
Budapest, október huszonharmadika utca 6-10. V. emelet 5/A.; adőszám: 105429f5-2-44;
cégj egyzéks zám: 0 1 -09 -07 1 5 84) tett.

Felelős: jegyző
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Határido: 20l 7. Ináľcius l3.

. 3. a határozat 2. pontja alapján fe|kéri a jegyzőt az adásvéte|i keľetszerződés a|áirására nettó

. 14.500.000 forint értékben.

r

; Fe|elős: jegyző
ai Hatźridő:2Ol7. március 3l.
i

1 A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alanián: A határozat szeľinti ajánlattevővel a szeľződés
i aláíľásľa került.

Javas lat közter ĺilet-llaszndlati kérelmek eI bírdlds ára

|6tl20I7. (I[.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy - havonta történő teljes díjfizetéssel -
közte rĺi I et-h aszn á| ati h o zzáj ár u| ást ad az a| ább i ak szer int :

Közterület-haszná|ő,kére|mező: Fekami Bt.
( l 087 Budapest, Hungária kortÍ f-4.)

A köĺerü|et-hasznáIat ideje: 2017 . ápri|is 01' - f0|7 ' szeptembeľ 30.
Kozterü|et-hasznźiat célja: vendéglátó terasz
Közterület-haszná|at helye: Buda^pest VIII. kerülęt, Vas utca 2.
Közterĺilet-h aszná|at nagysága: 18 m. (2 db parkolóhely)

A közterÜlet-használat ideje: f017 . tlpri|is 01. _ 20|7 . szeptembeľ 30.
Közterĺi|et-haszná|at cét'ja: napernyő
Közteľület-haszntůat he|ye: Buda^pest VIII. kerü|et, Vas utca 2.
Közterület-h aszná|at nagysága: 18 m, (f db parkolóhely)

Fele|ós: polgármester
Határidő: 2017. március 13.

A Gazdátkodási Ügyosztátv táiékoztatása a|apiánz Ahatározatot személyesen 2017. március 27.
vették át.

|62/20|7. (I[.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. közterü|et-hasznáiati hozztýáru|ást ad - előre egy összegben torténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Piktorfesték Üzletlánc Kft.
(székhely: l135 Budapest, Tatai űt |f .)

A közterület-hasznáIat ideje: 20|7 . március 13. - 20|8. február 24.
Közteľület-haszná|at cé|ja: reklámtábla
KözterüIet-haszná|at he|ye: Budapest VIII. kerü|et, Illés utca - Práter utca sarok

lm'
Közter ii l et-h aszná|at nagy s ága:

FeleIős: polgáľmester
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Határido: 20l7. március l3.

2. a Piktorfesték Üzlet|állc Kft. reklámtáb|a kihelyezése céljábó| igénybe vett közterü|et-haszná|at
díjáÍ'20|] . február 0l. - 2017. március lf . napja kozĺjtti időszakra vonatkozóalr fizesse meg.

FeIelos: poIgármesteľ
Határidő: 20l7. március l3.

A Gazdá|kodási Üevosztálv táiékoztatása alanián z A határozatot az ĺigyfél átvette f0I7. 03. 17-
én.

t63/f017. (III.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l.0 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. kozteľtilet-haszná|ati hozzájéru|ást ad - előre egy tĺsszegben történő teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:

Közterület-h aszná|ő, kérelmezo: Piktoľfesték Üzletlánc Kft.
(székhely: 1135 Budapest, Tatai ifi12.)

A kozterület-használat ideje: f017 . március 13. _ f0|8. február 24.
Közterĺilet-haszná|at cé|ja: reklámtáb|a
Közterü|et-haszntilathelye: Budapest VIII. kerület, I|lés utca _ Dugonics utca

sarok
Köztertilet-h aszná|atnagysága: 1 m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. március l3.

2. a Piktorfesték Üzletlánc Kft. ľeklámtábla kihelyezése céljából igénybe vett k<jzterület-hasznáIat
díjźLt f0|7 . február f4. - 2017 , március 12. napja közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 20117, március 13.

A Gazdátkodási tievosztáIv táiékoztatása atapiánz Ahatározatot az ügyfét átvette f0Í7.03, f4-
én.

t64/20|7. (III.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsźę úgy dönt, hogy köĺeľület-használatihozztĘárulást ad -
előre egy összegben tĺjrténő te|jes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

KĺizterüIet-h asználő, kére|mező: Magyaľ ú|,pítől Zrt.

A közterület-haszná|at idej e:

Kö zterti let-h aszná|at cé|j a:

Kozteľület-h aszná|at helye :

Közterü l et-h aszná| at nagy s ága:

Felelos: polgármester

(székhely: l149 Budapest, PiIIangó u. 28.)
2017. március 16. _ f017. ápri|isf0.
építési munkateľület (homlokzati á|lvány)
Budapest VIII. kerĹilet, Diószegi Sámuel u. 38-4f.
szám előtti közterületen
195 m2

,*rw



Határidő: 2017. március l3.

A GazdáIkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alapián: Ahatározatotaz ügyfé| átvette f017.03.f4-
én.

Tulĺljdonosi hozzájdrulds Budapest VIII. kerüIet, Nagy Fuvaros utca 26. szdm alatti lakóhdz
k é mé ny e ine k ľ en dezé s é lt ez

165/f017. (III.13.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tu|ajdonosi hozzájárulását adja a Nagy
Fuvaros utca 26. szźtm a|aÍti (hrsz.: 35082) önkormányzati tulajdonú lakóépü|et - a szomszédos
Mátyás tér 18. szám a|atti ingatlanon társasház.építése okán _ érintett kéménycsoportjainál a
biĺonságos égéstermék e|vezetés megoldására - az Epíttető, Tér l8 Lakásépíto Kft. (cégieryzékszám:
01 09 f8431 1; székhely: 10f1 Budapest, Vo|gy utca 10. A. ép. 1. em. 3.) megbízása alapján készü|t
tervdokumentációban fogla|t műszaki megoldásokhoz, melyhez az a|ábbi fe|tételeket és kikötéseket
Íeszi:

l. je|en tulajdonosi hozzájárulás az Epíttetőt nem mentesíti az építéshez szĺ'ikséges egyéb
szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

2. a ]jagy F.uvaros utcaf6. szám a|aÍti |akőházra vonatkozó Kéményseprő-ipari nyilatkozatban
(FOKETUSZ Kft.453/2016lMs/TE) előíľt k<ivetelményeket a kivite|ezés során be kel|
tarÍani,

3. az egyeztetéseknek, megfe|e|ően módosított rajz (É-26) alapján az engedé|yezési tervet
fe|ülvizsgá|atra a FOKETUSZ Kft.-hez be kelI nyújtani, a jővtthagyásrő| az épi'ilet keze|őjét, a
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t írásban tájékoztatni kell,

4' a kivitelezés során csak az építőipaľi előírásoknak (ogszabá|ynak, szabványnak) megfelelő
tech.n o | ó gi ák é s m i n ő s ített te rm ékek a|ka|mazhatők,

5. az Epíttetónek a kivite|ezést befejezően, az éľintett kémények vonatkozásában az áta|akítáS
megfelelőségét teljes k<ĺrű FOKÉTÜSZ Kft. miĺszaki vizsgá|atttval és nyilatkozatával ke|l
igazolnia,

6. a meglévő kémények biĺonságos üzemét a kivitelezés alatt fent kel| tartani,
7. az Epittető köteles az étinteÍt kémények áta|akíttsźnak elkészültéro| az épület keze|őjét, a

Józsefu áros i Gazdálkodási Központ Zrt. -t ír ásban értesíteni,
8. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yezo szervek, szakhatóságok e|őírásainak

maľadéktalan betaftásával, a döntés napjától számított f évig érvényes.

Felelos: polgármester
Határidő: 2017. máľcius l3.

Á Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdon osi hozzájátrulás 2017. március 14.
nappal kiadásra keľiilt.

Tulajdonosi houlźjdrulós a Budapest VIII. keriilet, Horvdtll Miltdly tér 15. szdmú ingatlanra
k ap ab e ll ajtó k ép í'tés é h ez

|66/20t7. (III.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájźtru|ását adja a
ZAHORA Kft. (cégjegyzékszám:13 09 110895; székhely: 216l Csomád,Zahora u 9.) kéľelmére,
hogy a Budapest VIII. kerĺilet, Horváth Mihály téľ 15. szám a|atti te|ken ter,lezett társasház építési
engedé|yezése a jelen eljárásban benyújtott terv szeľinti - Horváth Mihály téľen és a Jőzsef utcában
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|étesített _ új útcsatlakozásokka| valósu|jon meg. A Bizottság |"lozzájáru|ásźt az a|ábbi feltételekkel és

kikötésekkel adja meg:

a. jelen tu|ajdonosi hozzájáru|ás a beruházőt (építtetőt) nem mentesítl az építéshez szi.ikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedéIyek beszerzése alól,

b. aberuházőnak (építtetőnek) a kozritkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|tsta
vonatkozó rende|et (19l1994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellék|etek csato|ásáva| a
Budapest Főváros VIII. kerü|et PoIgáľmesteri Hivata| Hatósági Ügyosztá|y Építési.igyi
Irodájától e|őzetesen meg kell kérni, és az abban fogla|takat maradéktalanul be kell taľtani,

c. a hozzájárulás a Budapest VIII. keľiilet, Horváth Mihály tér (hrsz.: 3523813) és József utca
(hrsz. : 3 5 1 5 0 l f) út- és j áľd as zakaszár a terj ed ki,

d. köte|ezi aberuházőt (építtetőt) a Horváth Mihály téren a meglévő ritcsatlakozás megszüntetése
kapcsán a járdaszegély és járda helyreá|litására, az űj útcsatlakozások - csapadékvíz
elvezetését biaosító - megfele|o minőségĹi kialakítására, melyre beruházólépítteto 5 év
garanciát vál|a|:

o A Horváth Mihály téľ és József utca gépkocsi kapubehajtókat _ a szegé|y kiépítése után -
az a|ábbi rétegrenddel ke|| kialakítani :

- 4 cm vtg. MAl1
15 cm vtg. C12ĺ|5-3f-F 1 betonalap

_ f0 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

o A Horváth Mihály tér jźrda burkolatát - a meglévo kapubehajtó elbontását kovetoen, a

szegé|y kiépítés után _ aza|ábbi rétegrenddel kell helyreá||ítani szerkezeti rétegenként 20-
20 cm átIapolással:

3 cm vtg' MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (a jáľda te|jes szé|ességében)
15 cm vtg. Cl2l15-3f-F I betonalap
15 cm vtg. fagyá,||ő homokos kavics źryyazat Tľq 95% (más anyagga| nem

helyettesíthető)

A tervezett ľámpa, szegély mentén 30 cm szélességben sérült aszfa|t útburkolatot 4 cm
MAl l öntött aszfalttal kell helyľeállítani.

e. az engedélyes köteles a munkák (he|yreállítás) elkészültérő| a közterüIet tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok e|őírásainak
maľadéktalan betartásával, a döntés napjától számított f évig érvényes.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|7, március l3.

A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájálľutás 2017. máľcius 14.

nappal kiadásra keľĺilt.

ravaslat ,,Kivitelezési vdllalkozúsi szerződés keretében a Vas utca 14. szdm alatti ijnkormdnyzati
h ely is ég fe I új ítás a'' tdr gy íl k ii zb e s ze r zé s i e Ij dr ds me g in d ít ás dr a

167/2017. (III.13.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|) 

Ä
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Kivitelezési vál|a|kozási szerződés keretében a Vas
utca 14. száln a|aÍti önkoľmányzati helyiség fe|újítása'' tárgyű eljárásban úgy dönt, hogy

1. a közbeszerzésekrő| sző|ő 20|5. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része szerinti, 1l5. $ (1)
bekezdése szerinti' hirdetmény nélkü|i, tfugya|ás nélküli kozbeszerzési eljáľást folyat Ie.

Felelős: poIgármesteľ
Hatáľido: 20l7. március l3.

f . elfogadja ahatározat mel|ékletét képező aján|attéÍe|i felhívást és annak dokumentációját.

FeIe|ős: poIgármester
Hatáľidő: f01,7 . március l3.

3. elfogadja, hogy ahatározatf. pontjában meghatározott ajánlattételi felhívás az a|ábbi gazdasági
szereplők részér e kerti lj ön közvetlen megkü ldésľe:

a) Fauna-Duó Kft. (székhe|y: I l55 Budapest, Rekettye u. 49.)

b) EU-Line Epítőipari Zrt. (székhe|y: |f13 Budapest, Hollandi űt2|')
c) BERN Epítő Zrt. (székhely: 7800 Siklós, KÍilterület 0 1 5/1 9 hrsz.)
d) Hufer-Bau Kft. (székhely: l l93 Budapest, Könyvkötó utcaff .)

e) Kriszma Hungary Kft. (székhe|y: l l3 1 Budapest, Keszkenő utca 1 . VI. em. 19.)

Felelős: poIgármesteľ
Határidő: f0|7 . március 13.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: Az aján|ati felhívást a
gazdasági szeľeplők ľészéľe 20|7. március 10-én megküldésľe keľült.

ravaslat az U1 rekl,í téri Piac EI jelíí íłzlethetyiségének albérletbe adásóhoz való bérbeadói
hozzójáruldsra

168/2017. (III.13.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet,35|23l|1 hľsz' alatt kialakított, természetben az Ú3 ľelet.ĺ
Lźsz|ó téri Piacon található El jelzésű, 39 m2 a|apterülehĺ, önkormányzati tulajdonban lévő, nem

lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség vonatkozásában Frena József Gyöľgy egyéni vállalkozó bérlő
(székhely: 1181 Budapest, Dobozi rit 30iB.; EV igazo|ványszźtm: ES-6|3472; adőszátm:

40790932-2-43; a továbbiakban: Bérlő) kérelmének helyt adva az uzlethe|yiség albérletbe
adźsźlhoz a Csülök-l999 Keľeskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (cégsegyzékszám: 0l-06-
727464; székhely: 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér |-3'; képvise|i: Ba|ázs Tamás ügyvezető;
adőszám:20545163-f-42; a továbbiakban: AIbéľ|ő) részére az onkormányzat és a Bérlő között
fennálló bérleti jogviszony időtaltamához igazodőan 2029. máľcius |4. napjáig, az a|ábbi
feltételek szerint:

a) Bérlő aZ Önkormányzat tulajdonában ál|ó nem lakás cé|jára szo|gáló he|yiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Helyiségľende|et) 2f. $, (4) bekezdésében fog|altak alapján. másfészeres bérleti díj összeget,

azaz |46.250,- Ft/hó + ÁFA ĺlsszeget köteles megfizetni az Önkormányzat számára'



b) A Helyiségrende|et l9. $ (3) bekezdésének d) pontja a|apján a Bérlő anlárbeťlzetett óvadékot
feltölti az újonnan megállapított bér|eti díj összegének megfelelő mértékig.

c) A He|yiségrende|et 22. $ (1) bekezdése a|apján aszerződés megszűnése esetén az A|bérlő a
helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli térítés igénye né|ki'i| kote|es kiĺiríteni. Továbbá helyiség
bérleti díjára vonatkozoan az A|bérló készfizető kezességet vá||a|, illetve a 17. $ (a)
b ekezd é s b en me gh atár o zott ko zj e gy ző i o k i ratot al áírj a.

d) A Helyiségrendelet 2f. s Q) bękezdése értelmében, ha a bér|eti szerződés cserehelyiség
biztosítási kötelezettség mellett sziĺnik meg' a cserehe|yiség megfe|előségénél kizźtro|ag a
Bér|o veheto fi gye|embe.

e) A He|yiségrendelet ff . g (3) bekezdése éftelmében, ha a béľIeti szerzodés a Bérlo ha|á|amiatt
szűnik meg, az Albérlő a bérleti jogviszony folytatására nem jogosult' kivéVe, ha olyan
személy befogadása történik, aki a lakások és helyiségek béľletére, valamint eIidegenítéstikre
vonatkozó egyes szabályokról sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a bérletijogviszony
f o|ytatásár aj o go s u lt'

Fe I el ő s : J ózsefu áros i Gazdál kod ási Központ Zrt.
Határidő: 20l7. március 13.

2.) a határozat 1. pontja szęrinti bérbeadói hozzájtru|ás akkor lép hatá|yba, ha a Bérlovel fennálló
szerződés módosítása aláírźsra kerül a felęk által.

Fel el ős : Józsefu áros i Gazdál kod ási Kozpont Zrt.
Határidő: 20l7. március l3.

3.) fe|kéri a polgármesteľt a Bér|ővel fennálló béľleti szerződéshatérozat 1. pontja szerinti módosítás
a|áírásźlra.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 ' źtpri|is |2'

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása a|apián: Az albéľIetbe adáso i||etve az
ahhoz szükséges szerződésmódosítás megtöľtént ahatározatban foglaltak szeľint.

Javaslat a Budapest VIII. keríjlet, Német u 4. szdm alatti iires, önkormónyzati tulüjdonú, nem lakds
céIjóra szolgúIó helyiség béľbeadúsúra érkezett bérbevételi kérelmek elbírdlására

169lf017. (III.13.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) nem jáľul hozzá a Budapest VIII. keľiilet, Német u. 4. szám a|atti,349|0l0/Al2 hrsz.-ú, 18 m2

alapterĺ.iletĺĺ, utcai bejáratű, fü|dszinti, nem lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásához
raktátozástevékenység céIjźtra, részére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. március l3.

f ') nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Német u. 4. szám a|ztti,34910/0/Nf hrsz.-ú, l8 m2

alapterületű, utcai bejáratű, füldszinti, nem |akás cé|jttra szolgáló helyiség bérbeadásához
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mobilte|efolr és haszná|trulra kereskedelmi tevékenységek céljára, a Satel|ite & Sa|es Kft.
részére.

Fe|elos: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2017. március l3.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésről a tájékoztatás
2017. március 21-én megttirtént.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet' Baross utca ]1I/C. szĺÍm alatt taláIható, 35728/28 helyrajzi szdm
alatt nyilvóntartott ingatlan 142,76 nm alapteriiletíí részére vonatkoai előbérleti jogról való

Iemonddsra

170ĺ20|7. (III.13.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzat a35728ĺf8 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. keľti|et, Baross
utca 1 11lC. szźtm a|atti, 17f8 nm terüIettĺ telken elhelyezkedő, ',kivett 

áruhźz,, megnevezésű, a Budapest
Főváľos onkoľmányzatának 4384/10000 tulajdoni hányadában |évo, |42,76 nm alapterületű ingatlanrész
tekintetében, a 200.000,- Ft/hó +ÁFA összegű bér|eti díj ismeretében az előterjesztés mellékletét képező
bérleti szerződéshez kapcsolódó előbérleti jogźxa| nem kíván élni.

Felelos: polgármester
Határidő: 201,7 . március l3.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása a|apián: A döntésľő| a tájékoztatás
20|7. március 16-án megtiiľtént.

Javaslat a Jóaefvdrosi Romdn onkormlźnyzat perével kapcsolatos döntésre zÁnr tjĺns

171l20t7. (III.13.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l2 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíľóság előtt 20.K.3 4.064120116. sámon folyamatban |évó, aJózsefuárosi Román onkormányzat és az
Egyen|ő Bánásmód Hatóság kcjzött folyamatban lévő perbe nem kíván beavatkozni.

Fe|elős: jegyző
Határidő: folyamatos

A JegYzőĺ Kabĺnet tájékoztatálsa alapján: A határozat érte|mében nem ttiľtént meg a
beavatkozás.

Iav as l at k ij zte r íiI et- It as zn dI at i k é r e l me k e l b ír á I ás dr g

173/20t7. (III.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság batározata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺeriilet-használati hozzź|árulást ad _
előre egy összegben töľténő teljes dijfizetéssel _ az a|źtbbiak szeľint:

KozterĹilet-haszná'|ő. kérelmező: HsB 2010 Kft. t'ofu



A közterĺi let-használat ideje:
Kozterĺi I et-h aszná|at cé|ja:
Közterĺ'i I et-h aszná|at h e lve :

Kozter ü l et- h aszn á| at n agy s źlga:

FeleIos: polgármester
Határidő: f01] . március f0.

(székhe|y: l l45 Budapest, Jávor u. 5/b.)
20l 7. ápriIis 15. -f017. október 3l .

vendéglátó tęrasz
Budapest VIII. kerí'ilet, Corvin sétány 1/B. szám e|őtti
kĺizteľiiIeten
52 m2

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián : A' határozatot az ügyfél átvette 2017. 03. 29-
én.

|74/20|7. (III.20.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dcint, hogy koaerület-használati hozzájźtrulást ad _
előľe egy összegben töľténő teljes díjfizetésse|- aza|ábbiak szerint:

Köztert'ilet-hasznźilő,kére|mezo: M|inaľ H lfft.
(székhely: 2045 TcjrokbáIint, Tópark u. 9.)

A közterü|et-használat ideje: 2017 . március 20. - 20l7. október 3 1 .

Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
napernyo

Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület, Corvin sétány 1lA. szám e|őtti
közteľületen

Közteľület-haszntl|atnagysága: 5l + 5l m2

FeIelős: polgáľmester
Határidő: f017 . március 20.

Á. GazdáIkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A.határozatot az ügyfél átvette 2017. 03. 29-
én.

175120|7. (III.20.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság ligy dĺint, hogy közteľület-haszná|ati hozzájttrulást ad -
havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|tbbiak szeľint:

Közteľület-h asznźúô, kére|mező: Ízhalmaz Bt.
(székhely: 1 l 1 1 Budapest, Budafoki ift 32/E')

A közterĺilet-használat ideje: 20|7 . május 01. - 20t 8. május 01.

Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
KözterĹilet-haszná|athe|ye: Budapest VIII. kerü|et, Baross u. 8. szttm e|otti

közteľületen
Közterĺ'ilet-haszná|atnagysága: f8 m2

Fele|ős: polgáľnlesteľ
Határidő: f0|7 . március 20.

A Gazdátkodási ÜgYosztály táiékoztatása alapián : A határozĺtot az iigyféI átvette 2017. 03. 29-
én.
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|76/20|7. (III.20.) sZ. városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľtilet-haszrálatihozzájárulást ad -
egy osszegben töľténo te|jes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kére|mezo: Party Ice Hungary Kft.
(székhe|y: 1 l l7 Budapest, Hunyadi J. u. 4')

A kĺjaerĹilet-használat ideje: 20|7. március 30. - f017 . ápri|is 30.
Köaerület-haszná|at cé|ja: reklám zász|ő
Köaerület-haszná|athe|ye: Budapest VIII. kerĺilet, Futó u. 34-36. szám előtti

járdán
KozterüIet-haszná|atnagysága: 7 m,

Fe|e|ős: polgáľmesteľ
Határido: 2017. március 20.

A Gazdálkodási tieYosztálv táiékoztatása alapiánz AhatározatotaziigyféI átvette 20L7.03.29-
én.

|7712017. (III.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľü|et-használatihozztĄárulást ad -
e|őre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Kozterü|et-haszná|ő,kérelmező: Budapest VIII. keľület, Gyulai Pá| u. 10. szám
alatti Táľsasház
(székhely: l089 Budapest, Őr u. 8.)

A köĺerület-haszná|at ideje: 20|7.március 30. -2017. május 05.
Közteri'ilet-haszná|at cé|ja: építési munkatertilet (homlokzati źú|vány elhelyezése)

Budapest VIII. kertilet, Gyulai PáI u. l0. előtti
Közterület-haszná|at helye: közterületen

23 m"
Kö ztert'i I et-h aszná| at nagy sága:

FeIelős: polgármester
Határidő: 20 17 . március 20.

A Gazdá|kodási Üeyosztátv táiékoztatása alapián z Ahatátozatot az ügyfé| átvette 20t7. 03, f9-
én.

|7812017. (III.20.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 ĺgen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|.)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznáIatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességge| - az a|tłbbiak szerint:

Kĺjzteľület-haszná|ó, kére|mező: Pázmány Péteľ Kato|ikus Egyetem
(székhely: l088 Budapest, Szentkirályi utca 28.)

A közterület-használat ideje: f017 . ápri|is f7 .

Közterĺ'ilet-haszná|atcé|ja: egyéb kulturális rendezvények (egyetemi rendezvény,
Pro Facultate nap) 
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Köaerü |et-h aszná|at he Iye :

Köĺerü l et-h aszn á| at n agysága :

FeIelós: poIgármester
Határidő: f017 . március f0.

Budap.est VIlI. kerü|et, Mikszáth Kálmán téľ
850 m'

A Gazdálkodási Ueyosztá|y táiékoztatása alapián: A'határozatot az ügyfél átvette f0|7.03.29-
én.

Tulajdonosi hozzdjdrulds Budapest VIII. keriilet, Csobánc utcában csatornarekonstrukció
eIvégzéséIlez

t79/2017. (III.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervezo Kft. kérelmére _ a Fovárosi Csatornázási Művek
ZrÍ, megbízása a|apján _ a 49lf0|6. (I.25.) számú határozatában, a Budapest VIII. kerĺilet,
Csobánc utca (hrsz.: 35910), Ktivária tér (hrsz.: 3586513) és Szeszgyáľ utca (hrsz.: 359f1)
közötti szakaszán csatornaľekonstrukció köĺerületi munkáihoz adott tulajdonosi hozzájáľulását

- 2018. máľcius fO-igtartő érvényességge|_vá|tozatlan tartalomma| meghosszabbítja.

Felelős: poIgármester
Határidő: f017 . március f0.

f . a Budapest Kĺjzút Zrt. źita| tervezett, Budapest VIII. kerĺilet, Ká|vźria tér Baross utca - Csobánc
utca közotti szakasz útfelújításával kapcsolatban, mindkét munkáIattal érintett területek
vonatkozásában kivitelezői (Főváľosi Csatornázási Mtĺvek Zrt. és Budapest Koztft ZrÍ..

Útfel rij ítási o sztźt|y között) egy eztetést ir e| ő.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 . március f0.

A Gazdálkodási Üevosztá|y táiékoztatása alapián: A tulajdonosihozzájálrúás2017. máľcius 22.
nappal kiadásľa keľült.

Tulajdonosi hoaójórulds Budapest VIII. keľiilet, Hős utca 9.Il. szúm alatt telepí'tendő elektromos
autó tii ltőoszlop villamosenergia-elldtlźsúnak kiépítéséhez

t80/20t7. (III.20.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hoz"ľiárulását adja a _ Penny-
Market Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-072999; székhely: 2351 Alsónémedi, Eszaki-Vállalkozói Teľ., 5
főtft 2| km) megbízása a|apján, azELMIJ Há|őzati Kft. (cégjeryzékszám.. 01 09 874|4f; szék'he|y:

1132 Budapest, Váci t,t7f-74.) á|ta|készitett _ Budapest VIII. kerület, Hős utca 9-|1. szám a|atti
áruházának parkolójába telepítésre kerĹilő elektromos autó töltőoszlop villamosenergia-ellátási kiviteli
tervéhez, a köztertlleti munkák elvégzéséhez, az a|ábbi fe|téte|ekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetót) nem mentesiti az építéshez szükséges
egyéb szakhatősági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
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b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a rnunkálatokkal érintett Hős utca (hrsz.: 38873) út- és
j árdaszakas zár a terjed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burko|atbontási) hozzájárúźst a
vonatkozó rende|et (|911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szeľinti me||ékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. keriilet Polgármesteri Hivata| Hatósági Ügyosaály Építésügyi
Irodájátólelőzetesen meg kell kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanu| be kelltartani,

d. köte|ezi a kivitelezot az érinteÍt út- és járdaszakasz bontási helyek megfelelő minőségben
történő helyreálIításáľa, me|yľe aberuháző és kivite|ezo közösen 5 év garanciátvźi|a|:
. A bontással érintett Hős utca járda burko|attú az alábbi ľétegľenddel kell he|yreáI|ítani

szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolássa| :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺitt aszfalt kopóréteg (a járdateljes szélességében)
15 cm vtg' C8/10-32/F stabi|izált útalap
15 cm vtg. fagyá||ó homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyagga| nem
heIyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (he|yreá||ítás) elkészültérő| akonetĹilet tulajdonosát írásban
értesíteni'

f. jelen tu|ajdonosi hozzájáľulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

FeIe|os: polgáľmester
Határidő: 2017. március 20.

.Ą Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosihozzájáľulás 2017. máľcius 22.
nappal kiadásľa keľĺi|t.

Javaslat az Úi relekí téri Piac teriiletéhez tartozó, dttandó piaci drusítóhely bérbeadásdrlil szótó
p ály ázati fe l hív ds eľe dmény éne k meg dllap í'tltsdra

18|120|7. (III.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bĺzottság határozata
(13 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 94lf0|7. (II.20.) szźmű hatźtrozatta|
elfogadott, Budapest VIII. kertilet,35|23/1l hrsz. alatt kialakítoff, természetben az Ú3 l"leI.ĺ térĺ
Piachoz tartoző, a 4. számű főbejárat bal oldalán, a Karácsony Sándor utca felé eso részen kijelö|t, 6
m, alapterületu szakaszon állandó kiteleptilés keretében történő piaci árusításra vonatkozó pá|yázati
e|járást érvényesnek és eredménýelennek nyilvánítja.

Fe l el ő s : J ó zsefu áro s i G azdá|ko dttsi Ko zp ont Zrt.
Határidő: 20|7 ' mttrcius 20.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A Bizottság a pár|yázat
eľedményte|enségét megáI|apítottao további intézkedést nem igényel.

ravaslat az Ú1 Teleki téri Piac J3 jelíí iizlethelyiségének pdlydzat útjdn tiirténő hasznosításdra

182/f0I7. (III.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺjIet,35|23l1l hrsz. alatt nyilválrtaftott, teľmészetben a Budapest
VIII. keľi'ilet, Teleki Lász|ő Íér 1. szám a|atti Piaccsarnok épületében ta|álhatő, J3 jelzésű, l0 m.
alapteľti|etű, cinkormányzati tl|ajdonban |évő üz|ethelyiség nyilválros' egyfordulós péiyázatorl
történo bérbeadásához.

Fe le| ős : Józsefvárosi Gazdźilkodási Kozpont Zrt.
Határidő: 20|7 . március f0.

2.) elfogadja a határozat me|lékletét képező, a Budapest VIII. kerület, 3512311| hrsz. a|att
nyi|vántartott, természetben a Budapest VIII. kertilet' Teleki Lász|ő tér 1. szám alatti Piaccsarnok
épĺi|etében ta|źihatő, J3 je|zésú, l0 m. alapterületiĺ ĺ'izlethelyiség bérbeadására vonatkozó
pá|yźvati felhívást az a|ábbi fe|tételekkel:

a) a bérleti díj:f.500,-Ftlmzĺhő + ÁFA,
b) apá|yázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott be|épési díj,
c) az uz|ethelyiség kiztrő|ag a vegyeskereskedés üzletkoľben szereplő termékkörök szerinti
árusítás cé|jár a hasznosítható,
d) a belépési díj összege minimum 500.000,- Ft + AFA.
e) azon pźt|yźnők, akik az Uj Te|eki téri Piacon legalább két ĺizlethe|yiség bérleti jogával
rendelkeznek és jelen pályázati felhívásra is jelentkeznek, a J3 jelíĺ Ĺizlethelyiség bér|eti jogát az
általuk benyújtott legjobb aján|at esetén is csak akkor nyerhetik eI, ha a korábbi béľ|eményeik
kozu| az egyik bérletijogáró| lemondanak.

Fel el ő s : Józsefu áro s i G azdá|ko dási Központ Zrt.
Határido: f01] ' mźtrciusf0.

3.) felkéľi a pźiyázatot kiíró Józsefoáľosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t ana, hogy gondoskodjon a
pá|ytzati felhívásnak a Budapest Főváros VIII. keri.ilet Józsefilárosi Önkormányzat hon|apján,
illetve a Józsefuárosi Gazdálkodási KozponÍ' Zrt. hon|apján történő megjelenítésérol, valamint a

Budapest Főváľos VIII. kertilet Jőzsefuárosi Polgármesteri Hivatal hirdetotábláj źn és az Uj Teleki
téri Piac eľre a célľa ľendszeresített hirdetőtáb|áján töľténo közzététe|érő|, továbbá a pá|yázati
eljárás |ebonyo|ításáról.

Fe l e l ő s : J ózs efo áro s i G azdá|ko dtlsi Ko zp ont Zrt.
Határidő: 2017 . mźtrcius 21.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A' páilyánat kiíľásra keľĺilt a
határ ozatban fo glaltak szeľint.

Zenubia Keleti Elelmiszer KfĹ bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet, Baross utca l25. szúm
alatti iires, önkormúnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgdló helyiség bérbegdására

l83lf017. (III.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(7 igen' 3 nem, 3 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy

1.) nem jórul ltozzd a Budapest VIII. keľĺilet, Baľoss u. l25. szám a|atti, 359|8l0lN2 hrsz.-ű,20
m2 alapterületű, üľes, önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratű, füIdszinti, nem lakás cé|jára
szolgáló helyiség bérbeadásához határozatlan időre' 30 napos felmondási idő kikotésével a
Zenubia Keleti Ele|miszeľ Kft. (székhely: 1089 Budapest, Baross u. |25.; cégiegyzékszám:0|-
09-186845; adőszám.. 24870|f0-f-42; képviseli: Safie Maghairi Jamal ĺigyvezető) részére,
keľeskedelmi tevćkenységével iisszefüggő iľodai munkák végzése cé|jára az á|ta|a ajánlott,

23.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj + kozuzemi és külĺjnszolgáltatási díjak összegen.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 201.ĺ . március f0.

2.) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, Baľoss u. 125. szám a|atti,35918l0lŁ/f hrsz.-ú, 20 m2
alapterü|etű, ĺ.ires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, fü|dszinti, nem lakás cé|jára szo|gźió
he|yiség. bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikotésével a Zenubia
Keleti Elelmiszeľ Kft. (székhely: l089 Budapest, Baross u. |25'; cégjegyzékszám: 0|-09-
l86845; adőszám.. f4870120-2-4f; képviseli: Safie Maghairi Jamal ugyvezeto) részére,
kereskedelmi tevékenységéve| iisszefiiggő irodai munkák végzése cé|jéra 41.067,- Ft/hó +
Áľ,ł teľleti díj + kozuzemi és különszolgá|tatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f017 ' március 20.

3.) fe|kéľi a Józsefvárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.-t ahatározat 2.) pontja szerinti bér|eti szerződés
megkotésére, amelynek feltéte|e, hogy az onkormányzat tu|ajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóIó 3512013. (VI.20.) cinkormányzati rendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfele|ő óvadék megfizetését, va|amint a
17. $ (4) bekezdése a|apjánközjegyző előtt egyolda|ri köte|ezettségvál|alási nyi|atkozat a|źtírását
vźi|a|ja a |eendo bér|ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. ápri|is 30.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A' határozat végľehajtása
megtłirtént,20Í7 . ápľilis Ĺf-én a béľleti szeľződést megktittitték.

Javaslat együttmííködési megdllapodds megkötésére a NOKIA Networks Dolgozóiért Alapítvdnnyal

t84/2017. (III.20.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|,1

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hatźtrozatlan időre szóló eryüttműködési megállapodást k<it a NOKIA Networks Dolgozóiért
Alapítvánnyal (székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6., nyi|vántaľtási száma: l1.0l-000l025,
képviseli: Ujhelyi Regina kuratóľiumi elnök), a határozat mellékletét képezo megállapodásban
foglalt tartalommal.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f017. március 20.

2. f e|kéri a po l gármes tert az együttm iĺkĺidés i megál lapodás a|áír ására'

Felelős: polgármester
Határidő: f017 . március 3l.

A Humánszolgáltatási tigvosztáIy Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatása alapján: Az
együttműktidési megállapodás 20|7 . március 28-án aláíľásľa keľĺilt.

ravaslat gépjdrmií-elhelyezési kötelezettség megvdltósdval kapcsolat.os dijntés meghozataldra
ZART ULES
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185/20|7. (III.20.) sz. váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . ... . ...... és ... kére|méľe a Budapest VIII. kerĺilet, Csepreghy u.

...' szám (hrsz.: ........) alatti |akás megosztásához kapcsolódó, 1 db gépjármu-
e|helyezési kĺjte|ezettség l.000.000,- Ft osszegű megváltási diját nem eneedi e|.

Felelos: polgármester
Határidő: f017 . március f0.

f. felkéľi a polgáľmesteľt a 2013. június 28-án aláirt, gépjármű-elhelyezési kötelezettség
megváltása tźrgythan kötĺĺtt megá|lapodás źúruházására vonatkozó megállapodás aláíräsára.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 2017' május 15.

A Gazdálkodási ÜevosztáIy táiékoztatása a|apián: A Bizottság döntésérőI az iigyfelek
kiéľtesítése megttiľtént. Július hónapban érkezett tőlük visszajelzés a személyes egyeztetésľe,
vĺszont a nekik megfelelő időpont az igazgatálsi sziinet idejéľe esett volna; mivel a felek egyike
kiilftildtin é|, az űj időpont egyeztetése folyamatban van.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó utca 29. pinceszinti garyźu i1gallanra vonatkozlj
elővdsdrldsi jogról való lemondásra ZART ULES

t86l2017. (III.20.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(l3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

AYźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi

onkormányzat a 35483lflAl| he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1086 Budapest, Dankó u.

f9. szám alatti pinceszintenta|źihatő, |07 m, alapterü|etii garázs |l5 részének tekintetében
eladó és ..... '. ajánlattevő kĺjzött 2 000 000,-Ft, azaz kétmillió foľint vételáľon létrejött adásvételi

szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f017 . március f0.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapián z A határozat 20|7. máľcĺus f|-én postáłzásra
keľĺilt az ügyfél ľészére.

Javaslatfeliilviugdlati kérelem benyújtlźsdra a .................... dltat indított perben zÁnr tiĺÉs

18712017. (III.20.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen, 1 nem, 1 taľtózkodńsszavazatta|\

A Yárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy a felperes és társa által

indított perben a Fijvárosi ĺtéltjtábla által hozott, a9.Pf.fl.144lf0|6/3lll. számú másodfokú ítélettel

szemben felülvizsgálati kérelmet nyújt be aKiriához.

Felelős: jegyző
Határidó: 2017 ' március 31.
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A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: Á feliilvizsgáIati kérelem benyújtásľa keľiilt.

Jovaslat az ,,InÍormatikai beszerzés,, túrgyíl, kijzbeszerzési értékhatórt eI nem érő beszerzési eljdrós
e r e dmé ny é ne k me g áI I apítds dr a

|89/2017 . (III.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. az ,,Informatikai bęszerzés,, tárgyu, közbeszerzési étékhatárt el nem érő beszerzési eljárást
érvényesnek és eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: jegyzó
Hatáľido: f017 . március f7 .

f. a beszerzési eljárásban éľvényes és legalacsonyabb <isszegű ajźtnlatot az I. csomag
(Számítástechnikai kellékek) esetében a Nádoľ RendszeľházKÍt. (l152 Budapest, Telek u.

7-9.; adőszám: 10507326-2-42; cégjegyzékszám: 0|-09-074755) tett, ezért a Kft. a nyertes
ajän|attevó'

Elfosadott a n|ati ára:

Fe|e|ős: jegyző
Határidő: 20|7 . március 27 .

a bęszerzési eljárásban éľvényes és legalacsonyabb összegű ajánlatot a II.; trI.; V. csomag
(Számítástechnikai eszközcik, Notebookok, PDA eszközök) esetében a Módusz office-
Holdĺng Infoľmatĺkaĺ és Ügyvite|iZrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút
76.; adőszźm: 10209f48-2-4f; cégsegyzékszźlm: 01 10 04|f89) teLt, ezért a Kft. a nyertes
ajźn|attevő.

źn|ati ára:

II. csomag bruttó ajźln|ati áľ összesen (nettó Ft + Afa) 1.385.240,- Ft

III. csomag bruttó aján|ati áľ összesen (nettó Ft + Afa) 651.326,- Ft

V. csomag bruttó aján|atiáľ osszesen (nettó Ft + Áfa) t.371.429,- Ft

Felelős: jegyzo
Határidő: f0|7 . március f,I.

a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegű aján|atot a fV. csomag (víľusirtó
licenszek) esetében a Tigľa Kft. (székhely: 1145 Budapest, Törökor utca f.; adőszám:
1f218778-f-42; cégsegyzékszám:0l -09-5661 07) tett, ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő.

Felelős: jegyzó
Hatáľidő: 20|7 . március 27 .

3.

Á4

I. csomag bruttó aján|ati ár összesen (nettó Ft + Áfa) 2.640.355,-Ft

IV. csomag bruttó aján|ati ár összesen (nettó Ft + Afa) 1.377 .44f ,- Ft
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5. a|latározatf-3-4.pontjaialapjánfe|kéri ajegyzotazadásvéte|iszerződéseka|áirására.

Felelős: jegyzo
Határidő: 2017 . ápri|is 15.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alaDián: A határozatban szeľeplő nyertes aján|attevőkke| a

szeľződés ek aláírásr a keľiiltek.

Javaslat ,,Tervezési szerződés alapján kivitelezésí tervdokumentóció elkészítése ltĺíziorvosi rendelő és

gyerntek orvosi rendelőfelíljítása céIjdból a VIII. keriilet Szigony u. 2/a-2/b helyiségekre'' tĺtrgyú,
ktizbeszerzési értékhatúrt eI nem érő beszerzési eljdrds eredményének megdllapítdsúra

190/20Í7. (lII.f7 .) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 1 taľtózkodás szavzzatta|)

A YárosgazdáIkodási és Pénzi.igyi Bizottság a ,,Tervezési szerződés alapján kivitelezési
tervdokumentáció e|készítése háziorvosi rendelo és ryermek oľvosi rendelő felújítása céljábó| a VIII.
kerĺilet Szigony u. fla-Zlb helyiségekre,, tárgyű, kozbeszerzési értékhatárt eI nem érő beszerzési
eljárásban úgy dont, hogy

a.) a lefolytatoÍtbeszerzési eljárás érvényes és eľedményes'

b.) az ATLANT Éptilettervező Kft. (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 91.) aján|attevő

ajánlata érvényes, alka|mas a szerzodés teljesítésére és nem á||kizttrő ok hatálya alatt.

c.) azBgészség Tervező Mĺĺhely Kft. (székhe|y: ||44 Budapest, Füľedi u.44.) ajánlattevő aján|ata

érvényes' alkalmas a szerződés teljesítésére és nem á||kizárő okhatźilya alatt.

d.) a RIMELY-ZAJ^Cz ÉpirÉsz STÚDIó Korlátolt Fele|ősségű Társaság (székhe|y: 1f21
Budapest, Lomnici u'28lA) ajánlattevő aján|ataérvényes, alkalmas aszerződés teljesítésére és nem

tú|kizárő ok hatálya alatt.

e.) aHźn és Tér Kft. (székhe|y: f0|4 Csobánka, Hanfland krt. 47 .) ajánlattevő aján|ata érvénýe|en.

f.) a beszerzési eljárás nyertese a RIMELY-ZAJ^CZ ÉpÍľÉsz sľÚoló Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: |22| Budapest, Lomnici u. f9lA), amely a lega|acsonyabb összegĺĺ
ellenszolgá|tatást tartalmaző érvényes ajánlatot adta, ajánlata az ajánlatkéľó rendelkezésére álló
fedezeten belü|van, alkalmas aszerzódés teljesítésére és nem á||kizárő ok hatálya a|att. Elfogadott
aján|ati áranęttó f 362 205,- Ft + AFA.

g.) ahatźtrozat f.) pontja a|apján felkéri a polgármestert a szerződés aláírásáľa'

Felelos: polgármester
lJatáridő f017 ' március 27 .

A Városvezetési Üwosztály Tisztséeviselői lľoda tíjékoztatálsa a|apján: A Szigony u.2ĺa. és Zlb.
szám alatt tatáIható gyeľmek és felnőtt házioľvosĺ ľendelők kivitelezési teľvdokumentáció
elkészítéséľe a szerzÍidés a RIMELY-ZAJ^CZ ÉpÍľÉsz sTÚDIo Korlátolt Felelősségű
Táľsasággal megkötésľe keľĺilt.

Javaslat ,,Tervezési szerződés alapjdn kivitelezési tervdokumentdció elkészítése addiktológia
kialakítdsa céljĺźból a VIII. keriilet IIIés u. 36. szdm alaĺti helyiségekben'' tdrgyíł, közbeszerzési

értékhatárt eI nem érő beszerzési eljdrás eredményének megáIlapításdra
202
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191/2017. (III.27.) sz. városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(l2 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdźtlkodási és Pénzúgyi Bizottság a,,Tervezési szerződés a|apján kivite|ezési
tervc|okumentáció e|készítése aclĺĺikto|ćlgia kiaIakítása céljáhól a VIII. kerü|et I||és u. 36. szám alaÍÍi
helyiségekben,, tárgy(l,közbeszerzési értékhatárt e| nem érőbeszerzési e|járásban úgy dönt, hogy

a.) a lefolytatottbeszęrzési eljárás éľvényes és eredményes.

b.) az ATLANT Épü|ettervezo Kft. (székhe|y: 1025 Budapest, Nagybányai lit 91.) aján|attevő
aján|ata érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére és nem á|| kizźrő ok hatálya a|att.

c.) azBgészség Teľvező Műhely Kft. (székhe|y: 1144 Budapest, Füredi u.44.) aján|attevő aján|ata
érvényes, alkalmas aszerzodés teljesítéséľe és nem á||kizárő ok hatálya alatt.

d.) a RIMELY-ZAJ^Cz ÉpirÉsz STÚDIó Kor|átolt Felelősségű Társaság (székhe|y: lff|
Budapest, Lomnici u.28lA) ajánlattevő ajánlata érvényes, alka|mas aszerzódés teljesítésére és nem
á|| kizárő ok hatálya a|att.

e.) aHáz és Tér Kft. (székhe|y: 2014 Csobánka, Hanfland krt. 47 .) ajánlattevő aján|ata éľvénýelen.

f.) a beszerzési eljárás nyeľtese a RIMELY-ZAJ^CZ ÉpÍrÉsz sľÚolo Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 12f1 Budapest, Lomnici u. f8,lł), amely a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást taľtalmaző érvényes ajánlatot adta, aján|ata az aján|atkérő rendelkezésére álló
fedezeten be|ül van, alkalmas a szerződés teljesítéséľe és nem á||kizttrő ok hatálya alatt. Elfogadott
aján|ati ára nettő 3 149 500,- Ft + AFA.

g,) ahatározat f.) pontja a|apján felkéri a polgármestert a szerződés a|áirásźra.

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 20|7 . március f7.

A Váľosvezetési Üwosztá|v Tisztséeviselői lľoda tájékoztatálsa alapján: az Illés utca 36. szám
alatti helyiségekben az addiktológiai gondozó 

'kivitelezési 
teľvdokumentáció elkészítéséľe

vonatkozó szeľződés a RIMELY-Z^J^CZ EPITESZ sTUDIo Korlátolt Felelősségű
Táľsasággal megkötésľe kerĺilt.

Javaslat a ,,Pitypang ovoda új épiiletének eszközbeszerzése'' tdrgú beszerzési etjóľós
e r e dmé ny é n e k me g óI I ap ítds dr a

|9212017. (III.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(11 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a,'Pitypang óvoda új épi.iletének eszkĺizbeszerzése,, térgyil,közbeszerzési énékhatáľt el nem érő
beszer zési elj áľást eľed ményesn ek nyi lván ítj a.

Fele|ős: po|gáľmester
Határidő: f01,7 . március f7.

f . a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb osszegű ajánlatot az ALEX Fémbútor Kft.
(2072 Zsámbék, Magyar utcafl-f3.)tett, ezért a Kft. a nyeľtes aján|attevő.
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E|fogadott ajáriati ára: 9.196.018,- Ft + AFA (bruttó 11.618.943,- Ft).

Felelős: polgármester
Határidő: f01] . nárcius f7 .

3' ahatározat2. pontja a|apján felkéri apolgármesÍerÍaszerződésa|áírására.

Fele|ős: polgármesteľ
Határido: 2017 . ápri|is 3.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alaľlián: Ä beszerzési eljáľásban érvényes és legalacsonyabb tisszegű
ajánlatot tevő ALEX Fémbútor Kft.-vel az adásvételi szeľződés f0|7. ápri|Js 12-én a|áírásra
keľült.

Tulajdonosi houójárulós Budapest VIII. keriilet, Tömő utcában kisnyomásíl gázvezeték építéséhez

|9312017 . (III.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A,,Yźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ligy'dtint, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ a
rocĺz Fo|dgázelosztási Kft. megbizäsábil a cezl-ÁNc rR. @ég1egyzékszám: 13 09 152300;
székhely: 2000 Szentendre, Afonyau.4.) źita|készített_ a Budapest VIII. keľület, Tömő utca 33la
szám és az lllés utca közötti szakaszon kisnyomásli gáze|osztő vezeték - kiviteli terv alapján a kiépítés
közterületi munkáihoz, az a|ttbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a benlházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól,

b. a tulajdonosi hozzájttrulás a Tomő utca 48-54. szám mel|etti közpark teri'iletéľe (hrsz.:
3613915), a Tĺjmő utca (hrsz.: 36162ĺ2) út- és járdaszakaszára, va|amint az |||és utca (hrsz.:
3 5 866) tltszakaszára terj ed ki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźru|ást a
vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosĺá|y Építésiigyi
Irodájátőlelőzetesen meg ke|l kérni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be ke|ltartani'

d. a munkát a Tömő utca teľvezett fe|újítása elótt vagy azza| egyidejiĺleg ke|| e|végezni,

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben tĺjrténő helyľeállítására, me|yre a
b er uhźnő ĺ kiv itę|ező közö s e n 5 év saranc i át v á|| a| :

. A bontással érintett Tĺjmő utca és ll|és utca űtpá|ya burkolatát aza|ábbi ľétegrenddel kell
helyreáI|ítani, szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC1 1 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
6 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/l0-3flF stabi|izźtlt útalap
20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. A bontással érintett Tĺjmő utca járda burkolatát az alźtbbi rétegrenddel kell helyreá'||itani,
szerkezeti rétegenként 20-f0 cm át|apolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített ontött aszfa|t kopóréteg
15 cm vtg. CLl10-32/F stabi|izá|t útalap



15 cm Vtg. fagyá||o |romokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (nás anyagga| nem
helyettesíthető)

. A bontással éľintett közpark zöIdterület he|yreá||ításakor a zö|dterüIet részét képezo,
károsodott (kitermelt, szennyeződött il|etve e|szállított) teľmőtalaj pótlását - I. osztályú
termőfö|d visszatö|téséve| - kell e|végezni, fák 3 m-es koľzetében a kiterme|t talajszelvény
te|jes mélységében (1 m mé|ységig), egyéb zĺjldterü|eteken 20 cm mélységig.

f. az engedé|yes köte|es a munkák (he|yreál|ítás) e|készültérő| akoztertilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

g' jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedéIyezo szervek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betartásával, a dontés napjátó| számított 1 évig érvényes.

FeleIős: polgáľmester
Határido: 20|7 . március 27 .

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosihozzájálľulás 2017. máľcius 29.
nappal kĺadásra keľült.

Tulajdonosi ltouájdrulds Budapest VIII. keriilet, Ültĺt tt 88. szdm alatti ingatlan villamosenergia
eIlótdsdhoz

I94lf0t7. (III.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottsźęúgy dönt, hogy tu|ajdonosihozzź|árulását adja azELM|J
Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874|42; székhely: 1132 Budapest, Váci űt 72_74') éLllta|

készített, a Budapest VIII. keľület, Ü||ői út 88. szám alatti ingat|an vi|lamosenergia e||átásźt szo|gá|ő
ľoldkábeles csat|akozóvezeték kiépítéséhez, az a|ábbi feltéte|ekkel és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosihozzájáru|ás a munkálatokkal érintett Delej utca (hrsz.: 38690) szakaszźlraterjed
ki,

c. aberuhźzőnak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozztĘátru|ást a
vonatkozó rende|et (19/|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti me|lékletek csatolásáva| a
Budapest Főváros VIII. kerü|et Po|gáľmesteri Hivata| Hatósági Ügyosaály Építésügyi
Irodájátő| e|őzetesen meg kelI kéľni, és azabban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfele|ő minőségben töľténő he|yreáIlítására, me|yre a
beruháző lkivite|ezó közösen 5 év gaľanci źń vti|a|:

. A bontással érintett Delej utca litpá|ya burkolatát az a|ábbi rétegrenddel kel| helyreá||itani,
szerkezeti ľétegenként 20-20 cm átlapo|ással :

4 cm vtg. ACl1 jelĺi hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda széIességével
me gegy ezó ho s szúságban)
6 cm vtg. ACl l jelű hengere|t aszfaltbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/l0-32/F stabilizáIt útalap
f0 cm vtg. fagyéń|ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helvettesíthető)
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. A bontással éľintett De|ej utca járda burko|atát az alábbi rétegrendde| kelI helyľeá||ítani,
szerkezeti réte genként 20 -20 cm át l apo l ással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített ontött aszfalt kopóréteg (|egalább járda szé|ességéve|
me gegy ezó h o s szri ságban )
l5 cm vtg. C8l10-3flF stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
heIvettesítheto)

. A bontással érintett zĺjldterület helyreá|lításakor a zoldterület részét képező, károsodott
(kitermelt, szennyezódott il|etve elszá|lított) teľmőtalaj pótlását - |. osztá'|yú termőťold
visszatöltéséve| - kell elvégezni, fák 3 m-es korzetében a kiterme|t talajsze|vény teljes
mélységében (1 m mélységig), egyéb zö|dterületeken 20 cm méIységig.

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéľől a közterüIet tu|ajdonosát íľásban

értesíteni,

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

Fele|ős: po|gármester
Határidő: 2017 . mttrcius 27 .

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosihozzájáľutás 2017. máľcius 29.
. nappa| kiadásľa keľĺilt.

Javaslat kijzter iilet-haszndlati kérelme k elbírdlósdra

195/20|7 . (III.f7.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. köztertilet-haszntiatihozzájáľu|ást ad -teljes díjmentességgel_ aza|ábbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő,kére|mezo: Budapest VIII. keľület, József u. 7. szám alattĺ
Táľsasház
(székhely: 1084 Budapest, József u.7.)

A közterĺilet-használat ideje: 20|7 . március 27 . -f01'7 . ápri|is 30.
Kozterület-hasznźiat cé|ja: építési munkaterület (homlokzat feltijítás)
Közterület-haszná|athe|ye: Budapest VIII. kerület, József u. 7. sZ' előtti

közterĺilet
Közterü|et-haszná|atnagysága: 53 m2 74 db parkolóhely + 13 m, itrdán\

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2017 . mźtrcius 27.

2. a kieső parkolási díj áfa tarta|mźú a Budapest VIII. keriilet,
József u. 7. szám előtti szakaszon ta|álhatő 4 db parkolóhely vonatkozásában (23 munkanap), 5l
831,- Ft-ot köteles megfizetni a közterület-használatról szóló határozatban megjelcilt
bankszámlaszámra'

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 . mźtrcius 2J .
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A Gazdá|kodási Ugvosztálv táiékoztatása alaniánz Ahatározatot az ügyfél átvette 2017.04.05-
én.

t96l20l7. (III.27.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igeno 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használati hozzájtrulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssę|_ aza|ábbtak szeľint:

Köaerü|et-haszná|ő,kére|mező: HC Építő Kft.
(székhely: l094 Budapest, Bokréta utca l9')

A közteľĺilet-használat ideje: 20l 7. április 01 . _ 201 7. április 30.
Közterület-haszná|at cé|ja: társasház építési munkálatai
Kozterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Nap utca l6. szám előtti

közterĺileten
Közterület-h aszná|at nagĺsága: 1 db paľkolóhely (parko|óhelyenként 10 m2) + 37 m2

járda és úttest

FeIelős: polgármester
Határidő: f017 . märcius f7 .

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián : A' határozatot az ĺigyfél áfuette 2017. 04. 05-
én.

I97l20l7. (III.L7.) sz. Váľosgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy nem ad k<jzterii|et-haszná|atihozzźĘźlru|ást
az a|źtbbiak szerint:

KĺjzterÍi|et-használő, kére|mezo: Maxĺm Dľink & Pub Egyéni Cég
(székhely: |212 Budapest, Erdőalja u. 4/B.)

A közterület-használat ideje: 2017. április 01. _20l8. április 0l.
Közterület.hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszntúathelye: Budapest VIII. kerület, Német u. 4' szám e|őtti

közterületen
Közterü|et-h aszntt|at nagysága: 3 mz

Felelős: po|gármester
Határidő: f0|7 . március 27.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A téľtivevényt 2017. ápľilis 24-én vette át
kére|mező.

Javaslat a Jóaefvdrosi Gazddlkoddsi Központ Zrt.-vel kapcsolatos diintések meghozataldra

198/2017. uI.27.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatärozata
(9 ĺgen' 3 nem, f tartőzkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l' aKá|vźtria tér 18. szám a|atti orvosi rendelő kialakításával, a Szigony u.Zla. és Zlb. szttm a|atti
orvosi rendelő felújításával, valamint az Il|és u. 36, szám a|aÍti Addiktológiai InÍézet
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kialakításával kapcsolatos - a tervező fe|adatok kivéte|ével - valalneIlllyi feladat te|jes koľű
lebonyolításáva| megbízza és meglrata|mazza a Józsefoárosi Gazdá|kodási KözpolúZrt.-t.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 201] . márclus f] .

2. ahatározat 1. pontja alapján fe|kéri a polgáľmestert a megbízási szerzódés a|áírására'

Fe|elős: polgármester
Határido: 20l7. március 30.

A Gazdálkodási Ügvosztá|y táiékoztatása alapián: A szeľződ és f0|7. ápľi|is 13. napján a|áÍľásra
keľü|t.

Á' Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A feladat ellátását
megkezdték.

Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitdnysdg kibocsótó iinnepségével kapcsolatos tulajdonosi döntés
meghozataldra

t99l20l7. (III.Ż1 .\ sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a
Budapesti Rendőr-fókapitányság részére, hogy 2017. ápri|is 03. napján 06.00-17.00 óra közotti
időszakban a Budapest VIII. keľĺilet, Mosonyi utca Festetics utca és Lóvásár utca közötti szakaszát,
valamint a Lővźsźtr utca vonatkozásětban az érintetÍ' útszakaszokat ideiglenesen lezźtrja, az Iskola
Rendszeren Kívüli képzés befejezése kapcsán kibocsátó ünnepség lebonyolítása céljábó|.

Fe|elős: polgármester
Határidő: f01,I, március 27 .

A Gazdálkodási Ügyosztály táiékoztatása alapiánz A'határozatot az iigyfél átvette 2017. 03.27-
én.

Javaslat az Európa Belvdrosa Program II. keretén beliil rendezvény lebonyolítdsával kapcsolatos
diintésekre

200/2017. (III.L7.) sz. Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzoffság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság ligy dont, hogy

l. az Eurőpa Belvárosa Program II. ĺitem keľetében megbizza a Jőzsefváros Közĺĺsségeiéľt Nonprofit
Zrt.-t - a Civilek a Palotanegyedéľt Egyesülettel együttműk<ĺdve - a 

',Bródy 
Piknik III.'' e|nevezéstĺ

rendezvény lebonyolításával, bruttó 2 mi||iő forint fedezet biĺosításáva|.

FeIelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2017 ' mźrciusf7.

2' felkéri a polgármestęrt az l. pont szerint rendezvény lebonyo|ításához szĺ'ikséges megbízási
szerzódés a|áirására.

FeleIős: polgármester
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Határido: 201] . nárcius 2./ .

A Józsefváľos Közłisségeiéľt NonDľofit Zľt. táiékoztatása a|aDián: A szerződés a|áírása 2017.
május l5-én megtiiľtént. A Civilek a Palotanegyedért Egyesůilette| együttműködésben a
gyeľmeknap alkalmábó| keľiilt megľendezésre a Bľódy Piknik III. a Po|lack MiháIy téľen. A
ľendezvény az II. Buľĺípa Belváľosa pľogľam kiiltségkeľetébő|, a Rév8 és a JKN Zrt.
közreműktidésével valósu|t meg bľuttó 2 mitlió foľint támogatásból. A Piknik keľetében
gyeľmekrajz veľsenyt, Pa|otanegyed toľtája vá|asztást tartottak, valamint kézműves foglalkozás,
óľiásbuborékos, veľklis, konflis, épĺi|ettöľténeti séta és este fényfestés váľta a látogatókat. A
színpadon felléptek a Színház és Filmmíívészeti Egyetem hallgatói, Pánczé| Kristóf és a
Józsefvárosi Zeneiskola énekesei, a Viľtuózokból ismert Bácsy-SchwartzZo|tán hegedűművész,
a Kék Duna Szalonzenekaľ és a Fouľ Fatheľs. A műsor"vezetőBóka B. László volt.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, József krt. 59-6l. szdm alatti üres, önkormdnyzati tulajdonú, nem
lakás céIjára szolgdl.í helykég bérbeaddsdra vonatkozó páIydzat eredményěnek megdllapítdsdra

20I/20|7. (III.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|,)

A Városgazdá|kodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) a Budapest VIII. kerü|et, József kľt. 59-61. szám a|atÍi,36780l0lV6 he|yrajzi számű,249 mf
alapterü|etű, I. emeleti, üres, önkormányzati tulajdonú, nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiség
bérbeadására a 36/f0|7. (II.OŻ .) számű képvise|ő-testületi határozat a|apjtn kiín nyilvános
pá|yázatot érvényesnek, de eľedménýeIennek nyi lvánítja.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidi5: f017 . mźtrcius f7 .

2.) javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest VIII. kerület, József kľt. 59-6t. szám a|att
elhelyezkedő,3678010/N6 he|yrajzi számű,249 mf a|apterülettĺ' I. emeleten e|helyezkedő, iires,
önkormányzati tulajdonú, nem lakás cé|jfua szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó ilj pá,|yázat
kiírását.

Fe|elős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . március f7.

A Józsefvárosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A Képvise|ő-testület 2017.
május 11.i üléséľe beterjesztésre keľĺilt a helyiség béľbeadásáľa vonatkozó újbóli pá|yázatra
tiiľténő kiírás.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Rdkóczi út ........... sz(mít ingatlanra vonatkouÍ
elővdsúrldsi jogľól való lemonddsra ZART ULE9

202/20|7. (III.27.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
Önkormányzat a . he|yrajzi szźlm alaÍt nyilvántaftott, természetben a Budapest VI[.
keľü|et, Rákóczi út .... ..... szám alatti lakás .....eladó és .... .....'..... és

...... vevők között l8.000.000.- Ft, azaz tizennyolcmillió forint vételáron létrejött adásvételi
szerződéshez kapcso|ód ő e|ővásár|ási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármesteľ
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Határido: 201] . március 2] .

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: 201-7. máľcius 28-án
határozat az iigyÍé| részére.

Iavaslat a Corvin Sétdny Program keretén belül elővdsdrlásÍjog törlésére

203lf017 . (I||.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|,s

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| az a|ábbi ingatlanokľa vonatkozó, a Budapest Fováros VIII. kerü|et Józsefuárosi
Önkormány zat jav ára bejegyzett elővásárlási jog tör|éséhez.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7 . március f7.

2. fe|kéri a polgármestert, hogy a hatźtľozat 1. pontjában meghatározott ingatlanokat éľinto

elővásarlási jog törlése érdekében tegye meg a szĺikséges intézkedéseket, és írja a|á a törlési
kérelmekkel összefiiggo dokumentumokat.

Felelős: polgáľmester
Határidő:2017 . mźtrclus f7.

.Ą Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alanián: A dokumentumok megkĺi|dése 2017. ápľilis
7-én a Fiildhivatal ľészéľe megtiirtént.

Javaslat a Budapest VIII. keríilet, Tiimő utca ... szám alatti bérlő bérleti jogviszonydnak
közös megegyezéssel, pénzbeli megvdltússal történő megszüntetésére ZART ULES

204ĺf0ĺ7. (III.27.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájźru| a Budapest VIII. kerület, Tömő utca .. szám a|aI1i,1 szobás, komfoftos
komfonfokozatű, 37,39 m' alaptertiletíĺ |akásra vonatkozóan ..... bérlővel fennálló
bérleti jogviszony közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében töľténő megszüntetéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő:2017 . mźtrcius 2,7 .

postázźsra keľült a

ZART ULES

Cím Hrsz. Tulajdonos

Bp. VIII., Prátęr u.

Bp. VIII., Práter u.

Bp. VIII., Práter u.

Bp. VIII., Práter u'



2.) . hatźrozat|an idotartamra sző|ő béľ|eti jogviszonnyal rende|kezó bérlő részére
pénzbeli térítésként a |akás forgalmi énékének 60 yo-át, azaz 6.090.000,- Ft-ot határoz meg, mely
összegbő| a lakást eset|egesen terhe|o díjtartozások közvetlenü| kerü|nek levonásra. A pénzbe|i
térítés minimum 25 Yo-ának megfelelő összeget a megállapodás a|áírását követő 8 napon belii|, a

ľ:::::::: :::".J,::ľ. 
a lakás biftokbavételét köVető 15 napon beli'il kell megfizetni

Fe|e|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f01-] . máľcius 2] .

3.) fe|kéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a határozat 1.)-f.) pontjai szerinti
megál Iapodás megkötésére.

Felelos: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: f017. április |4.

4.) kötelezi .......t, hogy az á|ta|a hasznźůt, Budapest VIII. kerĺ.ilet, Tömő utca
..... szám alatti lakást a határozat 3.) pontja szerinti megál|apodás megkĺĺtésétől

számított 45 napon belĹil, kiĹiľíwe adja át a béľbęadő szervezetrészére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: f0|7 . május 29,

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A Megállapodást felek
a|áírták f0|7. április 28-án. Az ügyfét részére a pénzbe|i téľítés 2íoÁ-ának átutalásának
megkéľése megtöľtént.

Iavaslat ax,,,Egyenruha beszerzés, tárgyíl, közbeszerzési értékllatdrt el nem érő beszerzési eljdrds
eredmé ny é n e k megdll apítds óra

206l20t7. (Iv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság határozata
(|2 igen, 1 nem, l taľtózkod ás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ,,Egyenruha beszeľzés,, tźtrgyíl, kozbeszerzési értékhatáľt el nem éró beszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 20|7 . ttpri|is 3.

2. a beszerzési eljárásban érvényes és legalacsonyabb ĺisszegű ajźn|atot a Palcsák Egyenruhźzati
Kft. (székhely: 1205 Budapest' Tátra tér 4/B. 1. |ház. fszt. 1.; adőszźm:25|40574-f.43;
cégjegyzékszám: 0|-09-202|88) tett, ezért a Kft. a nyertes aján|attevő.

Elfo aián|ati fua.

Ajánlati áľ NettĺĎ ajánlati . ..át

iisszesen (Fťśżétt)
Bľuttó ajánlati ár
tisszesen Gt/sżétt)

Egy darab teljes egyenľuha szett
összesen:

168.900,- f14.503,

Fe|elős: jegyzó
Hatáľido: 2017 . ápri|is 3.

nI ű{,



3. ahatározat" 2. pontja a|apján fe|kéri a jegyzotazadásvéte|ikeretszerzodés aláírására.

Fe|elős: jegyző
Határidő: 2017. április l3.

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása alapián: A nyeľtes aján|attevőve| az adásvételi keretszeľződés
aláíľásľa keriilt.

Tulajdonosi ltozzdjdrulds Budapest VIII. kerüIeĄ SzentkiróIyi utcában csatorna tisztítóakndk
ĺítépítéséllez

207120|7 . (Iv.03.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáľulását adja _ a

Fővárosi Csatornázási Művek ZÍÍ'. (1087 Budapest, Aszta|os Sándor u. 4.) megbízźsźlbő|, az FCSM
vĺÉI-yÉpÍro rn. @égsegyzékszám: 01 09 56f61f; székhely: 1095 Budapest, Laczkovich u. 1.) á|tal
végzendő - a Budapest VIII. keľület, Szentkirá|yi utcában csatorna tisztítóaknák átépítésének
közterül eti munkái h oz, az a|ábbi fe |téte| ekke | és ki kötésekkel :

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

b. a tulajdonosi hozzź|áru|ás a Szentkirályi utca (hrsz.: 36522; 36593;36731) Trefort utca és
Baross utca közötti szakaszäraterjed ki,

c. a beruhazónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźtru|ást a

vonatkozó rendelet (|9l|994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mel|ékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. keľĺi|et Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni' és az abban foglaltakat maradéktalanu| be kell tartani,

d. a munkát atervezeĺt útépítés előtt, vagy azza| egyidejűleg kell elvégezni,

e. kote|ezia kivitelezőt a bontási helyek megfele|ő minőségben töľténo helyreáI|ítás ára, me|yre a
beruházőlkivite|ezok<izösen5évgaranciátvźL||a1:
. A bontással érintett SzentkiráIyi űtpá|yaburkolatát aza|ábbi rétegrenddel kell helyľeá||ítani

szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással :

4 cm vtg. ACll jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg
7 cmvtg. ACl1jelű hengere|t aszfaltbeton kotőréteg

20 cm vtg. C8/l0-3flF stabi|izált útalap
f0 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészültéró| a közterület tulajdonosát íľásban
értesíteni,

E. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok e|oírásainak
maľadéktalan betaľtásával, a dö,ntés napjától számitott l évig érvényes.

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: 2017 . ápri|is 3.

A Gazdálkodási Üevosztá|v táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2017. ápľilis 5.

nappal kiadásra keľÍilt.
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Tulajdonosi hozzdjárulds Budapest VIII. keriilet, Corvin sétdny C 5 ttjmb II. iitem csctornabekijtés
kiépítéséhez

2o8/f017. (Iv.03.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hatírozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a G&B
P|an Kft. (cégsegyzékszám:01 09366551;székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 3lA.f.em.26.)
megbízása a|apján a MOBILTERV 2000 Mérnöki Szo|gáltató Kft. (cégjegyzékszám:01 09 672374;
1I 12 Budapest, Ző|yomi űt 44la. fsz. f.) źita| tervezett, Budapest VIII. kerĹilet' Coľvin sétány C 5
tömb II. ütem beépítéséhez szükséges csatornabekötésekhez, kiépítési'ik közterületi munkáihoz, az
a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel :

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

b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a Tömo utca (hrsz.: 3616212), valamint a Szigony utca (hľsz.:
3 6 1 37 ) út- és j árdas zakaszára terj ed ki,

c. közmíibekötéseket legkésőbb ateĺlezeĺÍ. útépítésse| egyidejűleg lehet elvégezni,

d. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkeze|ói és munkakezdési (burko|atbontási) hozzźtjtru|tsta
vonatkozó rendelet (19/1994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII' keľüIet Po|gáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Iľodájátó| elozetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

e. kötelezi a kivitę|ezot a bontási helyek (és jáľda szegé|yko) megfelelő minőségben töfténo
helyreá|lítására, melyre aberuházó és kivitelező kĺjzösen 5 év garanciátvźL|la|,

. a bontással érintett Tömő utca járda burko|atát az a|ábbl rétegrenddel ke|| helyreál|ítani
szerkezeti rétegenként f0 -f0 cm átlapo | ással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített ĺintött sétányaszfa|t
l5 cm vtg. C8/10-3f-FI stabi|iztůtútalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontássa| érintett Tömő utca ritpálya buľkolatát az a|ábbi rétegrenddel kell helyreźi|itani
szerkezeti rétegenként 20-f0 cm átlapolással:

nagy kockakő
4 cm vtg. ágyaző zina|ék
20 cm vtg. C8/10-3f-F1 stabi|izá|tifta|ap
f0 cm vtg. fagyti|ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a Szigony utca helyreá|lítása a jőváhagyott útépítési terv szerint történjen,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betartásávaI, a dcĺntés napjától számított l évig éľvényes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . április 3.

A Gazdátkodási Ügyosztátv táiékoztatása alapián: A
nappal kiadásra keľiilt.

tulajdonosi hozzájáru|ás 2017. ápľilis 5.
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Iavaslat ki)zter iilet- lt asznáIati kérel mek eI b írĺtlús dra

209l20I7. (Iv.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 1 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság ligy dĺint, hogy köaerület-használatihozzájárulást ad -

egy összegben töfténo teljes díjfizetéssel - aza|źhbiak szerint:

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapiánz Ahatározatot az ügyfé| átvette f0I7.04.05-
én.

2|0/2017. (Iv.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozlta
(11 igen' 1 nem, 2 tartć,zkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. kozterület-használati hozzájáru|ást ad -havontatorténő teljes díjfizetéssel- azalábbiak szerint:

Közterü let-h aszntiő, kérelmező :

A közterü|et-használat ideje:
K cjzterti l et- h asznál at c é|i a:

Közteri'i let-h aszná|at h elye :

Kĺjzteľü l et-h aszn á| at nagy s ága:

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017 . äpri|is 3.

Kĺjzteri'i Iet-h aszná|ő, kére|mező :

A közteľület-használat ideje:
Közteľü let-h asznźi at cé|j a:

Közteri'i let-h aszntůat he lve :

Kö zterü l et- h aszná| at n agy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: f017 . ápri|is 3'

Bedák Pál egyénĺ vállalkozó
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. f7 .)
f017 . źtpri|is 24. _ 2017 . május 07 .

idényjellegű aszta|i árusítás (anyák napja a|kalmából)
Bur|^apest VIII. kerĺilet' Népszínház u. 7 -9.
fm"

vidák Kami|la egyéni vá|la|kozó
(székhely: l088 Budapest, Krridy u. 1 1.)
f0|7 . źryri|is 03. _2017 .június 0l.
közterületi árusítás (virág-aj ándék)
Budapest VIII. kerĺilet, Lőrinc pap tér - Mikszáth
Kálmán tér
4m2

2. tudomásul veszi - díjfizetési kötelezettséggel _ a kozteľület áľusítás céljából igénybe vett
közterü|et-hasznźúatátfD|1.ápri|is 01. napjától20|7.ápri|is0f.napjáigszóló időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: f017 . źtpri|is 3.

A Gazdálkodási Ügvosztá|v táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyféI áfuette 20Í7. 04. 05-
én.

211/2017. Gv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźtozata
(0 igen' 12 nem,f tartőzkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
fogadja el:

]. kozterület-hasznáIati hozzáiáruĺást ad -
aló,bbiak szerinĺ',

Kö zt eľül e t- has zn áI ó, kér e lme z ő :

A kérelem,ben foglalt kozterület-hasznólat
ideje:
Kö zt erül e t- h as zn áI a ĺ c é lj a..

KÔ zt erül e t- has znáIat he ĺye :

Kö zt erüI e t- has ználat nagłs ága :

úgy dont, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

előľe egy összegben torténő teljes díjfizetéssel _ az

Sárgabarack TMRW KÍt.
(székhely: 2627 Zebegény, Ady Endre utca I8.)

2017. április 03. - 20]7. ohóber 3].
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca ]7. szónl
előtti kžzterületen
2 nt2

2. a Sárgabarack TMRW Kft. vendéglátó terasz kihelyezése céljábóI igénybe vett közterület.használat
díját 2017. április 0]. - 20]7. április 02' napja k0z\tti időszalĺra vonatkozóanfizesse meg.

Fe|e|ős: polgármester
Határidő: f0|7 . ápri|is 3.

A Gazdá|kodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A kéľelem e|utasítása adminisztľatív okok
miatt tiirtént, ezért a Bizottság újľatáľgyalta, és a f68/20ĺ7. (Iv.10.) számrĺ hatátozatána| a
közteľület- használatĺ hozzájár u|ás megad ásá ľól diintłitt.

2|2lf0t7. (Iv.03.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy köĺerĹilet-haszná|ati hozzájárulást ad -
teljes díjmentesség biĺosításáva| _ az alábbiak szerint:

Közterü |et-h aszná|ő, kérel mező :

A közter[i let-használat idej e :

Közterü l et-h asznä|at cé|j a:

K özteri'i l et-h asznźiat helye :

K özterĺ'i l et- h aszná| at n agys ága :

Szent Márton Gyeľmekmentő Szolgálat
Kiizhasznrĺ Alapítvány
(székhely: l089 Budapest, orczy tlt3flb')
20|7 . ápri|is 06. _ 20|7 . május 3 l.
építési munkaterület (mentő garázs építése)
Budapest VIII. kerület, Bíró Lajos u. 1. szám e|őtti
közterü|eten
45 mz

FeIe|os: polgármesteľ
Határidő: 2017. április 3.

A Gazdálkodási tievosztály táiékoztatása alapiánz Ahatározatotaz ügyféI átvette f017.04.05-
én.

213/2017. (Iv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatärozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kĺiĺeľület-használati hozzájźtrulást ad -
előľe egy összegben t<jľténő teljes díjfizetéssel _ az a|źtbbiak szerint azza|, hogy az 5 db kerékpártároló
és 14 db parkolásgátló poller sértetlenü|, eredeti áIlapotban visszahelyezésre kerü| a munkálatok
befejezése után.
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Köaerü|etlnszná|ő, kérelmezo: EB Hungary Invest Kft.
(székhely: l l03 Budapest, Gyömrői út 76-80.)

A kozterület-haszná|at ideje: f017 . ápri|is 05. -f017. május 31.
Kozterü|et-haszná|atcé|ja: építési munkaterü|et (felvonulási terület és építési

konténer eIheIyezése)
Kozterü|et-haszná|athe|ye: Budapest VIII. kerti|et, Horánszky u. 26. szám elotti

közteľületen
Közterü|et-haszná|atnagysága: 2 db parko|óhely (parko|óhelyenként l0 m2) + 69 m7

járda és tittest

FeIelős: polgáľmester
Határidő: f017 . ápri|is 3.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alaniánz A.határozatotaz ĺigyfél áfuette 2017. 04. 05-
én.

2t4ĺ2017. (IV.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatírozata
(14 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szzvazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy tekintettel a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységei á|ta| e|őirt. kĺivetelményekre és kiadott igazo|źsra nem ad koĺeľü|et-haszná|ati
hozzájáru|źlst az al ábbiak szeri nt :

Közteľület-haszná|ő, kérelmező: Rosta Maľĺanna egyéni vállalkozó
(székhely: 2081 Piliscsaba, Kossuth u. 8.)

A kérelemben foglalt közterület-haszntiat
ideje: 20l 7. május 08. - f017 .június 03 .

Közterület-hasznźiat cé|ja: Pĺinkösdi Vásár
Közteriilet-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Baross u. - Szabó Eľvin tér

elótti koĺerületen
Kozterület-h aszná|atnagysága: 40 mz

Felelős: polgáľmester
Határidő: f0|7 . źtpri|is 3.

Á. Gazdálkodásĺ tiwosztá|y táiékoztatása alapián z A' határozatot az ügyféI áłtvette 2017. 04. 05-
én.

2|5/2017. Gv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . közterü|et-használati hozzźĄźtru|ást ad _ havonta történő teljes díjfizetéssel - az alźtbbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Cafe Lucida Kft.
(székhely: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér f .)

A közterület-használat ideje: f017 , ápri|is 03. -2017 . szeptember 30.

Közterület-h asznźiat cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺjzterü|et-használat he|ye: Budapest VIII. kertilet, Múzeum u. 2. szám előtti

közterĺileten
Kĺizterĺilet-h aszná|atnagysága: 30 m2

an
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A közterület-haszná|at ideje: 2017 . ápri|is 03. - f017. szeptembeľ 30.

KozterÜ|et-haszná|at cé|ja: napernyő
Közteriilet-hasnlá|athelye: Budapest VIII. kerÍilet, Múzeum u.2. szám e|otti

közterü|eten
Köztertilet-h aszná|atnagysága: 2f m2

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: f017 . áprl|is 3.

2. tudomásul veszi - díjfizetési kötelezettséggel - Cafe Lucida Kft. Budapest VIII. kerü|et, vay Ádám
u. 5. szám Múzeum u. f. szám e|őtti közterületre vonatkozóan vendéglátó terasz és napernyő
cé|jábóI igénybe vett közterü|et-haszná|atát f011 ' április 01 . napjátó| f017 . ttpri|is 02. napjáig sző|ő

időtartamra.

FeIeIos: poIgármester
Határidő: 20|7 . ápri|is 3.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása atapián: A hatáľozatot 20|7. ápľi|is 12. napján
szeméIyesen vették át.

2Ĺ6lf0|7. (Iv.03.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 89ĺf017. (II.20.) számÚhatározatátaz
a|ábbiak szerint módosítja:

Kĺjzterü|et-h aszná|ő, kérelmező: Eu-Lĺne ń)pítőipari Zrt.
(székhe|y: l2l3 Budapest, Hollandi űtfl')

A köztertilet haszná|at ideje: f017 . februttr 25. -f0|7 . december 3 1.

Közterĺilet-haszná|at cé|ja: építési felvonulási teriilet
Közterĺilet-hasznźilathelye: Budapest VIII. keľĹilet' Rökk Szilárd utca 4. szám

elótti közterület
Közterĺilet-h aszntiatnagysága: 1f4 m2 (64 m2 jttrdaés 6 db paľkolóhe|y 10 m2)

Díjfizetés ütemezése havi díjfizetés

Felelős: po|gármester
Határidő: f017 . ápri|is 3.

A Gazdálkodási Üevosztátv üĺiékoztatása alapián: A tértivevéný20|7. ápľĺlis 21. napján vette
átkére|mező át.

2|7/f017. (Iv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiati hozzźĄáru|ást ad - e|őre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az
a|ábbiak szeľint:

KözterüIet-hasznźilő, kéľelmező: READY MEDIZINTECHMK Kft.
(székhely: l085 Budapest, Rökk Sziláľd u' 5.)

A közterület-használat ideje: 2017. ápri|is 03. - 20l8. március 14.

Kozteľület-használat cé|ja: reklámtábla
Közteľület-haszntiat helye: Budapest VIII. keľület, Rökk Szilárd u. 5.
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Közterület-h asnlá|at nagysága: l m.

Felelős: polgánnester
Határidő: 2017 . ápri|is 3.

2. a rekltmtábla kihe|yezése cé|jábó| igénybe vett közterĺilet-haszná|at dijat2017. Ináľcius 15. - 2011 .

április 02. napja közĺjtti időszakra vonatkozóan fizesse meg.

Felelos: polgármester
Határidő:2017 . áprl|is 3.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alaDián: A'határozztot az iigyfé| átvette 20Í7,04.05-
én.

2Í8l20l7. (Iv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közterület-hasznźiati hozzt|áru|ást ad _ előre egy összegben történo teljes díjfizetésse| - az

alábbiak szerint:

KözterÍilet-haszná|ő, kére|mező: S és C Kľt.
(székhe|y: 1088 Budapest, Krúdy u. 7.)

A közteri'ilet-haszná|at ideje: f017 . ápri|is 03 . - 2017 ' október 3 l .

Közterĺilet-haszntiat cé|ja: vendég|átó terasz
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Kľúdy u. 7' szźm e|őtti

közterĺ.ileten
Közterĺilet-h aszntt|atnagysága: 6 m2

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20|7 . źryri|is 3.

2. azS és C Kft' vendéglátó terasz kihelyezése céljából igénybe vett ktjzterület-használat díjźLtf0|7.
április 01. - 20|7 . ápľilis 02. napja közotti idószaV'ra vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 . źryri|is 3.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián z A határozatot az iigyfél átvette 2017. 04. 05-
én.

f19/20t7. Gv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

AYźrosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kozterület-hasznä|ati hozzźłjźru|ást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:

K<jzterület-h aszná|ő, kérelmező :

A közterüIet-használat idej e :

K ö zterü I et-h aszn źi at c é|i a:

Rijon Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Futó u. 60-62.)
2017 . ttpri|is 01 . - 2018. március 3 l.
vendéglátó terasz
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Közterĺjlet-lnsnlá|aÍ.he|ye: Budapest VIII. kerÜ|et, Futó u. 54. szám e|őtti
közterületen

Kozterij|etl.laszllá|atnagysága: l8 m2

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 2017. ápľilis 3.

2. a vendég|átőterasz kihelyezése cé|jából igénybe vett közteriilet-használat díjat 2017. április 01. -
f017. ápri|is 0f . napja közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg.

FeIelős: poIgármesteľ
Határidő: 2017 . źqt||is 3.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alanián z Ahatározatot az ügyfél átvette 2017. 04. Í7-
én.

220/20|7. (Iv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(14 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dtĺnt' hogy k<izteľület-használati hozzájárulást ad _
negyedévente történő te|jes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szerint azza|,hogy a kereskedő teljesíti a jegyző
fe|é töfténő bejelentési kötelezettségét, valamint a bedeszkázott nyílźszárők át|áthatővá téte|e
megtörténik, és a telep[ilésképi bejelentési eljáľás 20 l 7' október 0l . napjától számított 3 hónapon belü|
ismételten |efolytatásra keľi'il.

Közteľti|et-haszná|ő, kére|mező: Ugaľet Bt.
(székhely: l094 Budapest, Ferenc krt.29.)

A közteri'ilet-haszná|at ideje: 2017 . ápri|is 04. - 2018. április 04.
KĺjzterüIet-haszná|at cé|ja: pavilon
Közterület-haszntiathelye: Budapest VIII. kerület, Szigony u. 8-l0. szám előtti

közterületen
Közterti|et-h asznźt|at nagysága: 16 m2

Fe|elős: polgáľmester
Határidő: f0|7 . źtpri|is 3.

A Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyfét átvette 2017.04.17-
én.

Javaslat a Fiatal tJvegmíĺvészek Egyesiilete kedvezményes bérleti díjlűnak 2016. és 20]7. évre
tii rt é n ő e ng e dé Iy e zés ér e

221lf017. Gv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület,36|28/3lN57
he|yrajzi számon nyi|vántaľtott, a Budapest VIII. kerü|et, Práter u. 65. szám a|atÍ. ta|á|hatő,58 m2

alaptertiletű, ĺinkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgáló, utcai bejáratú, részben füldszinti,
részben pinceszinti helyiség tekintetében a Fiatal Üvegmĺĺvészek Egyesĺilete (1085 Budapest,
Kofaragő utca 10. pinceszint 1.) részére a Képviseló-testület f48l20|3. (VI.19.) száműhatźrozatának
f9. pontja, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság 1812017. (Iu.08.) számű határozata a|apján
engedélyezi a kedvezményes bérleti dijat 2016. januáľ |-to| 20|6. december 3l-ig, valamint 20|7.
januáľ |-tő| 20|7' december 31-ig a, mindenkoľi köziis kö|tség (a határozathozata| idopontjában
15.370,- Ft/hó) tisszegíĺ bérleti díj + AFA + közĺ'izemi és külön szo|gá|tatźsi díjak összegen. \
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Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápri|is 3.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: 2017. ápri|is 5-én íľásban
éľtesítették abér|őt a döntésľől.

...... adósztŕmmal rendelkező magtúnszeméIy, valamint a PBESS-PR? KÍt. bérbevéteti
kérelme a Budapest VIII. keríilet, Somogyi utca 10. szám alatti üres, önkormdnyzati tulajdonĺt, nem

Iakds céIjdra szolgdló helyiség bérbeaddsa vonatkozttsĺÍban

222ĺ20t7. (Iv.03.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(14 igen, 0 nemo 0 taľtózkodás szavazztta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul hoaó a Budapest VIII. kerület, Somogyi Bé|a u. 10. szám a|atti,364f7l0/Al18 hrsz.-
ű, 2f mz alapteľületű, önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratú, ťoldszinti, nem lakás cé|jára
szolgáIó helyiség bérbeadásához mĺĺhely (kézműves könyvkotészet és szépírás galéria, naplók és

szépírás eszközök készítése) tevékenység cé|jára adőszámmal rendelkező
magánszemély (HB-76l lf0|7) részére határozat|an idore, 30 napos felmondási idő kikötéséve|,
az źita|a ajánlott 23.000'- Ft/hó+AFA tisszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺlzpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápri|is 3.

2.) nem jdrul hoaá a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 10. szám a|aÍti,36427l0lAĺ18hrsz.-
ű, 22 mf alapterületű, clnkormányzati Íulajdonú, utcai bejźratű, ftildszinti, nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiség bérbeadásához a PRESS-PRO Kft. (Cg: 13-09-15l804; székhely: 2085
Pilisvĺjrösvár, Dobó István u. 83.; képviseli: Nagy György András ügyvezető) részére
határozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikotésével, Stľeet Food Büfé (szendvics helyben
fogyasztásľa és elvitelľe, szeszmentes vendég|átás) tevékenység céljtra, az źúta|a ajánlott
30.000,- Ft/hó + ÁFA bé.l"ti díj + kozuzemi és kĺilön szo|gáltatási díjak ĺisszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l7. április 3.

3.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺilet, Somogyi BéIa u. 10. szám a|atti,364f7l0lN|8hrsz.-tl,ff
m2 alapteľülettĺ, önkoľmźnyzati tulajdonú, utcai bejáratú, ftildszinti nem takás célú helyiség
béľbeadásához a PRESS-PRO Kft. (Cg: 13-09-151804; székhely: 2085 Pilisvĺjrösváľ, Dobó
István u. 83.; képviseli: Nagy György András ügyvezeto) részére hatźrozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével, Street Food Büfé (szendvics helyben fogyasztásľa és elvite|ľe,
szeszmentes vendéglátás) tevékenység cé|jźtra,33.000'- Fťhó + AFA béľleti díj + közĺizemi és

ktilön szo|gáltatási díjak összegen, a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetésének, va|amint az egyoldalú kotelezettségvá||alási nyilatkozat közjegyzői okiratba
tĺjfténő foglalásának kötelezettségével.

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vag1longazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0|7 . ápri|is 3.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ ZÍt.-t ahatározat 3.) pontja szerinti bérleti szęrződés
megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (vI.20.) önkormányzati rendelet f
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint ?ľú /UV
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17. $ (4) bekezdése alapján kozjegyző e|őtt egyolda|ú köte|ezettségvállalási nyilatkozat a|áírását
vá||a|ja a leendo bérlo.

Fe|e|os: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt'vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . május 31.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Kiiznont Zrt. táiékoztatása alanián: Ä határozat végľehajtása
megtiiľtént, a kérelmezőket íľásban értesítették, a béľleti szerződést 2017. ápľilis 12-én
megktitötték.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Bókay János utca 43. szóm alatti ingatlan 4.200/10.000 tulajdoni
hdnyadónak páIyúzat útjdn történő elidegenítésére

223ĺ20|7. (Iv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáró| szóló 36lf014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. me|lék|et l.4.6. pontja és Budapest
Józsefrlárosi onkormányzat vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakor|ásáró| szóló
66ĺ2012. (XII.13.) önkormányzati ľendelet 17. $ (2) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva úgy dönt,
hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keri'ilet, Bókay János utca 43. szám a|atti,36238 hrsz-ú, |.439 mz
alapterti|etű ingatlan 4.200/10.000 tulajdoni hányadának (elvi hányad: 604,38 m2) nyilvános,
e gy fo rd u l ó s pá|y ázat útj án történ ő élté ke s íté s éh ez.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási K<izpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. ápľilis 3.

f.) elfogadja ahattrozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 43. szźtm

a|atti, 36238 hrsz.-ú ingat|an 4.fo0l10.000 tulajdoni hányadára (elvi hányad: 604,38 m2)

von atkozó p á|y ázati fel h ívást az a|źhbi fe I téte l ekke I :

a') a minimális véte|áľ: 92'00|.000,- Ft + AFA'
b .) a p á|y źnat b ir tiati s zem pon tj a : a I e gm agasabb m e gaj án l ott v éte|ár,

c.) az aján|ati biztosíték összege 9.300.000 Ft'
d.) apźúyéuat bontására a benyírjtási hatźtridőt követő 5 naptárinapon beltil keľül sor,
e.) apá|yázatok éľtékeléséľe a bontást követő 5 naptári napon belül kerĺ'il sor,
f.) a pá|yázat eredményéről, a nyertes aján|attevő személyérő| és ennek a|apján a szerződés
megkötéséről a bontástól számított 30 napon belül dönt, amely határidő nem hosszabbítható meg'
g.) azf .) pontban meghatározott döntésrő| szóló éľtesítés kézbesítéséről való tudomásszeľzést követő 5

naptári napon belü| megköti a nyeľtes ajánlattevőve| azingat|an adásvételi szerzódést.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápril.is 3.

3.) a pźiyázati felhívást a Képviselő-testtilet 40ĺf0|7 . (II.02.) számű határozattnak (Veľsenyeztetési
Szabźiyzat) l l. pontjában foglaltaknak megfele|ően a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefuárosi Polgármesteri Hivata| hirdetőtáblájźĺn, a Jőzsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
(tsonyolító) tigyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Jőzsefvátos címiĺ helyi
|apban, az onkoľmányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Onkormányzat és a Bonyolító
számtlra elérhető kö|tségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre á|ló intemetes
hirdetési poľtálokon kell kĺjzzétenni.

Felelős: Józsefilárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatója ff. ,hł



Határidő: 2017 ' ápri|is 4.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t a veľsenyeztetési eljárás |ebonyo|ítására és

arra, hogy a pá|yźnat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Yárosgazdálkodási és

Pénzü gy i B i zottság e| é a pźúy ázatot |ezár ő ered mény m egá l I ap ítására.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. jí:nius 7.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Közľlont Zľt. táiékoztatása alapián: A pá|yánati felhívást
közzétették, a május 9-re meghiľdetett bontásra egy ajánlat érkezett. 2017. jrúnius 12-én a
nyeľtes ajánlattevő a|áírta az adáłsvételi szeľződést a VPB 484lf0|7. (06.07.) sz. határozata
alapján.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 26. szóm alatt találltató telek elidegenítésére
v o n at ko zó addsv éte l i s ze r ző dés meg k ö t és i h atdr i dej é n e k It o s s za b b ít ĺÍs ár a

224/2017. (IV.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerĺilet, Tolnai Lajos utca f6. szám alatti,34961hrsz.-ú, 354 m2 alapteľĺi|etű
telekingatlan elidegenítésére kiírt nyi|vános pźůyázat nyertesének, az IRINGBER Kft.-nek
kérelmére (székhe|y: l097 Budapest, Külső Mester utca27.' cégnyilvántartási sńma: Cg. 01-09-
278303, adőszźtma: 2549f943-2-43) az adásvételi szęrzodés megkötésére és a véte|ár

megfizetésére vonatkozó határidőt kizáró|ag egyszeľi alka|ommal, f0|7. május 07. napjáig
meghosszabbítja azza|, hogy további határidő biĺosításához va|ő hozzájźtru|ás lehetőségét
kizárja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . źtpri|is 3 .

2.
elkéri a Józsefuárosi Gazdźńkodźtsi Központ Zrt.-t ana, hogy a hatźrozat 1.) pontjában foglaltakról
írásban tájékoztassa az IRINGBER Kft.-t.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatttridő: 20|7, źtpri|is 7 .

A Jĺózsefuáľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a tájékoztatás
megtöľtént, az Iľingber Kft. nem kötiitt szeľződést hatáľidőben.

ravaslat egyiittmííködési megdllapodds megkötéséľe a róaef Attila Ki)r lrodalmi Egyesiilettel

225120|7. (Iv.03.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. hatźrozat|an idore szóló együttmÍĺkodési megállapodást köt a Jőzsef Attila Kör Irodalmi
Egyesülettel (székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 7., nyi|vántartási száma: 01-02-0000368,
adőszáma: 196f46f4-1-42, képviseletében e|jár: Gaborják Adám elnök), a határozat mellékletét
képező megállapodásban foglalt taľtalommal.
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' Fe|elos: polgármesteľ
: Határidő: 2017 . ápri|is 3.

i

,. ,. felkéri a polgármestert az együttmÍĺködési megállapodás aláírására.

; eelelős: po|gánnester
i Határidő: f017 . ápri|is 3.

l ,ą. Humánszo|gáltatási Ügvosztá|y HumánkaDcsolati Iľoda tájékoztatása alapján: Az
] együttmĺĺködési megállapodás 2017.ápri|is 12-én a|áírásra keľiilt.

Javaslat a Jóaefvdrosi Szocidlis Szolgdltató és Gyermekjóléti Központ tulajdondban Iévő
g épj drm íĺv e k érté kes íté s é re

f26lf017. (Iv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. hozzájáru| az a|źlbbi tźb|ázatban felsorolt' Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ tulajdonában |évő gépjárművek e|idegenÍteséhez, azza|, hogy az értékesítésből befolyt
bevétel az onkormányzatot il|eti meg.

forsalmi rendszám típus forsalomba helvezés időoontia
FIYK-086 Ooel Zafira A 1.6 2001. 12. 18.
HYC-743 Ooel Astra F 7.4 Caravan f001.11.14.

. Felelős: po|gármester
tatźlrido: 2017 . źryri|is 3.

2. a hatttrozat l. pontja a|apján felkéľi a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és GyermekjóIéti
r<izpontot az elidegenítés |ebonyolításra és arra, hogy a bevéte|t uta|ja át az Önkormányzat
szám|ájźtra.

FeIelős: Józsefuárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjó|éti Központ intézményvezetóje
l ľlatáridő:éľtékesítéstkövetően azonnal

l 'ł. Humánszoleáltatási Ügvosztály táilékoztatátsa alapján: A' határozattal.érintett gépjáľmíĺvek
; €lidegenítése megtiĺrtént, az éľtékesítésből befolyt 600.000 Ft bevétel az Onkoľmányzat ľészéľe
.', ututalásľa keľült 2017. ápri|is 12-én.

i

i Javaslat a Budapest VIII. keriźlet, Bezerédi u. ................ szdm alatti.ingatlanľa vonatkozli
1 elővtźsdrltźsi jogróI való lemondltsra zÁnr ÜĺÉs
l

l f27ĺ2017. Gv.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatńrozata

ĺ (14 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)
i

i ł Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. keľĺ.i|et Józsefi'árosi
i onkormányzata...... ..........lle|yrajziszáma|aÍtfelvett,természetbena1081 Budapest,Bezeľédiu.

i . szźlm a|aÍÍi,36 m. alapteľü|etű lakás tekintetében .. eladó és
; . vevő között 2017.03.|4-én 16.500.000'- Ft, azaz tizenhatmillió-ĺjtszázezęr forint

vételáron |étľejött adásvételi szerződéshez kapcsolódő e|ővásár|álsijogáva| nem kíván élni.
ĺÍ,'ł .. 
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Felelos: polgáľmester
Határidő: 2017. źtpri|is 3.

A Gazdálkodási Ügvosztály táiékoztatása alanián: A hatáľozat 2017. ápľilis 4-én postázásra
keľiilt az iigyfé| ré,szére.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Dankó u. ................ szdm alaui lakó1Pdlyázaton kívüIi
minőségi lakóscseréjěre ZART ULEŠ

f28/20Í7. (Iv.03.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodźls szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Dankó u. ...... ...... sztlm alatti, l szobás, 34,15 m2

a|apterületű, összkomfotos komfoľtfokozatú |akásra .. bérlővel fennálló bérleti
jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséve| egyidejű|eg, a Budapest VIII. kerület'
Tömo utca '. szźĺm alatti,l,5 szoba + hallos, 63 m, alapterületű, komfort nélkĹi|i

komfortfokozatű lakás megtekintett állapotában töfténő bérbeadásához határozott idóre, 20l'9'
november 30. napjáig azza| a feltétellel, hogy a leadásľa kerülo bér|eményét rendeltetésszeľű
állapotban átadja, és a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás - saját
kö|tségen - a bérlo fe|adata, me|yet aberuházási megállapodásban köteles vállalni.

A lakásbéľleti szeruodés megkötésének feltéte|e, hogy .... a két lakás közotti forgalmi
éľték kĹilönbözetének 50 y,-źÍ, azaz |80,000,- Ft-ot legkésőbb a lakásbéľleti szerződés megkötésének
napjáig megfizesse.

Felelős: Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határldő:2017 . źtpril.is 3.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti megállapodás és

bérleti szerzódés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május l5.

3.) kĺjte|ezi ...........t, hogy az 1.) pontban megje|ölt lakás birtokbavételét követo legfeljebb
90 napon belül, az á|tala jelenleghasznźůt, Budapest VIII. kerület' Dankó u. ..... .... szźtm

alatti |akást ingóságaitól kiürÍtve, üresen adja le.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Hatáľidő: a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Tömő utca .. ... .... szám alatti lakás birtokbavételét követő
90. nap

Á Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. táiékoztatása alapián: a Megállapodás és a BéľIeti
szeľződés a|áúrá,sra keľůilt 2017. június 21. napján.

Iavaslat a Budapest VIII. keriilet, Kőris u. 10. Á ép, fszt. I. szóm alatti hlźzfcliiglclői szolgdlati
Iakdsban történő bérlő kijelöIésére ZART ULES

22912017. Gv.03.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 3 tartózkodás szavazatta|) ł
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A VárosgazdáIkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l .) a Budapest VIII. keľĹi|et, Kőris u. 10. szám alatti épü|etbe házfe|ügye|őnek kijelöli . . .. . .. ..t

(szüIetetĺ: ........).

Fele|os: Józsefvárosi Gazclálkoc|ási Kozpont Zrt'vagyongazc|á|koĺlási igar,gaÍ'őja
Határidő: 20|7 . ápri|is 3.

f.) a Budapest VIII. kerĹi|et, Kőris u. 10. A ép. fszt. 7. szám a|atti,38,f5 m2 a|apterületű, l szobás,
komfortos komfoľtfokozatú, önkormányzati tulajdonú, házfelüryelői szolgálati lakás bérlőjének-
munkaviszonya fennóllásának időtartamára - . ...t (született

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápri|is 3.

3.) hozzájáru| továbbá a Budapest VIII. kerüIet, Kőris u. 10. A ép. fszt. |, szám a|atti,38,f5 mf
alapterületű, l szobás, komfortos |akás bér|ő általi felújításához és a beruhazási megállapodás
megkötéSéh ez, a fe|űjítźtsi munkák költségének bérleti díjba történ ő beszźtmítźtsához havonta l 00
%o-os mértékben. A bérbeszámítás az e|őzetesen elkészített munkanemenkénti kö|tségbecslés
a|apján a Budapest VIII. kęrület, Kőris u. l0. A ép. fszt. 1 . szám alatti |akás tekintetében
legfeljebb: 3.820.000,- Ft + AFA, azazbruttő 4.851.400'- Ft.

Az elszámolás feltétele, hogy a bér|ő a felújítási munkákat e|végezze, és a Józsefuárosi
Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.Ingat|anszo|gáltatási Irodája a teljesítést |eigazo|ja.

Fe|elős: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kodtsi igazgatőja
Határidő: f017 . ápril'is 3.

4.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont ZÍt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti munkaszeľződés
megkcltéséľe, ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés és ahatározat 3.) pontja szerinti
beruházási megálIapodások megkotésére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017. május 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A feladatellátás
megkezdődőtt, ahánÍelĺigyelői feladatokľa vonatkozó megbízási szeľződés megkötésľe keľĺi|t. A
béľbeadói nyilatkozat aláíľásľa keľüIt, valamint a felújításľa vonatkozó megállapodás
megkiitése folyamatban van. A béľleti szeľződés megkötése folyamatban van.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u 33. 1. em. 1. szdm alatti ltlź4feliigłelői szolgdlati
lakdsban tiirténő bérlő kijelöIésére ZART ULES

230ĺ2017. Gv.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 ĺgen' 1 nem, f tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

l.) a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 33. szźtm a|atti épületbe házfelügyelőnek kijelö|i
(szüIetett: ......, an.: .............).

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7. ápri|is 03.
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f.) a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 33. l. em.

összkomfoftos komfortfokozatú önkormányzati
bérlőjének munkalłiszonya fennáIlásának

] . száln a|atti, f6,80 m. a|apteľĺiletű, l szobás'
tulajdonú, házfeltigye|ői szolgá|ati lakás
időtartamára ........t (szijletett..

Felelós: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápr||is 3.

3.) hozzájźnu| továbbá a Budapest VIII. kerü|et, Magdo|na u' 33. 1. em. 1. szźtm a|aÍti,26,80 m2

a|apterü|etű, l szobás, összkomfoftos lakás béľ|ő általi felújításához és aberuhźzási megállapodás
megkötéséhez, afe|űjítási munkák kö|tségének béľleti díjba történő beszámításához havonta l00
%o-os mértékben. A bérbeszámítás az e|ozetesen elkészített munkanemenkénti költségbecs|és
a|apján a Budapest VIII. kerülęt, Magdolna u.33. 1. em. 1. szám alatti lakás tekintetében
legfe|jebb: l.300.000,- Ft + AFA, azazbrutÍo l.65l .000'- Ft.

Az e|számolás feltétele, hogy a béľlő a felújítási munkákat elvégezze, és a Józsefuárosi
Gazđtikodási Kcizpont Zrt.Ingat|anszo|gá|tatási Irodája a te|jesítést |eigazolja'

Felelős: Józsefuárosi Gazdźikodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . ápri|is 3.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat l.) pontja szerinti munkaszerződés
megkötésére, ahatározat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés és ahatározat 3.) pontja szerinti

beruházási megál Iapodások megkötésére.

Fele|ős: Józsefoárosi Gazdźikodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A feladatellátás
megkezdődőtt, a házfeliigye|ői feladatokľa vonatkozó megbízási szeľződés megkiĺtésľe keľült. A
béľbeadói nyilatkozat a|áírásra keľĺilt, valamint a felrújításľa vonatkozó megá|lapodás
megktitése folyamatban van. A béľleti szeľződés megkötése folyamatban van.

,,Keretszerződés gépjdrmíí szervíazolgóItatdsra'' tdrgyíł beszerzési eljórds eredményének
mególlapítása

24512017. Gv.10.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság határozata
(12 igen,0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úry d<int, hogy

l. a ,,Keretszerződés gépjármű szervizszo|gá|tatásra,, tárgytl,közbeszerzési értékhatáľt el nem éľő

beszeľzési eljárást eľedményesnek nyilvánítja'

Felelős: Jegyző
Határidő: 2017. április l0.

2. a beszerzési eljárásban az osszességében |egelőnyösebb ajánlatot a Teleki 20 Autójavító Kft.
(székhely: 1086 Budapest, Te|eki tér f|.; ađőszźlm: 12986008-2-4f; cégsegyzékszám: 01-09-

7l3300) aďta, így az e|jźtrás nyertese.
Elfogadott ajánlati ár: Gépjáľműjavítás őradija nettó 3.950 Fťóra + Afa, Kaľosszériajavítás óľadíja

nettó 3.500 FtJőra.

Fe|elős: Jegyző
Határidő: 20l7. április l0.
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3. a |.latározat 2. pontja alapján fe|kéri a Jegyzot a keretszerződés aláírására
értékben.

3.937.0 e Foľint

Fe|elős: Jegyzó
Határidő: f017 . ápri|is 20.

A JegYzői Kabinet táiékoztatása alaDián: A nyeľtes ajánlattevővel a keľetszerz(idés aláírásra
keľĺi|t. A Kft. a Hivatal eseti megľendeléseit teljesíti.

Javaslat az ,,Informdciótechnológiai konszoliddció,'tdrgyú, kijzbeszerzési értékltatárt el nem érő
beszerzés i elj árás eredményéne k megóIlapíttÍsdra

246/20|7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. az 
',Információtechnológiai 

konszolidáció'' tárgyil, közbeszerzéSi éftékhatáľt el nem érő beszerzési
elj áľást éľvényesnek és eredményesnek nyi |ván ítj a.

Felelős: Jegyzo
Határidő: 2017. április 10.

2. a beszerzés.i eljárásban érvényes és legalacsonyabb összegű ajánlatot a Secuľicum Kft. (1044
Budapest, oradna utca 4.; adőszźlm: 14565588-2-41; cégsegyzékszám: 01-09-207330) tett, ezért a
Kft. a nyertes ajánlattevő. Elfogadott aján|ati ár:

Nettó ajánlati áľ iisszesen (F't) 13.859.788,-

Bruttó ajánlati áľ összesen (Ft) t7 .601.931,-

Felelős: Jegyző
Határidő: 2017. április l0.

3. ahatározatf.pontjaa|apjźnfe|kéri alegyzótazadásvéte|iszęrzodésa|áirásźtra.

Felelős: Jegyzó
Határidő: f0|7 . ápri|is 20.

A Jeeyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda táłjékoztatálsa alapján: A nyeľtes ajánlattevővel a
szeľződés a|áírásra keľiilt. A vállalkoző,2017.július 24. napjátó| a szerződésben foglalt feladatait
teljesítette.

,,Papírdru, író- és irodaszer beSzerzésll tárgyťł beszerzési eljórds eredményének megdllapítdsa

f47/f0|7. Gv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

7. a ,,Papírttru, író- és irodaszer beszerzés'' tźrgyű, kozbeszerzési éľtékhatáľt el
eIj áľást eredményesnek nyi lvánítja.

nettó

nem érő beszeľzési
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Felelős: Jegyzo
Hatáľidő: 20l 7. április l 0.

abęszerzési eljáľásban összességében a legelőnyösebb, érvényes ajánlatot a Vectľa-Line P|us Kft.
(székhely: 1 165 Budapest, Ujszász u. 45lB. R. ép.; adőszám: 1454844f-2-4f; cégegyzékszźtm: 0|-
09-908877) teIÍ, ezért a Kft. a nyertes aján|attevó. E|fogadott ajźn|ati ára:

Ajánlati áľ Nettó ajánlati ár iisszesen (Ft) Bľuttó ajánlati ár iisszesen
(Fr)

I. csomag 4.156 5.f'78,12

II. csomag 62.47f,63 19.340,f4

III. csomag 964 l.ff4,f8

IV. csomag
,'ĺ0.f56,50 89.ffs.755

Felelős: Jegyzo
Határidő: 2017. április l0.

3. ahatározatf.pontjaa|apján felkéri aJegyzótazadásvéte|ikeretszerződés aláírására nettó 10.000,0
e Forint éftékben.

Fele|ős: Jegyző
Határidő; 2017 . źtpri|is 20'

A Jegyzői Kabinet táiékoztatása a|apián: A nyeľtes ajánlattevőve| az adásvételi keretszerződés
a|áírásra keľůÍIt. A Kft. a Hivatal eseti megľendeléseit teljesítĺ.

Tulajdonosi hoaájdrulds a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sdmuel utcdban vízbekötés
kiépítéséhez, meglévők megszüntetés éhez

248/2017. (Iv.10.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a kivitelezésse| megbízott DORLA-BAU
Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 158075; székhely: 201l Budakalász, Munkácsy Mihá|y utca 24.)
kérelmére tu|ajdonosi honájáru|źsát adja a Nemzeti Kozszo|gá|ati Egyetem Ludovika Campus
beruhźuźsa keretében tervezett új sportközpont víze|látását biĺosítő tlj vízbekötés kiépítéséhez,
valamint af db meglévő vízbekötés megszüntetéséhez.
A Budapest VIII. keľü|et,Diőszegi Sámuel utca 44-52, számű ingatlanok kozĺjtti szakaszán végzendő
kĺjzterületi munkák végzéséhezhozzájáru|źtsát az a|źlbbi feltételekkel és kikotésekkel adja meg:

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

b. a tulajdonosi hozzájźlrulás a Diószegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) munkálatokkal érintett
területére terjed ki,

c. aberuhźnőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájttru|ásta
vonatkozó ľendelet (|9ĺ1994. (V.3l.) KrryM rendelet) szerinti me|lékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésüryi
IrodájátóI előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,
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d. a megszüntetett (|evágott) csovezetéket e| kell távo|ítani,

e. köte|ezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utcaijáľda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda
szegé|ykő) megfele|ő minoségben toľténő helyreállítására, melyre a beruháző és kivite|ező
közösen 5 év garanciźú vźL||a|:

. a bontássa| érintett Diószegi Sámue| utca útpálya burko|atát az a|ábbi rétegľenddel kell
h e |yreá| | ítan i, szerkezeÍi ľétegen ként f0 -20 cm átl apo | ás sal :

4 cm vtg. ACl1 je|ű hengere|t aszfa|tbeton kopóréteg (legalább a járda szé|ességével
megegyezo hosszban)
7 cm vtg. Aczzjelĺĺ hengerelt aszfa|tbeton kötőréteg
20 cm vtg. C8/l0-32ĺF stabi|izált úta|ap
20 cm Vtg. fagyálló homokos kavics źtgyazat Trq 95%o (mts anyagga| nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca párat|an olda|i járda burkolatát az a|źtbbi
rétegrenddel kell helyreá||ítani, szeľkezeti ľétegenként f0-f0 cm átlapolással:

eredeti nagykockakő burkolat
4 cmvtg.homokźryyazat
l5 cm vtg. C8l10-3f/F stabi|izáIt úta|ap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyagga| nem
helyettesíthető)

f. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|térő| a közteriilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

g. jelen tulajdonosi hozzájáľu|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betartásáva|, a döntés napjától szźlmitott 1 évig éľvényes.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2017. ápriIis l0.

A Gazdálkodási iieyosztálv táiékoztatása alapián: A tu|ajdonosĺ hozzájáľulás 2017. ápľilis 11.
nappal kiadásľa keľült.

Tulajdonosi houájórulds Budapest VIII keriłIet, Gyulai Pól utca 2-4. szdmú ingatlanra ledgazó glźz
e Io sztóv ezeték k iép ítés éhez

249/2017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyĺ Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

I"Yáľo:eTdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzĄáru|ásźtt adja _ a
FOGAZ Földgázelosztási Kft. megbízásźbő| a teľveket készitő HELYSZÍN Építőipari Kft.
(cégjeryzékszám: 0l 09 86|43f; székhely: l031 Budapest' Nánási tlt5-7' A ép. 1. lph. 114.) részéľe_
a Budapest VIII. kerĺ'ilet, Gyulai Pál utca 2-4. szám alatti ingatlan (hrsz.: 36434/|) gáze||átásttt
biztosító, növelt kisnyomású gźnvezeték |eágazás kiépítésének közteľü|eti munkáihoz, az a|äbbi
feltéte|ekke| és kikötésekkel:

a. .ielen tu|ajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése a|ő|,

b. atulajdonosihozzájáru|ásaStáhlyutca(hľsz.:36450)érintettút-ésjárdaszakaszáraterjedki,
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c. aberuházonak (építtetőnek) a kozútkeze|ói és munkakezdési (buľko|atbontási) hozzájáru|ást a

vonatkozó rendelet (19l1994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mel|ék|etek csato|ásáva| a

Budapest Főváros VIII' kerület PoIgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Iľodájátólelőzetesen meg kell kémi, és azabban fog|altakat maradékta|anu| be kell tartani,

d. kotelezi a kivitelezőt a Stáhly utcai járda- és útszakaszon a bontási lrelyek (és járda szegélyko)
megfe|e|o minőségben töľténő helyreál|ítására, melyre a beruházőlkivitelezo kozosen 5 év
garanciát válIal:

. a bontással érintett Stáh|y utca útpálya buľkolatát az a|ttbbi rétegrendde| kell helyreál|ítani,
szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. AC11jelű hengeľe|t aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda szé|ességével

megegyezo hosszban)
7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötoréteg
20 cm vtg. C8/10-3ZlF stabi|izźtlt lita|ap
f0 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem

heIyettesítheto)

. a bontással érintett Stáh|y utca járda burkolatát az a|ź-ŕ,bi rétegľenddel kell helyreállítani,
szerkezeti rétegenként 20 -f0 cm átlapolással :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntott aszfa|t kopóréteg (legalább a járda szé|ességével

megegyezo hosszban)
l5 cm vtg. C&l10-32lF stabilizá|t útalap
15 cm vtg. fagyźú|ő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem

helyettesíthető)

e. azengedé|yes köteles a munkák (helyľeállítás) elkészĺiltérő| akozterület tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

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

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. ápri|is l0'

A Gazdálkodási tigYosztátv táiékoztatása atapián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2017. áprilĺs 10.

nappal kiadásľa kerĺilt.

Tulajdonosi hoaójárulds Budapest VIII. kerĺilet, Szentkirólyi utca 34. szdm alatti lakóépiilet
tóv közlés i optikai hdlózatónak kiépítéséhez

2s0l2017. Gv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzíigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hory tulajdo nosi hozzájárulását adja az ELMŰ
Hźl|őzati Kft. (cégiegyzékszám.. 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci ift 7f-74.) á|ta|

teryęzett, a Budapest VIII. kerÍilet, Szentkirályi utca 34. szám alatti |akóépület távközlési optikai

e||átását szo|gźiő hiilőzat kiépítéséhez, az a|ábbi feltételekkel és kikotésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás a beruhźzőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshez sztikséges

egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a tulajdonos ihozzájáru|ás a munkálatokkal érintett Szentkirályi utca (hľsz.: 36593) szaka$ára
terjed ki, ť7/
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c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkeze|ői és munkakezdési (buľkolatbontási) |lozzájáru|ást a

vonatkozó rendelet (19l1994. (V.3l') KHVM rendelet) szerinti mellékletęk csato|ásáva| a
Budapest Főváros VIII' kerület Polgármesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztály ÉpítésĹigyi
Irodájától e|őzetesen meg kel| kéľni, és azabban fog|a|takat maradéktalanul be kelI tartani,

d. köte|ezi a kivite|ezot a bontási he|yek megfelelő minőségben töľténő helyľeállítására, me|yre a

b er uházo l kiv ite l ező közö sen 5 év saran c i tlt v á'1|a|:

. a bontással érintett s,"ntl.ĺ."alyi utca járda burkolatát az a|źtbbi rétegrendde| kell
h e lyreál l ítan i, szerkezeti réte genként f0 -20 cm átl apo lás sa| :

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (a járdateljes szélességében)
15 cm vtg. C8/10-3flF stabilizźtlt úta|ap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. az engedélyes köteles a munkák (helyľeállítás) e|készültéľőI a közterü|et tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzź$áru|ás csak az engedé|yezó Szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásáva|, a dontés napjátó| számított 1 évig érvényes.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2017. ápľilis 11.

nappal kiadásra keriilt.

Tulajdonosi houtźjdrulds Budapest VIII. keriilet, Törökbecse utcdban I0 kV-os fiildkdbel cseréjéhez

f51l20|7. Gv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájźtu|ását adja - az
ELMŰ Hźl|őzati Kft. (cégjegyzékszám:0l 09 87414f; székhe|y: 1132 Budapest, Váci űt7f_:74.)
megbízása a|apjźn _ a GTF E|ektľomos Tervezo Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 692800;
székhely: 1l3l Budapest, Rokolya u l-13.) źůta|tervezett' Budapest VIII. kertilet, Töľökbecse utcában

l0 kV-os ťo|dkábel csere közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekke| és kikötésekkel:

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

b. a tulajdonosi hozzájárulás a munkálatokka| érintett Törökbecse utca (hrsz.: 38856)
j árdaszakas zára terjed ki,

c. abęruházőnak (építtetőnek) a közútkezelói és munkakezdési (burko|atbontási) hozzźĄáru|ást a

vonatkozó rendelet (1911994. (V.3t.) KHVM rendelet) szerinti mellék|etek csatolásáva| a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági |Jgyosztźt|y Építésügyi
Irodájától e|őzetesen meg kell kémi, és azabban foglaltakat maradéktalanu| be kel| tartani,

d. kötelezi a kivitelezőt az érintettjárdaszakasz bontási helyek megfelelő minőségben történő
helyreál|ítására, melyre aberuháző és kivitelezo közösen 5 év garanciátváL||a|:

. a bontással érintett Töľökbecse utca járda buľko|atát az a|źhbi rétegrenddel kell
helyľeál|ítani, szeľkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfa|t kopóľéteg (a járdateljes szélességében) łz5try



15 cm vtg. C$l10-32ĺF stabiIizá|t útalap
15 cm vtg. fagyźi|ő homokos kavics ágyazat. Tľq 95% (más anyagga| nelTl

helyettesíthető)

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreá|lítás) e|késztiltéről a közterü|et tulajdonosát írásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźtjáru|ás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betaľtásáva|, a dontés napjától számítoÍt 1 évig éľvényes.

FeleIős: po|gármester
Határidő: 20l7. április l0.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2017. ápľilis 11.

nappal kiadásľa került.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Budapest VIII. keriłIet, Berzsenyi utca 6. saźm alatti ingatlan
v illamo se neľg Ía e lldtds dnak b őv ít és é h ez

252120Í7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 0 taľtózkodís szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozztýźrulását adja a rÁgpL
TEAM Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 365974; székhely: 1 148 Budapest, Lenrye| u. l5.) á|ta| tervezett,
Budapest VIII. kerĺ.ilet, Berzsenyi utca 6. szám alatti épü|et (Budapesti Gazdasági Egyetem)
tLta|akításához igénye|t villamosenergia-el|átás bővítés 1 kV-os ikerkábel kiépítésének közteriileti
munkái hoz, az a|ábbi feltéte lekkel és ki kötésekkel :

a. jelen tulajdonosi hozzź|árulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez sziikséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b' atulajdonosihozzájáru|ásaBerzsenyiutca(hľsz.:34607) út-ésjárdaszakaszárateľjedki,

c. aberuházőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzźĘáru|ást a

vonatkozó rendelet (|9ĺ|994. (V'31.) KHVM rendelet) szeľinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. keri'ilet Po|gáľmesteri Hivatal Hatósági IJgyosztźtly ÉpítésĹigyi
Irodájátó| előzetesen meg kell kéľni, és az abban fog|altakat maradékta|anul be kell taItani,

d. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek (és járda szegélykő) megfelelo minőségben történő
he|yreállítástta, me|yre aberuháző és kivitelező közösen 5 év gaľanciátvá||a|:

. a bontással érintett Berzsenyi utca járda burkolatát az alábbi ľétegrenddel kel|
h elyľeál l ítan i, szerkezeti rétegen ként 20 -20 cm átl apol ás sa| :

3 cm vtg' MA-4 érdesített öntött sétányaszfalt(a járdateljes szélességében)
15 cm wg. C8/10-3ZlF stabi|izźtlt útalap
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics źęyazat Trq 95oÁ (más anyaggal nem
helyettesíthető)

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szeľvek, szakhatóságok eloírásainak
maradéktalan betaltásával, a döntés napjátő| szálmított 1 évig éľvényes.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20l7. április 10.
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A Gazdálkodási Ügvosztá|y táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľu|ás 2017. ápľilis 11.

nappal kiadásra keľült.

Tulajdonosi hozzájúrulús a VIII. keriilet, Salétrom utca 5. szdm alatti épiilet tetővíz elvezetések
k ij zcs aÍo r náb a b e kt)tés é ne k k iépítés é h ez

253/2017. (Iv.l0.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(!2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Józsefilárosi Református E,gyhtnkozség kére|mére az
|f04ĺ20I6. (xI.28.) számrÍ hatáłrozatát módosítja, és a Budapest VIII. kerület, Salétrom
utca 5' szám a|atti, Budapest Józsefuárosi Református Egyházközség épületének tetőviz
elvezetések közcsatornába bękotésének Fovárosi Csatornázási Művek Zrt. źita|jóváhagyott -
Kis Salétľom utcát érintő - kivite|i terv módosításához, annak közterĺileti munkáinak
eIvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja,

2. kötelezi a beruházőt/kivite|ezőt a bontással érintett Kis Salétľom utca rit- és járdaszakaszok
helyreállítására,me|y munkákra aberuházőĺkivitelező közcisen 5 év garanciátvźLl'|a|:

o a bonťássa| érintett Kis Sa|étrom utca járda burko|attú az alábbi rétegľendde| kel|
helyreáI |ítani, szerkezeti rétegenként f0-20 cm átlapolással:

3cm vtg' MA-4 öntött sétányaszfa|t (a jáľda teljes szélességében)
15 cm vtg. C8l10-3f/F stabilizált útalap
15 cm vtg. fagyźń1ő homokos kavics ćryyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

o a bontással éľintett Kis Salétrom utca parkolósáv burkolatát az a|ábbi rétegrenddel ke|l
he lyreá| | ítan i, szerkezeti rétegenként f0 -f0 cm át|apolással :

4 cm vtg. AC1l jelrĺ hengere|t aszfaltbeton kopóréteg
7 cm vtg. AC1 l jelű hengerelt aszfa|tbeton kotőréteg
f0 cm vtg' C8i l0-3f/F stabi|izált útalap
20 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95oÁ (más anyagga| nem
helyettesíthető)

Az|f04lf016. (XI.28.) száműhatźrozattovábbi részeivá|tozatlanul érvényben maradnak.

Felelos: polgármester
Határidő: 20l 7. április l 0.

A Gazdálkodási ÜeyosztáIv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájáľulás 2017. ápľilis 19.

nappal kiadásľa keľĺi|t.

Tulajdonosi ltozzdjdrulds Budapest VIII. kerület, Reguly Antal utca 40. sz ingatlan villamosenergia
elldtó frj ldkdb eI létes ítés é h ez

254l20t7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l2 igeno 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosihozzájárulását adja az ELMŰ
Há|őzati Kft. (cégiegyzékszám: 01 09 874142; székhely: l l32 Budapest, Váci iú 72_74.) źL|ta|
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készített, a Budapest VIII. kerület, Regu|y Antal utca 40. szán alatt ingatlan villamosenergiae||átását
szo|gá|o ťoldkábe|es csatlakozóvezetékkiépítéséhez,aza|ábbi fe|tételękkelés kikötésekkel:

a. jelen tu|ajdonosi hozzájárulás a beruházot (építtetőt) nem mentesiti az épitéshez szükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése aló|,

b. a tulajdonosi hozzájáru|ás a munkálatokka| érintett Regu|y Antal utca (hrsz.: 38649)
szakaszárateľjed ki,

c. a beľuházónak (építtetőnek) a kĺjzritkezeloi és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (19ĺ1994. (V.31.) KHVM ľendelet) szerinti me|lékletek csatolásáva| a
Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosaály Építésügyi
Irodájától előzetesen meg kelIkéľni, és azabban foglaltakat maradéktalanu| be kell tartani,

d. kötelezi a kivitelezot a bontási helyek megfelelő minőségben töľténo helyreállítására, melyre a
beruházőlkiv lte|ezó közösen 5 év saranci źú v á||a|:

. a bontással érintett Reguly Anta| utca járda burko|atźú az alábbi ľétegrendde| kel|
he lyreáI l ítan i szerkezeti rétegenként f0 -20 cm át| apo l ás sal :

3 cm vtg. MA-4 érdesített önt<jtt aszfalt kopóréteg fiárda teljes szélességében)
15 cm vtg. C8/l0-3fft stabi|izźtlt útalap
15 cm vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyagga| nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Reguly Antal utcai zöldteľtilet he|yreállításakor a zoldterü|et részét
képezo, károsodott (kitermelt, szennyezodĺitt illetve elszál|ított) termotalaj pótlását - I.

osztźiyű teľmőftjld visszatöltésével - kell e|végezni, fák 3 m-es köľzetében a kiteľme|t
talajszelvény teljes mélységében (1 m méIységig)' egyéb zöldteľü|eteken 20 cm mélységig.

e. az engedé|yes koteles a munkák (he|yreállítás) elkészültérő| a kĺjzterti|et tulajdonosát íľásban
éľtesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzźýáru|ás csak az engedéIyező szervek, szakhatóságok előírásainak
maľadéktalan betaľtásával, a dĺintés napjától szttmitotÍ.l évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 20l7. április 10.

A GazdáIkodásĺ ÜevosztáIy táiékoztatása alapián: A tulajdonosi hozzájárulás 2017. április 11.
nappal kiadásľa keľüIt.

ravaslat a róaefvdrosi Gazddlkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések megllozatalĺźra

25512017. Gv.10.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(lf igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. a Budapest VIII. kerület, Lujzau. .... szám alatti lakás félszoba a|atti dúco|t fodém
cserejével kapcsolatos valamennyi fe|adat teljes körű lebonyolításáva| megbizza és meghata|mazza
a J őzsefu árosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t.

FeIelos: poIgármester
Határidő: 2017. április 10.
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2. ahatározat 1. pontja a|apjfu felkéri a po|gármestert a megbízási szerződés a|áírtsára.

FeIeIos: polgármesteľ
Határidő: 2017. ápriIis l5.

A Józsefváľosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. és a Gazc|áIkodási Ügvosztálv táiékoztatása alanián:
A megbízási szeľződés a|áíľása megtiiľtént.

Javaslat közter iilet-ltaszndlati kérelmek elbíráIdsára

256/2017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzligyi Bizottság úgy dĺint, hogy a 16|lf017. (III.13.) számú határozattú az
alábbiak szerint módosítja:

Köztert'ilet-haszná1ő, kéľelmező: Fekami Bt.
( 1 087 Budapest, Hungária körtlÍ 2-4.)

A közterület-használat ideje: 2017. május 01. _f017 . szeptember 30.
Köztertilet-haszná'|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közteľület-haszná|athe|ye: Budapest VIII. kerĺilet, Vas utca 2. szám elotti

közterüIet
Kozterület-h aszná|at nagysága: 18 mf (f db paľkolóhe|y)

A közterĺ.ilet-használat ideje: f017 . május 01. _ 2011 . szeptember 30.
Közterület-haszntiat cé|ja: napernyő
Közterü|et-hasznźilathelye: Budapest VIII. kerület, Vas utca 2. szám e|őtti

kcizterület
Közterület.h asznźt|atnagysága: 18 mf 12 db parkolóhely)

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. ápľilis l0.

A Gazdálkodási ÜwosztáIv táiékoztatása alapiánz A'határozatot személyesen 2017. áryri|is f4.
vettékát.

257ĺ20t7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. a Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő közteri'iletek hasznźiatáről és használatának
rendjérő| szó|ő |8120|3. (|v.24.) önkormányzati rendelet 14. s (3) bekezdése a|apjźn a Gourmet
Pivo-vino Kft. közeriilet-használati hozzájáru|áséú 20|7 ' ápri|is 10. napjával visszavonj a azza|,
hogy a megszűnés napjáig a köztertilet-haszná|ati dijat a Gourmet Pivo-vino Kft.-nek meg kel|
ťlzetnie.

Felelős: polgármesteľ
Hatźridó: 201 7. április 1 0.

f. határozatban felszólítja a Gourmet Pivo-vino Kft.{ (székhely: l087 Budapest, Beľzsenyi Dánie|
utca f/B.) a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dánie| utca fĺB. szźtm a|att elhelyezkedő
vendég|átó terasz elbontására, melynek ahatźrozatkézhezvéte|étő| számitott 8 napon belül eleget
kell tennie.
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FeIe|ős: poIgármester
Határidó: 2017. ápľilis l0.

3. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,lrogy amennyiben a Gourmet Pivo-virro Kft. a
határozat kézhezvéÍe|étő| számitott 8 napon belü| nem tesz eleget a felszó|ításnak, bontsa e| a
Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dánie| utcaflB. szám a|att elhelyezkedo vendéglátő teraszt a
közterü | et-h aszná|ő ko|tsésén.

FeIelős: poIgármester
Határidő: 2017. ápriIis l0.

A Gazdálkodási Üwosztá|v táiékoztatása alanián: A határozat 2017. ápľilis f|. napján keriilt
kipostázásľa.

258/f0t7, (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerü|et-használati hozzájárulást ad -
teljes díjmentesség biztosításáva| - az a|ábbiak szerint:

Közteľĺ'ilet-haszná|ő, kérelmező: Csíkszeľeda Egyesü|et
(f484 Agárd, Csend utca 10.)

A köĺerület-használat ideje: 2017. június 10.

Kcizteľület-hasznźiat cé|ja: ku|turális rendezvény (Kóľusok Ejszakája)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. keľület' Lorinc pap tér, Pollack

Mihá|y^tér, Mikszáth Ká|mán tér
Közterület-hasznźúatnagysága: 2953 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. április 10.

A Gazdálkodásĺ Üeyosztálv táiékoztatása alapián z A határozat 20|7. április 21.én kipostázásra
keľült.

259lf0l7. Gv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-haszná|atihozzźĄźtrulást ad -
havonta tĺiľténő teljes díjfizetéssel - az a|źtbbiak szerint:

Közterü|et-hasznźiő, kérelmező: Vincita MagyaľországKÍt.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 2lB.)

A kcizteľület-használat ideje: f017. ápri|is lf , -f017. november 0l.
Közteľületlraszná|at célja: vendéglátó terasz

napernyő
árubemutató

Közterület-hasznźiat he|ye: Budapest VIII. kerÍi|et, Corvin sétány 2lB. szám e|otti
közteľületen

Közteľü|et-haszná|atnagysága: 9+30 +f m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. áprl|is 10.

::

l

'!
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A GazdáIkodási Ueyosztály táiékoztatása alanián: A'határozatot az ügyfél átvette 2017.04.27-
i én.

i

:

i 260/f0|7. (Iv.10.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatirozata
.j 12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|\

i A Yárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy koaerület-használatihozzájáru|ást ad -
i "lőre 

egy cisszegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

, nö,zterü|et-ha szná|ő.kére|mezo: Concoľde Events Kft.
: (székhe|y: 12l3 Budapest, Pálma u. 4.)
l A kére|emben fosla|t közterület-haszná|at
. ideje: f0|7 ' ápri|is 19. - 2017 . ápri|is f4.
. rözterület-használat cé|ja: Corvin Szezonnyitő SöľfesztiváI
l Közterü|et-haszná|at he|ye: Budapest VIII. kerület' Corvin sétány Futó u. _ Nagy

' Templom u. kozött elhelyezkedő közteľületen
f51m'

, 
KözterüIet-haszná|at nagysága:

i Felelős: polgármester

; Határidő:2017. ápľilis 10.

:

. A GazdáIkodási ÜgvosztáIv táiékoztatása alapiánz Ahatározatotaz ĺigyfé| áfuettef017.04.27-
én.

261/f017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-haszná|atihozzájźtrulást ad -
e|őre egy osszegben töľténő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Kozteri.ilet-haszná|ő, kéľelmező: HsB 2010 Kft.
(székhely: 1l45 Budapest, Jávor u. 5/b.)

A közterület-hasznáIat ideje: 20|7. źryri|is 18. _f017. október 3l.
KözterüIet-használat célja: napernyő
Közterü|et-haszná|at helye: Budapest VIII. keľület, Coľvin sétány 1/B. szám előtti

k<izteľületen
Kĺjzterület-haszná|atnagysága: 5l m2

Fe|elős: po|gármester
Határidő: 20l7. április 10.

A Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása atapián : A' határozatot az ĺĺgyféI átvette 20t7. 04. 27-
én.

262l20t7. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal\

A Városgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság rigy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad -
teljes díjmentesség biztosításáva| - az alábbiak szerint:
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Köaerü let-h asznźilő, kére|mezo :

A köĺerĺ'i letJlasználat ideje:

Közterü | et-h asnlá|aÍ. cé|ia:

K özteľü | et- h aszná|at h elye :

Közterület-h aszná|at nagysága:

Kö zterti l et-h aszn á| ő, kér e|mező :

A közterü let-használat ideje:
K özter ti let-h aszná| at cé|j a:

Közteľĺi let-h aszná|at h elye :

K<izterĺi l et-h aszná| at n agys ága :

Közterü let-h aszntiő, kére|mező :

A kozteľület-használat idej e :

Közterti l et-h asznźi at c é|i a:

Közterület-h asznźúat helye:

Kĺjzterü | et- h aszná| at nagy s ága:

Táľsak a Teleki Téľéľt Egyesü|et
(székhely: l086 Budapest, Te|eki Lász|ő tér 4.)
f017 . źprl|is 15. - 2017. december 3l . kozott hetente
pénteken-szombaton l 0.00-1 8.00 kozötti idoszakban
Híd a Kultúľák Kozott ,,Sok Színű Józsefi,áros''
(egybekotve a Teleki Tangó Kozösségi Gardrób
Vásánal (baba-mama cseľe-bere)
Budap^est VIII. keľtilet, Teleki Läsz|ő tér
100 m'

Magyaľ i|,pítőZrt.
(székhely: l149 Budapest' Pil|angó u. 28.)
f017 . április f|. _ f017 . május 1 0.

építési munkaterület (homlokzati állvány)
Budapest VIII. kerĺilet, Diószegi Sámuel u. 38-42.
szám előtti közterületęn
195 m2

Budapest VItr. keľület, Dobozi u. 11. szám alatti
Táľsasház
(székhely: 1086 Budapest, Dobozi u. 1 l.)
f017, ápri|is 18. _f017. május 26.
építési munkaterület (felvonulási tęrĹi|et 5 db
parkol óhelyen és védőtető e|helyezés e j ár dán)
Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 1 1. előtti
közterĺileten
50 +24 m2

Fe|elős: polgármester
Határidő: 2017. április 10.

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása a|apián: A határozatot az ügyfét átvette 2017. 04. f7-
én.

263/20ĺ7. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatírozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-használatihozzź!áru|ást ad -
előre egy összegben töľténő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20|7. ápri|is |0,

A Gazdálkodási Ügyosztálv táiékoztatása a|apiánz Ahatátozatot az ügyfél átvette 2017.04.27-
én.

264120|7. Gv.10.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l2 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-használati hozzájárulást ad -
előre egy cisszegben torténő teljes díjfizetésse| _ az a|tlbbiak szeľint:
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FeIe|ős: po|gármesteľ
Határidő: 2017. április 10.

A Gazdálkodási ÜeYosztáIv táiékoztatása a|apián z A határozatot az ügyfél átvette 2017. 04. 27-
én.

265/20|7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|\

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterü|et-használati hozzájárulást ad _
előre egy összegben tofténo teljes díjfizetéssel - aza|ábblak szerint:

Kozterü |et-h aszná|ő, kérelmező :

A köĺerület-használat ideje:
K ö zterü l et-h asznál at cé|j a:

Közteľület-h asznźiat he|ve :

Közterü let-h asznźiat nagysttga:

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l7. ápľilis l0.

Tisort Kft.
(székhely: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. f5.5.
em. 13.)
f017. ttprilis 12. -2017. szeptember 01.
vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 4f-44. szitm
előtti kozterĺileten
6mr

BľĹVen Kft.
(székhely: l l39 Budapest, Röppent5riĺ u. 56.)
f017. źryri|is 01. _ 20l'7. augusztus 3 1.

vendéglátó terasz
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány flA. szám
e|őtti^járdán
f0 m'

A Gazdálkodási tigvosztály táiékoztatása alapiánz Ahatározatotaz ügyfél átvette2017.$4.27-
én.

26612017. (Iv.10.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szlvazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterület-hasznźiatihozzájźtru|ást
az a|ábbiak szeľint:

Kĺjzterület-h asznźiő, kérelmező :

A kozterii I et-használat idej e:

Kö zterü l ęt-h aszná,| at cé|j a:

Közterü l et-h asznźiat helve :

Közterü | et-h aszná| at nagy sága:

Felelős: polgármester
Határidő: 20l7. ápľilis l0.

A Gazdálkodási Ueyosztá|v táiékoztatása alapiánz Ahatározatotaz ügyféI átvette 2017.04.27-
én.

267/20|7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság hatärozata
(I2 igen,0 nem, 0 taľtózkodźs szavazatta|\

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. nenl járul hozzá a 149120|6. (III.06.) száln(s haÍározata a|apján megá|lapított közterület-hasnlźiati
díj mérsékléséhez.

FeIeIős: poIgármester
Hatáľidő: 20l7. április 10.

2. a 149l20l7. 0rI.06.) szám,ilhatározatźń az a|ábbiak szerint módosítja:

Köaerĺ'ilet-haszná|ó, kérelmező: swIETELsKY Magyaľoľszág Kft.
(székhely: 1 1 17 Budapest, Irányi József utca 4-20. B
épíilet V. emelet)

A közterii|et használat ideje: f0|1 . március 06. - 20l 7. április 16.

Közterü|et-haszná|at cé|ja: építési felvonulási teľület
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Práter utca 73. szám előtti

közterĺiIet
Kozterület-h aszná|at nagysága: 43 m2 jérda

A közterĺilet haszná|at ideje: 2017 . ápri|is 17 . _ f018. március 18.

Közteľii|et-hasznźiat cé|ja: építési felvonulási terti|et
Koztertilet-használathelye: Budapest VIII. kerĺilet, Práter utca 73. szám előtti

közteľĺilet
Kcizteľület-használatnagysĺlga: |2! m2 (89 m2 járda - úttest és 4 db parkolóhely 10

m')
Díjfizetés ütemezése: havi díjfizetés

FeIelős: polgármester
Határidő: 2017. április l0.

A Gazdá|kodási Üeyosztálv táiékoztatása a|apiánz Ahatározatot2017. ápľi|is 21. napján vették
át.

268/20Í7. Gv.10.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság határozata
(l2 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 . a 2 1 1 /20 1 7 . (VI. 03 . ) szźlmű hatźtr ozatát az a|ttbbiak szerint m ódo sítj a :

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-használati hozzź$érulást ad -
előre egy összegben tĺjrténő teljes díjfizetésse| _ aza|ábbiak szerint:

KĺizterüIet-haszntiő, kérelmező: Sáľgabarack TMRW Kft.
(székhely: 26f7 Zebegény, Ady Endre utca l8.)

A közterület-haszná|at ideje: 20|7 . ápri|is 10. _2017 . október 3l.
Közterti|et-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntilathelye: Budapest VIII. keľĺ.ilet, Bródy Sándor utca |7. szám

e|őtti köĺerü|eten
Közteľtilet-haszná|atnagysága: f m2

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20l7. április 10.

2. a Sárgabaľack TMRW Kft. vendég|źttő terasz kihelyezése céljából igénybe vett közterü|et-haszná|at
điját f0|7 . ápri|is 01. - f017 . április 09. napja közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg.
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