
Felelos: polgármesteľ
Határido: 2017. április 10.

A Gazdá|kodási Ügvosztá|y táiékoztatása a|apián: Ahatźrozatotf0|7. ápľilis 21. napján vették
át.

269lf0|7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory közterü|et-haszná|ati hozzźĄárulást ad -
e|ore egy összegben történő teljes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szerint:

KĺjzteľüIet-h aszná|ő, kéľe|mező: Ágfalvi Imľe egyéni váltalkozó
(2100 Gödöllő, Batthyány út 25la.
ad ő szám : 49 9 f 8 5 67 -f -3 3)

A kérelemben foglalt közterü|et-hasznźiat
ideje: 2017. április 25.-f017. május 12.

Kozterület-haszná|at cé|ja: konténeľ
Közteľiilet-haszná|athe|ye: Budapest VIII. kerület, Corvin Sétány közterületen

(szökokútná|)
Közterület-haszntúatnagysága: l db

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. ápľilis 10.

A Gazdálkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: Ahatározatotaz ĺigyféI áfuettef0|7.04.f7-
én.

ravaslat a PrdÍer u 56. szóm melletti kuýafuttatóval kapcsolatos tulajdonosi diintés megllozataldra

27012017. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

|. hozzÁjáru| a Budapest Főváľos VIII. kerület' Práter u. 56. szám mel|etti kutyafuttató
megszüntetéséhez.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l7. ápriIis l0.

2. megbizza a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási KözpontZrt-t a kuýafuttató megszĺintetésével és a teľület
he|yľeál|ításával, füvesítéséve| kapcsolatos feladatok el|átásával.

Fele|ős: a ĺőzsefvttrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt, igazgatóságának elnöke
Határidő: 2017. ápľilis l0.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A fenti diintéssel kapcsolatban
a kutyafuttató megszüntetésľe keľült, a terĺilet te|jes helyľeá||ítása az íitemezés szeľint 2017.
októbeľ 3l-ig töľténik meg.

,41€



A Remény Gyermekei, a gyermekek remćnye Egyesiilet bérbevételi kérelme a Budapest VIil.
keriłIet, Kks József u. l2. szdm alatti üres, önkormdnyzati tulajdonti, nem lakás céIjóra szolglźIó

h ely is ég b ér b eadds a v o nat k o ztis ába n

f7I/2017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hatźrozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy nem járul hoad a Budapest VIII.
keľiilet, Kiss József u. lf . szám a|atti, 3469] lolAl1 hrsz'-ú, 9| mf alapterületű, üres, önkorm ányzati
tulajdonri' utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljáľa szolgáló helyiség bérbeadásához a Remény
Gyeľmekei, a gyeľmekek ľeménye Egyesület (székhe|y: 1094 Budapest, Berzenczey U.29.4. em.

8.A; nyilvántartási szám: 0|-02-0015616; adőszám: 1862f313-]-13; képviseli: onoriode oroyovwe
Isaac elnök) részére kultuľális tevékenység cé|jára.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017. április 10.

A Józsefváľosi GazdálkodásÍ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2017. április |f-én a
kéľelmezőt írásban éľtesítették a döntésľő|.

A KVR TRADE Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Klźlvória u 2l/A. szdm alatti
iires, önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céIjdra szolgáló helykég vonatkozásdban

272/20t7. (Iv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(13 igen, 0 nem, 0 taľtózkodís szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi BizoÍtságúgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Kálvária u. 2|lA.. szám a|atti, 3608312lAl30 hrsz.-ú' 45

m2 alapterliletű, utcai bejźratű, foldszinti, nem lakás céljfua szo|gá|ő helyiség bérbęadásához a

KvR TRADE Kft. (cégjegyzék száma: 0|-09-f95|97; adőszáma: 25899797-f-4f; székhely:

l089 Budapest VIII., Dugonics u.lfĺB 4. em. l4.; képviseli: Szabó Nikoletta ügyvezető) részére

határozat|an időre, 30 napos fe|mondási határidő kikötésével, keľeskedelem és ľaktáľozási
(motorkerékpáľ és alkatrészek kereskedelme és tárolása) tevékenység céljára, 59.267,- Ft/hó +

Áľĺ. nérleti díj + közuzemi és szolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. ápľilis 10.

f .) felkéľi a Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szeľinti béľ|eti szerződés

megkotésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában źt||ő nem lakás cé|játa

szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľől szóló 35lf013. (vI.20.) önkormányzati rendelet

l4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, valamint a l7. $

(4) bekezdése a|apján közjegyzó előtt egyoldalú kĺjtelęzettségváIlalási nyilatkozat aláírásźÍ

vźi|alja a leendő béľlő.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźridő: 20|7 . május 31.

A Józscfváľosi Gazdĺí|lrodási Kiizpont Zrt. táiékoztatása a|apián: 2017. április lf-én a
kéľelmezőt íľásban éľtesítették, a béľleti szeľződés a ľende|etben fog|a|t hatáľidőn belül nem

keľiilt megkiitésľe.



p,ąrÁĺy pĺĺrĺosuÉ egyéni vtíIlalkozli bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Dankó utca
36. szdnl alatti üres, iinkormányzati tulajdoníl, nem lakós céljára szolgĺÍIó helyiség bérbeaddsa

vonatkozósában

273120|7. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 0 tartózkodĺĺs szavazattal)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület, Dankó u. 3ó. sztlm a|atti,35475lOlA/2 hrsz.-ú, f2 mf
alapterti|etű, tires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, fü|dszinti' nem lakás cé|jára szo|gá|ő
helyiség béľbeadásához hatátozat|an időre, 30 napos fe|mondási ido kikötésével PATÁLY
MIKLOSNE egyéni vállalkozĺí (székhely: l086 Budapest, Dankó u. 17.; nyi|vántartási szám:
51f02468; adőszám:68086060-l .42;) részére, kereskedelmi alape|Iátás (élelmiszeľ, éle|miszeľ
jel|egű vegyes üzlet) szeszáľusítás nélküli tevékenység cé|jára,31.100,- Ft/hó +ÁFA bérleti
díj + közüzemi és kĹi|önszolgá|tatási díjak összegen.

Fe|elos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017. április t0.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amelynek fe|tétele, hogy az tnkormányzat tulajdon ában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rende|et
l4. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a
I7. $ (4) bekezdése a|apjánkozjegyző előtt egyolda|ú kötelezettségvá|lalási nyilatkozat a|áírásźt
vźi|a|ja a leendő bérlő.

Fele|os: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f0|7 . mtýus 3|.

A Józsefváľosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 2017. ápri|is 21.én a béľleti
szerződést felek megktittitték.

Florian Tiku Kft. bérlő és a WSHTRRI Kft. bérleti jog ótruhózásra vonatkoaj közös kěrelme a
Budapest VIII. keriilet, Baross u. 77, szdm alatti, önkormdnyzati tulajdonú, nem lakds céIú helyiség

tekintetében

274lf017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(l3 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság ligy dĺĺnt, hogy

l.) hozzájáru| a Floľĺan Tiku Kft. (székhely: 1082 Budapest, Baross u.77.; cégjegyzékszäm:0|-
09-9248ff; adőszám: 1475820|-f-4f; képviseli: Tiku Naser' Tiku Meľgim és Kelemen Szilvia
Rita önálló képviseletre jogosult Ĺigyvezetők) bérlő által bére|t, a Budapest VIII. kerület'
3553210/N6 he|yrajzi számon nyilvántaftott, a Budapest VIII. kerĺilet, Baľoss u. 77. szátm a|att
ta|á|hatő, utcai bejáratú, l30 m2 füldszinti és 39 m2 pinceszinti, összesen 169 m2 alapteľüIetű,
nem lakás céIú üzlethelyiség bérletijogának źńľuházźsźlhoz a VUSHTRRI lfft. (székhe|y: 103f
Budapest, SzőIő u. 78.; cég|egyzékszám: 01-09-270279: adőszám: 25354186-f-4|; képviseli:
Pervizaj Refki) részére pékség és cukrászda (szeszárusítás néIkül) cé|jára, határozat|an időre, 30
napos felmondási idő kikötéséve|, ajelenlegi bér|eti dijon, azaz 39|.165,- Fťhó + Áp.ł +
közuzemi és kü l ön szo l gáItatás i d íj ak cis szegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
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Határidő: 2017. április 10.

2.) a bérleti szerzodés megkotésének feltéteIe,
VUSHTRRI Kft. 6 havi bruttó bér|eti díinak
szerzodéskötési d íj at megfi zessen.

hogy a bérleti szerződés megkötése e|őtt a
megfelelo' azaz bruttő f.980.6"]7,- Ft összegiĺ

Fe|elős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgaÍoja
Határido: 2017. ápľilis 10.

3.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahaÍtrozat l.) pontja szerinti bér|eti szerződés
megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára
szo|gáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeirő| szóIó 35lf013. (VI.20.) önkormányzati rendelet
l4. $ (2) bekezdése alap1án 3 havi bér|eti díjnak megfe|eló óvadék megfizetését, valamint a 17. $

(4) bekezdése alapján kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását

vá||a|ja a bérlo.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017. mźĘus 31.

4.) a bérbeadói hozzź|áru|ás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő VUSHTRRI
Kft. a jelen hatáľozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerződéskotési díjat
megťlzeti, a bérleti szerződést a|áirja és azt egyo|dalli kötelezettségvállaló nyilatkozattal
megerősíti. Az onkormányzat ezen egyi.ittes feltételek teljesítéséig a Florian Tiku Kft.-t ismeri el
bérlőként azérvényben lévő bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: JózseÍVárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20l7. ápri|is 10.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: 2017. ápri|is 12-én íľásban
éľtesítették a kéľelmezőket, a béľleti szeľződés 20|7. május 10-én megkiitésľe keľiilt. További
intézkedést nem igényel.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Rákóczi ílt
jogróI való lemonddsra

.,...... ingatlanra vonatkozó elővdsdrlósi
ZART ULES

275/2017. Gv.10.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
onkormányzata . ... hrsz. alatt felvett, 108l Budapest, Rákóczi út...... számű,28
m, alapterületű, lakás megnevezésiĺ ingatlan tekintetében .... eladó és ..... .... vevo
közott 20|7' március l7-én l5.300.000,- Ft, azaz tizenĺjtmil|ió-háromsztaezer forint vételáron létrejött
adásvétel i szerződéshez kapcso lód ő e|őv ásźr|tts i j ogával nem kíván é ln i.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 20 1 7. április l 0.

A Gazdálkodási ÜeYosztálv táiékoztatása alapiánz 20|7. ápľĺlis l}-én az ügyfél részére a
határ ozat megküldésľe keľült.

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rttkóczi út ........,.,..,.... ingylayravonatkozó elővásdrldsi
jogrlíI vgló lemonddsra zÁnr tjĺns
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276120|7. (Iv.10.) sz. váľosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, l tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdá|kodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat a .. he|yrajzi^szám a|att fe|vett, természetben a l081 Budapest, Rákóczi út

szám alatti, 147 m' alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan tekintetében

eladók és ...... vevo kozött 2017. mfucius f7-én 40.900.000. Ft, azaz negyvenmillió-
ki|encszázezer forint véte|áron |étrejött adásvéte|i szerződéshez kapcsolódő e|ővtsár|ási jogával nem
kíván élni.

Felelős: po|gármester
Határido: 2017. április 10.

A GazdáIkodási ÜeYosztálv táiékoztatása atapián: A32flf017. (N.26) számú határozatáva| a
Bizottság dö ntött a 27 6 /2017 . (rv. 1 0.) szám ú határ ozat mód osítás ról.

Lakĺźs elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladdsi ajdnlat jóvdľ"sy(.'": Budapest VIII. keriilet,
Kisfaludy utca ......... ZART ULES

27712017. (Iv.10.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság hatźrozata
(12 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dönt, hogy

l.) hozztĘáru| az ingat|an-nyilvántaľtásban a ...... helyrajzi számon nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIil. kerüIet, Kisfaludy u. .......... szám alatti, 34 m,
alapterülettĺ, 1 szobás, komfortos komfoľtfokozatú lakásra vonatkozó e|adási ajánlat

il;kĹ;;;i;;o""Ł"Jl?''liiffi"..:-1iľi#!ř-ľľ:ź.:ľf í,^-:,Z,.Wł.ä'ŕi,"lt::ällftľJľ;
k<jzlésével és azza| a tájékoztatássa| kiegészítve, mely szerint a vég|eges vételár összege az
onkormányzat tulajdon źhan á||ő lakások elidegenítésérő| szőlő 35/2016. (XII.08.) önkoľmányzati
ľendelet l6. $ (2)-(3), illetve a 19. $ (1) bekezdéseiben biztosított kedvezmények a|kalmazásával
kerül megál|apításra.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. ápri|is l0.

2.) felkéri a Józsefiláľosi Gazdá|kodási Kĺizpont ZÍt.-t ahatározat t.) pontja szerinti eladási ajźtn|at

kikü ldésére, val am int az adtsv éte|i szer ződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l7. május 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt. táiékoztatása alapián: Az eladásĺ ajáłn|atot 20t7.
ápľilis 19. napján a bérlő áfuette, az adásvételi szerződést 20t7. jűlius 6-án megktitiitte.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladási ajdnlat jóvdhagyása -.Budapest VIII. keľíilet,
Iózsef utca ZART ULES

278/20|7. (IV.10.) sz. VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)
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A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

l .) hozzájáru| a Budapest VIII. kerület, József utca .. ...... száln a|atti, .

he|yrajzi számon nyi|vántartott,35 m'alapteľÍiletiĺ, l szobás, komfortos komfortfokozatu, akozos
tulajdonbó| 150/10.000 tulajdoni hányadda| rende|kező lakásra vonatkozóan e|adási aján|at

megküldéséhez bérlő részére, az e|készült forgalmi énékbecslésben
megá||apított forgalmi é'.ték 55 %o-źrya| megegyező összegű 5.775.000 Ft Véte|ár közlésével és

azzal a tájékoztatással kiegészítve, mely szeľint a vég|eges véte|ár összege az onkormányzat
tu|ajdonában álló lakások elidegenítéséľő| sző|ő 35lfUl6. (XII.08.) onkormányzati rende|et 16. $
(f)-(3), illetve a l9. $ (l) bekezdéseiben biztosított kedvezmények a|ka|mazásával kerül
megáIlapításra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. április 10.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szeľinti eladási aján|at

ki kü l d ésére, val am i nt az adásv éte|i szerződés aláír źsźĺra.

Felelős: Józsefiiáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 3 l.

Á Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Az eladási aján|atot f0|7.
ápľilis 24. napján a bér|ő átvette, az aján|ati kötöttségen belül béľlő nem ktittĺtt adásvéte|i
szeľződést.

Javaslat az,,Európa Belvdrosa Program II. _ Nyomdai szolglźItatds beszerzése,, tórgyú beszerzési
eljdrós eredményének megóIlapítósdra

280lf017. Gv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. az ,,Eurőpa Belvárosa Program II. - Nyomdai szo|gtitatás beszerzése'' táľgyú, kozbeszerzési
értékhatárt el nem ér ő b eszer zés i e |j árást eredményesnek nyi lván ítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápri|is 26.

2. a beszerzési eljárásban érvényes és legmagasabb darabszámű ajttn|atot a CREW Nyomdaipari
Szo|gáltató Kft. (l067 Budapest, Eötvös u.9/A ép.20.) tett, ezért aKft. a nyeltes aján|attevő.

Elfogadott aján|at:7 511 db

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f017 . źtpri|is 26.

3 ' ahatározatf . pontja a|apján felkéri a polgármesteľt a megrende|és a|tirására.

FeIelős: polgáľmester
Határidő: f0|7 . május 3.

A dtintés végrehajtásáúvégző szeľvezeti egység: Rév8 Zľt.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A nyeľtes aján|attevő a szolgáltatást te|jesítette.



ravas lat közter íilet- h osznúIati kérelmek eI bítáIds dra

281/20|7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igeno 0 nem, 1 tańózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy közterĺi|et-használati hozzájárulást ad -
havonta tĺiľténo te|jes díjfizetésse| _ az a|ábbiak szerint:

Köaerĺilet-hasznźilő,kéľelmezo: Somogyi É-tľend Kft.
(1088 Budapest, József krt. 9.)

A közterĺilet-használat ideje: f017 , ápri|is26. -f017. szeptembeľ 30.
Közteri'ilet-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Kĺjzterü|et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerület, Somogyi BéIa u. 8. szám

elotti k<izteri.ilet

KĺjzterüIet-h aszná|at nagysága: 30 m2 ęf db l5 m2 alapterĺiletű parkolóhely)

Felelős : polgármesteľ
Határidő: f017 . ápri|is f6.

A GazdáIkodási Üwosztály táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél f0I7. 04. 26-án
személyesen átvette.

282/f0t7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dont, hogy közterület-használati hozzźĄárulást ad -
e|őre egy össŻegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

KĺjzterĹilet-haszná|ő, kérelmező: Red Loft Invest Kft.
(székhely: 1212 Budapest, Tiboľc u. 2f .)

A kozterület-használat ideje: 2017. április26. _f0|7. május26.
Köztertilet-hasznźilat cé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási terület)
Közterület-haszntiathelye: Budapest VIII. kerü|et, Salétrom u. f. szźm e|ótti

közterü|eten
Közterĺi|et-h asznźńat nagysága: 4 m2

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|7 . ápri|is 26.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása a|apián: A hatáľozatot az ĺigyfél 2017. 04. 26-án
személyesen átvette.

283/20t7. GV.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtĺĎzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerü|et-használati hozzájárulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:



Kozterü |et-h aszná|ő. kérelmezo :

A közteríj let-használat ideje:
K özterĺi l et-h aszná| at cé|ja:
Kozterü l et-h aszná|at h elve :

K özterü l et-h asznźĺlat nagysága :

Kĺjzteľület-h asznä|o, kérelmezo :

A kozteri.ilet-haszná|at idej e :

Kö zteľü l et-h aszn á|at c é|j a:

Közterület-h aszná|at helye :

Közterii l et-h aszná|at nagy s ága:

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7 . źtpri|is f6.

Red Loft Invest Kft.
(székhely: 1f|f Budapest, Tiborc u.2f.)
2017. ápri|is26. -2017. május26'
építési munkateľtilet (homlokzat javítás)
Budapest VIII. kerti|et, Nap u. 10. szám e|őtti
kcjzteľĺileten
4 m'2

Sami Info Tľade Kft.
(székhely: 1085 Budapest, Józsefkrt. 85.)
f0|7 . ápri|is f6. _ f017 . szeptember 30.
vendég|átó terasz
Budapest VIII. keľüIet, Krúdy u. 4. szźm előtti
közterületen
3mr

Felelos: polgármester
Határidő: f017 . ápri|is 26.

A Gazdálkodási Üeyosztá|y táiékoztatása atapián: A hztározatot az ĺigyfél f017. 04. 26-án
személyesen átvette.

284lf0l7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem' 1 taľtózkodás szavazatta|\

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy kozteri'ilet-haszná|atihozzájárulást ad -
előre egy osszegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

A Gazdálkodási Uevosztálv táiékoztatása alapián: A határozatot az ügyfél 2017. 05. 03-án
személyesen átvette.

285/f0l7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságúgy dont, hogy

l . vi s szavonj a 67 6 lfI I 6. (v I.f1 .) számű határ ozatát.

FeIelős: polgármester
Határidő: f0|7 . április f6.

2. közteri|et-használati hozzź|trulást ad - előre egy összegben tĺjľténő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szerint:
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Közterü|et-haszná|ő, kéľe|mezo: WINE & DINE Kft.
(székhe|y: l21l Budapest, Kossuth Lajos u.62.)

A köaerület haszná|at ideje: 201 7. ápri|is f6' - f017 . szeptember 30.
Kozteľü|et-haszná|at cé|ja: vendég|átó terasz

3 db napeľnyő
Koferü|et-hasznźilathelye: Budapest VIII. kerület' Bródy Sándor u. f7. szám

előĺi k<jzteriileten
Kozterĺi|et-h aszná|at nagysága: 23 + f8 m2

Fe|elős: po|gármesteľ
Határidő; f017 . ápri|is f6.

3. a WINE & DINE Kft. vendég|átó Íerasz kihe|yezése céljából igénybe vett közteri'i|et-hasznźilat díját
20l7. április |5. - 20|7. április 25. napja közĺjtti időszakra vonatkozóan fizesse meg.

FeIelős: polgáľmester
Határido: f017 . ápri|is 26.

A GazdáIkodási tievosztá|v táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyféI f0|7. 05.03-án
személyesen átvette.

286/2017. Gv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen, 0 nem, 1 taľtózkod ás szavazatta|\

A Városgazdá|kodási és Pénzi.igyi Bizottság úgy d<int, hogy

1. közterÍilet-haszná|ati hozzź|źru|źlst ad - elore egy összegben torténő teljes díjfizetésse| _ az
alábbiak szerint:

KözterĹilet-haszná|ő, kére|mező: Csőkesoľ Kft.
(székhely: 1082 Budapest, Corvin Sétány 1/d.)

A k<izterĺilet-hasznáIat ideje: f0|7. ápri|is26. _20|,ĺ. szeptember l8.
Közterület-haszná|at cé|ja: megállító tábla
K<jzteri'ilet-haszntiathelye: Budapest VIII. keriilet, Futó utca (36314ĺ|| hrsz.)

járd^an

Köztert.ilet-haszná|atnagysága: l m'

Felelős: polgármester
Határido: f017 . ápri|is 26.

2. a Csőkesor Kft. megál|ító tábla kihelyezése cé|jtlból igénybe vett k<jzterület-használat díját április
|8. -f017. április 25, napja közötti időszakľa vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201'7 . ápri|is 26.

A Gazdátkodási Ügyosztály táiékoztatása alanián: A hatáľozatot az Íigyfét 2017. 05. 10-én
szemé|yesen átvette.

287/2017. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtózkodźłs szavazatta|)
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A Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy kozterület-használatihozzájárulást ad -
e|oľe egy cisszegben tofténo teljes díjfizetésse| - az alábbiak szeľint:

Köaeri.ilet-hasznźiő, kérelmező: Party Ice Hungary Kft.
(székhely: l l17 Budapest, Hunyadi J. u.4.)

A közterijlet-haszná|at ideje: 2017 . mźĄus 0f . -201.ĺ . jrinius 02.
Köztertilet-hasznźiat cé|ja: ľeklám zźsz\ő
Koaeriilet-használathelye: Budapest VIII. kerĹilet, Futó u. 34-36. szám elotti

járdán
Közteľü|et-haszná|atnagysága: 7 m'

FeIelos: polgármester
Határidő: 20|7 . źryri|is f6.

A GazdáIkodási Ügyosztály táiékoztatása alanián: A határozatot az iigyfé| 2017. 05. lO-én
személyesen átvette.

288lf017. (Iv.f6.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(9 igen' 0 nem, l taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy köaerĺilet-használati hozzájźrulást ad -
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az a|ábbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmező: Budapest VIII. kerĺilet, Népszínház utca 22. szátm
a|atti Táľsasház
(székhely: 1 08 l Budapest, Népszínhźn utca f2.)

A köztertilet-használat ideje: 2017 . május 0f . - f017 . október 3 1 .

Közterület-haszntúat cé|ja: építési munkaterület (állvány elhelyezése)
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII' kerület, Népszínház utca ff' e|őtti

közteľületen
Közterület-h aszná|at nagysága: 15 m2

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f017 . źtpri|is f6.

A Gazdátkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozatot az ügyfél 2017. 05. 10-én
személyesen áfuette.

289l20|l. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hory közterüIet-használati hozzájárulást ad -
negyedéves díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kĺjzterület-haszná|ő, kérelmező: Jezsek Lajos egyéni vállalkozó
(l 08 1 Budapest, Népszínhźn utca 53.)

A közterület-használat ideje: f017 , mt|lls 05. - f0|7 . szeptember 30.
Közterĺilet-haszná'|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterti|et-haszná|athelye: Budapest VIII. kerti|et, Népszínház utca 53. szám

előtti köĺerületen
Kĺizterület-h aszntl|at nagysága: 8 m2

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7 . ápri|is f6.
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A Gazdá|kodási Üeyosztálv táiékoztatása a|apiánz Ahatározat átvételľe keľült 2017. május 8.
napján.

290/20|7. (Iv.26.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nenl ad közterĺi|et-h aszná|atihozzájźlru|ást'
az althbiak szerint:

Közterület-haszná|ő, kérelmezo: Rauf és Társa Bt.
(l084 Budapest, Mátyás tér 17.)

A kérelemben fog|a|t k<jzteriilet-haszná|at
ideje: 2017.ápri1is04'-f017. október3l.
Közterület-haszná|at cé|ja: vendéglátó terasz
Közterület-haszntiathelye: Budapest VIII. kerĺi|et, Máýás tér 11. szám e|otti

ktizterületen
Kĺjĺeľület-haszná|atnagystrya: 18 m2

FeIe|ős: polgármesteľ
Határido: f017 . április 26,

A Gazdálkodási ÜeYosztáIy táiékoztatása alapiánz A'határozat átvételľe került 2017. május 8.
napján.

29tl20|7. Gv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igeno 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad közterii|et-haszná|atihozzájtru|ást
az a|źtbbiak szerint:

Közterü|et-hasznźúő, kéľelmező: Heti Betevő Egyesület
(6900 Makó' Szent István téľ 31.)

A kérelemben foglalt közterĹilet-haszná|at
ideje: 2017 . május |.
Közterület-haszná|at cé|ja: Majális
Közterĺilet-haszná|at helye: Budapest VIII. kerü|et, Molnár Ferenc tér

közteriileten
Közteľü|et-h aszná|at nagysága: 600 m2

Fele|ős: polgármester
Hatáľidő: f017 . ápri|is f6.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása atapián: A diintés 20t7. május 10. napján kipostázásľa
keľiilt.

292/2017. Gv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nemo 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nenc ad közteľület-hasznźilatihozzź$áru|ást
az a|ábbiak szeľint:

!i
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Köaerü |et-lr aszná|ő, kéľeImező :

A kérelemben fog|alt közterü|et-haszná|at
ideje:
K ozterli l et-h aszná| at cé|j a:

Köaerĺi l et-h aszná| at h el ve :

Közterü | et-h asznźi at n agysága :

FeIelős: polgármester
Határido: 2017 . ápr||is f6.

Gó|yafa Kft.
(1086 Budapest, Dalrkó utca 36.)

2017. május |.
Majális - vendéglátás
Budapest VIII. kerü|et, Molnár Ferenc tér
közterületen

)
5U m'

Budapest VIII. keľület, Népszínház utca f7. szám
alatti Gaueľ Táľsasház
(székhely: 108l Budapest, Népszínházv f7 .)
f017 . mź$us 0|. - f0|7 . június 1 5.

építési munkatertilet (á|lvány és védőtető)
Budapest VIII. kerü|et, Népszínhźn u. 27.) e|őÍti
jźtrdán

60 m2 121m, ál|vány és 39 m2 védőtető)

Concoľde Events Kft.
(székhely: 1213 Budapest, Pálma u. 4.)
2017. május f4.-f0|7. május 29.
Corv in Szezonnyitó Sörfesztivá|
Budapest VIII. kerület, Corvin sétány Futó u. - Nagy
Templom u. között elhelyezkedő közterületen
f75 m"
egy összegben

A Gazdálkodási Ugvosztály táiékoztatása alapián: A diintés f0l7. május 10. napján kĺpostázásľa
keľiilt.

29312017. Gv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 ĺgen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

AYźtosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nenl ad közterüIet-haszná|atihozzź|árulást
az a|źtbbiak szerint:

Közterü |et-h aszná|ő, kérelmező :

A közterü|et-használat ideje:
Kozteľ ü l et-h aszn á| at cé|j a:

Közterĺilet-h asznźńat helve :

Közterü l et- h aszn tń at nagy s ága:

Fe|elős: polgáľmester
Határiđő: f0|7 . ápri|is f6.

A Gazdálkodási ÜevosztáIv táiékoztatása a|apián: A hatáľozztot az ügyfél 2017. 05. 10-én
szemé|yesen átveffe.

294/20Í7. (Iv.f6.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja a 260lf0l7. (IV.10.) számú
határozatát az a|źbbiak szerint:

Közterü|et-h asznźiő, kérelmezo :

A közterület-használat ideje:
K ö zterĺ'i l et-h aszná| at c é|j a:

Közterü let-h asznźúat helve :

KcizterĹi I et-h aszná|at nagy s ága:.

Díjfizetés ütemezése:

Felelős: po|gármester
Határidő: 20|7 . áprl|is 26.



A GazdáIkodási ÜeYosztá|v táiékoztatása alaľ'ián: A határozatot az iigyfél 2017. 05. 10-én
szemé|yesen átvette.

295lf0|7. (Iv.26.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterü|et-használatihozzájárulást ad -
teljes díjmentességgel _ az a|ábbiak szerint:

Közterii|et-haszná|ő, kére|mező: ELTE - Tľefoľt Ágoston Gyakoľló Gimnázĺum
(székhe|y: 12l3 Budapest, Trefort utca 8.)
f0|7 . május 04. - f017 . május 05.

A közterület-használat ideje: rakodási terüIet
Kĺjzterület-használat cé|ja: Budapest VIII. kerü|et, Trefoft utca 8.
Közteri.ilet-használat helye: 1 db parko|óhely
Kö zterii I et- h aszná| at n agy s ága:

Fele|ős: polgármesteľ
Határidő: 2017 . źryri|is f6.

A Gazdálkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: A hatáľozlt 20!7. május 10. napján
kipostázásľa keľiilt.

296/f0|7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdáIkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság rigy dönt, hogy

l . közterület-haszná|ati hozzájárulást ad _ havi dijfizetéssel - az a|ábbiak szeľint:

Közterü|et-haszná,lő, kérelmező: Glóľia Mirage Kft.
(1053 Budapest, Veres Pálné utca 18.)

A k<jzterület-haszná|at ideje: 20|7 . ápri|is f6. _ 2017 . ápľilis 30.
Közterület-haszná|atcé|ja: vendéglátó teraszés napernyő
Közterület-haszná|athe|ye: Budapest VIII. kertilet, Gyulai Pál utca 2. szám e|őtti

közterü|eten
Közterület-hasznźl|atnagysága: 45 - 45 mz

A kĺjzterület-használat ideje: 20|7 ' május 01. _ f017 . szeptember 30.
Kĺjztertilet-hasznźiat cé|ja: vendéglátó terasz és napernyő
Közterület-haszná|athelye: Budapest VIII. kerĺilet, Gyulai Pál utca f. szám e|otti

közterületen
Közterület-h aszná|atnagysága: 95 - 95 m2

Felelos: polgármester
Határidő: 2017 . ápri|is 26.

f . a G|oria Mirage Kft. vendég|źúő terasz és napernyő kihe|yezése céljából igénybe vett közteľület-
hasznźilat díját ápri|is 18' - 20|7. április 25, napja közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: po|gármesteľ
Határido: 2017. áprilris 26. },
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A Gazdálkodási ÜgYosztály táiékoztatása a|apián: A hatáľozatot az iigyfét 2017. 05. 10-én
személyesen átvette.

f9712017. (Iv.26.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Józsefoárosi onkormanyzat tu|ajdonában lévo kozteri.iletek haszná|atärő| és haszná|atának

ľendjéľől szóló 18120|3. (Iv.24.) önkormányzati rendelet l4' s (3) bekezdés a) pontja a|apján az
Eclipse Sport Kft. 83912016. (VIII.29.) számű közterület-h aszná|ati hozzájárulásźLt 2011 . ápri|is f6.
napjával visszavonja azza|,hogy azeredeti állapot helyreállításának napjáig a közterület-haszná|ati
dijat az Eclipse Sport Kft.-nek meg kell fizetnie.

FeIelos: polgármester
Határidő: 2017 . ápri|is f6.

f. határozatban fe|szólítja az Ec|ipse Spoft Kft.-t (székhely: 1081 Budapest, Rákóczi űt 73.) a

Budapest VIII. kerület, Berzsenyi Dániel u' 1. szám alatt elhelyezkedó vendéglátó terasz
e|bontására, melynek ahatározatkézhenĺételétő| sztmitott 8 napon be|ül eleget ke|l tennie.

Felelős: polgáľmester
Határidő: f017 . tryr|lis 26.

3. felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy amennyiben az Eclipse Sport Kft. a

határozat kézhezvéte|étől számított 8 napon belĺil nem tesz eleget a felszólításnak, bontsa el a

Budapest VIII. keľiilet, Berzsenyi Dániel u. l. szám a|att elhelyezkedó vendég|átó teraszt a

közterü |et-h asznźiő költségén.

Felelős: po|gármester
Határidő: f017 . źtpri|is f6.

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 20|7. május 10. napján
kĺpostázásľa keľült.

298/2017. (Iv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy dönt, hogy

l. a Józsefuáľosi onkormtnyzat tu|ajdonában lévő közterü|etek haszná|atáről és haszná|atának
rendjérő| szőlő |8120|3. (|v.24.) önkoľmányzati rendelet 14' $ (3) bekezdés a) pontja a|apjttn a
BABOHA Kft.. 774ĺf0|6. (vII.22.) számű közterüIet-haszná|ati hozzÍĘtru|ásźt 2017. ápri|is 26.

napjával visszavonja azza|,hogy az eredeti ál|apot helyreállításétnaknapjźig a közterület-használati
dijataBABOHA Kft.-nek meg kell ťlzetnie.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . ápri|is f6.

f ' hattrozatban felszólítja a BABOHA Kft.-t (székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 6.) a Budapest VIII.
kertilet, Kľridy u. 6. szám alatt elhelyezkedó vendég|átó terasz elbontására, melynek a határozat
kézhezvéte|étő| számitott 8 napon belül e|eget kell tennie.
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FeIeIos: poIgármesler
Hatáľidő: f017 . ápr||is 26.

3. fe|kéri a Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt.-t, hogy amennyiben a BABOHA Kft. ahatározat
kéz|lezvéte|étő| számított 8 napon belü| nem tesz eleget a felszó|ításnak, bontsa el a Budapest VIII.
kerüIet, Krridy u. 6. szám alatt e|he|yezkedó vendéglátó teraszt a közterület-hasznáIó költségén.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f017 . ápri|is f6.

A Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása a|apián: A hatáľozatot az ügyfél 2017. 05. 10-én
személyesen átvette.

Tulajdonosi houdjdrulás Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sámuel utca 38-40. szám alatti ingatlan
v ill amo s e nerg ia ellátds dlto z

29912017. (Iv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzáj áru|ásźlt adja _ az
ELMU Hźilőzati Kft. (cégiegyzékszám:01 09 874|42; székhe|y: 1132 Budapest, Váci út 72_74.)
megbizása a|apján - a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégsegyzékszám: 0l 09 692800;
székhely: 1131 Budapest, Roko|ya u 1-13.) źita|készített' Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámue|
utca 38-40. szám alaÍÍ' épülő Nemzeti Kozszo|gá|aÍi Egyetem Speciális oktatási Centľum
vil|amosenergia-el|átási tervéhez, a közterületi munkák elvégzéséhez, az a|źtbbi feltételekkel és
kikötésękkel:

a. a tulajdonosi hozzájárulás a Diószegi Sámuel utca (hrsz.: 35903) munkálatokka| érintett
teľüIetére terjed ki,

b' aberuhźnőnak (építtetőnek) a közútkeze\ői és munkakezdési (buľkolatbontási) hozzájáru|ást a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mel|ékletek csatolásáva| a
Budapest Főváľos VIII. kerüIet Polgáľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Irodájátő| előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maľadéktalanul be kell tartani,

c. kĺjtelezi a kivitelezőt a Diószegi Sámuel utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda
szegélykő) megfelelő minőségben torténő helyreállítására, melyre a beruháző és kivite|ező
közosen 5 év garanciźLtvtil|a|:

. a bonťássa| érintett Diószegi Sámuel utca útpálya burkolatát az alábbi ľétegrenddel kel|
helyreál l ítan i, szerkezeti rétegenként 20 -f0 cm átI apo l ás sal :

4 cm vtg. AC1l je|Íĺ hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda szélességéve|
megegyező hosszban)
7 cm vtg. ACfŻ je|ti hengeľe|t aszfa|tbeton kötőréteg
f0 cm vtg. C8/10-3flF stabilizźtlt lita|ap
20 cm vtg. fagyál|ő homokos kavics ágyazat Trq 95%o (más anyaggal nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámuel utca gépkocsi kapubehajtó burkolatźlt az a|ábbi
ľétegľendde| kell he|yreźi|ítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:

4 cm vtg. MA1 1 érdesített öntött aszfa|t kopóréteg (teljes széIességben)
20 cm vtg. C8/10-32lF stabi|izált útalap
15 cm vtg. fagyá||ó homokos kavics ágyazat Trq 95% (mźs anyagga| nem
helyettesíthető)
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. a bontássa| éľintett Diószegi Sámue| utca pźrat|an o|da|i járda burko|atát az alábbi
rétegľenddel kell helyreál|ítani, szerkezeÍi rétegenként 20-f0 cm át|apolással:

eredeti nagykockako burkolat
4 cm vtg. homokágyazat
15 cm vtg. C8l10-32ĺF stab||izá|t útalap
15 cm Vtg. fagyá||ő homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyagga| nem
helyettesíthető)

. a bontással érintett Diószegi Sámue| utca páľos oldali járda burkolatát az a|ábbi
rétegrenddel kelI helyreá||ítani, szerkezeti rétegenként f0-f0 cm átlapolással:

3 cm vtg. MA-4 érdesített öntĺltt aszfa|t kopóréteg (a járdaszakasz te|jes
széIességében)
15 cm vtg. C8l10-3flF stabi|izá|t útalap (árműterhelés 20 cm)
15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem
heIyettesíthető)

d. az engedé|yes köteles a munkák (he|yreállítás) elkészültéről a köaeri'ilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

e. jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előírásainak
maradékta|an betartásáva|, a döntés napjától számitott 1 évig érvényes.

Felelős: po|gármesteľ
Határidő: 2017 . ápril.is 26.

A Gazdálkodási tievosztáIv táiékoztatása a|apián: A tulajdonosi hozzájáľu|ás 2017. ápľĺtis 28.
nappal kiadásľa került.

Tulajdonosi hoadjóľulás Budapest VIII. keriilet, Gyulai Pál utcdban 0,4 kV-os kdbel hdlózat
részleges re ko nstr ukciój dlto z

300120|7. (Iv.26.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Yźrosgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja - az
ELMÜ Há|őzati Kft. (cégjegyzékszám:01 09 874142; székhely: ll32 Budapest, Váci iń 7214.)
megbízása a|apján - a GTF Elektromos Tewező Főválla|kozó Kft. (cég1egyzékszám: 01 09 692800;
székhely: 1 13l Budapest, Roko|ya u 1-13.) źůta| tervezeÍt, Budapest VIII. keľület, Gyulai PáI utcai 0,4

kV-os kábelhá|őzat részleges rekonstrukciőjához, a közteľÍileti munkák elvégzéséhez az a|ábbi
fe|tételękke| és kikötésekkel :

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

b. a tulajdonosi honájźtru|ás a munkálatokkal éľintett Gyulai Pá| utca (hrsz.: 36449) szakaszára
terjed ki, a fennálló 5 éves bontási tilalom miattf0|7 végéig csak kivételes, indokolt esetben
(rendkívü | i i génybevétel) ad ható hozzź!áru|ás a munkák me gkezdéséhez,

c. aberuhźnőnak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźtru|ásta
vonatkozó rendelet (|911994. (V.3l.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváľos VIII. keľÍilet Polgármesteri Hivatal Hatósági IJgyoszttily Építésügyi
Irodájátó| előzetesen meg kell kérni, és azabban fogla|takat maradéktalanu| be kel| tartani, 
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d. kötelezi a kivite|ezőt az érirftet1 út- és járdaszakasz bontási helyek megfele|o minőségben
torténo lrelyreá|lítására, me|yľe abeľu|láző és kivitelező közösen 5 év garanciátvźi|a|:
. a bontássa| érintett Gyulai Pál utca járda buľkolatát az a|ábbi rétegrendde| ke|l

he l yreál I ítan i szerkezeti rétegenként f 0 -20 cm át l apol ás sa| :

meglévő térkő burko|at
4 cm vtg. NZfl5 baza|ttęyazat
15 cm vtg. C8/l0-3flF stabi|izált úta|ap (árműterhelés 20 cm)
15 cm vtg. homokos kavics źryyazatTrq9í%o

. a bontássa| érintett Gyulai Pá| utca űtpá|ya és parkolósáv burkolatát azalábbi rétegrenddel
ke I I h e lyreá| l ítan i szerk ezeti r éte genként 20 -f0 cm átl apo l ással :

meg|évő térkő burko|at
4 cm vtg. Nzfls baza|tźryyazat
20 cm vtg. C8i l0-3ZlF stab||izźtlt útalap
f0 cm vtg. homokos kavics ágyazatTrq91%o

e. az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészü|téről a köĺeľület tulajdonosát írásban
értesíteni,

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szeľvek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betaftásáva|,2017. |f .0|-tő| 2018. l1. 15-ig érvényes.

FeleIős: polgármester
Határidő: 2017. ápri|is 26.

A Gazdálkodási tigvosztá|v táiékoztatása alapián: A tutajdonosi hozzájárulás 20ĺ'7. ápritis 28.
nappal kiadásľa keľüIt.

Iavaslat az IRINGBER l{ft. gépjdrmilí-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megvdltdssal történő
teIjesí.tésére

30112017. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(1 igen' 9 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

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

1. hozzájárul - a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kotelezettségérőI szóló
l5/20] 1. GrI.l8.) önkormdnyzati rendelet 7. s (I) bekezdés a) pontja alapjdn - az IRINGBER Ęft.
(székhely: 1097 Budapest, Külső Mester u. 2]., cégjegłzékszám: 0] 09 278303) Budapest VIII.

kerüIet, Tolnai Lajos u. 28-30. szám (hrsz.: 34962) alatti ingatlanon tervezett lakóépüIet
megépítéséhez kapcsolódó 11 db gépjdrmű-elhelyezési kotelezettségének pénzbeli megvóltóssal
történő t e lj es íté s é hez 2. 5 0 0. 0 0 0, - Ft/par koló díj ért.

2. felkéri a polgármestert a gépjórmĺĺ-elhelyezési kotelezettség megváltására vonatkozó
me gáI lapo das aláírás ára.

Fele|ős: polgármester
Határidő: f017, ápril.is 26.

A Gazdá|kodási Üwosztálv táiékoztatása alapiánz Az igyfél tájékoztatása 2017.04.26-án
megttirtént.



Javaslat a róaefváros Köziisségeiért NonproJit Zrt. 20l6. évi éves jelentés elfogaĺlására

302/f0Í7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(8 igen' 0 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházoÍt hatáskörében e|járva, mint a Józsefiláros
Kozösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsefoáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. éves jelerrtését a 2016. évi közszolgáltatási
szerződés keretében ellátott feladatokról, a támogatás felhasználásról, valamint annak
eIszámolásáró|.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f017 . ápr||is f6.

2. fe|kéri a lőzsefvźtros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az 1. pontban elfogadott e|számolás
alapján 134 075 749,-Ft az onkormányzatrészére történő visszaťlzetése iránt intézkedjen.

Felelős: polgármester
Hatáľido: a döntést követő 15 napon belül

A Józsefváľos Közösséeeiéľt NonpľoÍit Zľt. és a Gazdálkodási ÜgvosztáIY táiékoztatása alapián:
Az elszámo|ás elfogadását ktivetően, 2017. május f-án ^z elszámolás maradvány
visszafizetésének tisszege uta|ással megtöľtént.

ĺjszl lvepsucÁR ldősgondozó KözhasznúAlapítvdny bérbevéteti kérelme a Budapest VIII.
keriłlet, Vajda Péter utca 9. szdm alatti üres, önkormĺźnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgáló

hely is ég b érb eadds a v o natko zds ób an

303l20t7. (Iv.26.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtrizkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem jdrul houó a Budapest VIII.
keľĺilet, Vajda Péteľ u. g. szäm a|aÍti, 387g3ĺ7/Al14| hrsz.-ú, 27 m' alapteľületĺĺ, üres,
önkoľmányzati tu|ajdonú, utcai bejáratű, füldszinti' nem lakás cé|jźtra szolgá|ó helyiség béľbeadásához
határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötéSéve| az oszl NAPSUGÁR Idősgondozó
Közhasznrĺ Alapítvány (székhely: 2252 Tőa|más, Kossuth u' 2.; nyi|vántartási szám: 13-0|-0003085;
adőszám: 1872|931-1-13; képviseli: Mészáros József elnök) részére, iľoda (idősgondozás'
időskoľúak részéľe gyűjtött felajánlásokelosztása, ľászoľulókhoztőrténő eljuttatás) cé|jfua.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 . ápri|is 26.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A diintésľő| a tájékoztatás
2017. május 3-án megttiľtént.

Jav as I at g ép kocs i- b edIIó bér b e adds dľa

304/20|7. (Iv.26.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság ligy dtint, hogy i,
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l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, Béľkocsis u. 3f . száln a|aÍti, 34]9| lrrsz.-ú
te|ekingatlanon kialakított 7. számú gépkocsi-beálló bérbeadásához ..(HB-
25912017) magánszemé|y részéľe,határozat|an időre, 30 napos fe|mondási időve|, 10.000,- Ft/hó
bérleti díj + AFA összeg megá||apítása me||ett.

FeleIos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazĺlá|kodási igazgatőja
Határido: 20,|7 . ápri|is 26.

2') felkéri a Jőzseťvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt.-t ahatärozat l.) pontja szerinti bérleti szeľződés
megkötésére, amely hatá|yba lépésének feltétele az onkormányzattu|ajdonában álló üres telkek,
felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beálIók és dologbérletek bérbeadásának feltételeirő| szó|ó
5912011. (XI'07.) önkoľmányzati rendelet l3. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak
megfele|ő osszegű óvadék megfizetése, valamint az egyo|da|ú kötelezettségvá|lalási nyi|atkozat
közjegyzői okiľatba töľténő fogla|ásának kötelezettsége.

Felelos: Józsefoárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . május 31.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. táiékoztatása a|apián: A dtintésrő| 2017. május 3-án
íľásban éľtesítették a kéľelmezőto a bérleti szeľződés megktitésre került. További intézkedést
nem igénye|.

adósaÍmmal rendelkező magĺÍnszemély, ..,.,..... magdnszeméIy, valamint a
Bodler Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Német utca 2I. suźm alatti üres,

önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céljdra szolgdló helyiség vonatkouźsdban

3 0 5 / f0|7 . (Iv.26.) sz. Vá ľos gazd áI kodási és Pénzůĺ gyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) nem jdrul hozzd a Budapest VIII. keľület, Német a.21. szźtm a|atti,35213l2lV2 hľsz.-ú' 15 m2
alapterületű, önkormányzati tu|ajdonli, utcai bejáratű, füldszinti, nem lakás cé|jára szolgá|ó
helyiség béľbeadásához .......... magánszemély (HB-50lf0|7) részére határozat|an
időľe, 30 napos felmondási idő kikötésével 15.000,- Ft/hó+ÁFA béľleti díjon, ľaktáľozás (saját
ingóságok tárolása) cé|jára'

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zĺt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 201'7 . ápri|is f6.

2.) nem jdrul houd a Budapest VIII. kerĺilet, Német u.2t. szám a|atti,352|3/2/N2 hrsz.-ú, 15 m2
alapteľüIettĺ, önkormányzati t|J|ajdonú, utcai bejáratű, füldszinti, nem |akás cé|jára szo|gá|ő
helyiség bérbeadásához........... adőszámmal rende|kező magánszemé|y (HB-50l2017)
részére határozat|an időre' 30 napos felmondási idő kikcĺtésével 12.000,- Ft/hó+ÁFA bérleti
díjon, galéľiao műhely (fotóművészeti ga|éria) cé|jára.

Felelős: Józsefr'árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vag7ĺongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . źryrilis 26'

3.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺilet, Német u. 21. szám a|aÍti, 352|3l2lAl2 hrsz.-ú, 15 m2
a|apteľü|etű, önkormányzati tu|ajdonú, utcai bejáratű, fti|dszinti, nem lakás cé|jára szo|gáIó
helyiség bérbeadásához a Bodleľ Bt. (cg: 07-06-0 1 5 8 1 4; székhe|y: 248 l Velence, Gesztenye sor
22.;képviseli: Kisaľi Szabo|cs Mik|ós ügyvezető) részérehatźlrozat|an időre,30 napos felmondási
idő kikötésével, műhely (egyedi textil baba- és gyerek holmik, p|. csörgos figurák, haszná|ati
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tárgyak varrása, készítése) tevékenység cé|jára,35.000'- Ft/hó + AFA béľleti díj + köziizemi és

különszo|gáltatási díjak összegen, a 3 havi bruttó bér|eti díjnak megfele|ő óvadék megfizetésének,
valamint az egyo|da|ű kotelezettségvá|la|ási nyilatkozat kőzjegyzői okiratba történő foglalásának
kötelezettségéve|.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: f017 . ápri|is f6.

4.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.-t ahatározat 3.) pontja szeľinti bér|eti szerződés
megkotésére, amelynek feltételę, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás cé|jáľa
szolgáIó helyiségek bérbeadásának fe|téte|eirő| szóló 35/20|3. (VI.20.) önkormányzati ľendelet
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó béľleti díjnak megfelelo óvadék megfizetését, va|amint a
17. s (4) bekezdése a|Ąánkozjegyzó elott egyo|dalú kötelezettségvá|lalási nyi|atkozat a|áírástlt
váIlalja a |eendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodäsi Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2017 . május 31'

A Józsefvárosĺ Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésrő| a tíjékoztatás
2017. május 3-án megtörtént, a szerzÍidés nem keľiilt megktitésľe a ľendeletben foglalt hatáľidőn
be|ü|. További intézkedést nem igényel.

A MOZA KÍt. bérlő székhely bejeglzésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. keríilet, Gutenberg tér
2. szám alatti, önkormdnyzati tulajdoníl, nem lakds céIjdra szolgdló helyiség vonatkozósában

306/20|7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest vln. keľület, 36481'/0/N34 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. keľület, Gutenbeľg tér f. szám a|aÍt ta|źt|hatő, 46 mz
alapterületÍĺ, önkormányzati t|iajdonú, utcai bejáratú, ftjldszinti, nem lakás cé|jára szo|gá'|ő

i'izlethelyiséget bérlő Jľ'IOZ^ Kft. (székhe|y: 8451 Ajka, Szőlőhegyi u. 013f5,; cégtregyzékszźtm:
19-09-51346|; adősztlm: f382699|-2-41; képviseli: Kauker Szilvia i'igyvezető) részére a
székhelyhasznä|athoz szükséges tulajdonosi hozzźýttru|ás megadásához a bér|eti szerződés
megszűnésének időtaľtamáig azza|, hogy a bérleti jogviszony megsziĺnése esetén a I|I{OZA Kft.
haladéktalanu| intézkedik a székhely törléséről.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f017 . ápri|is f6.

f.) felkéľi a Jőzsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t hogy a határozat mellékletét képező,
székhelyhaszná|atra jogosító nyilatkozatot a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefoárosi
Önkormányzat képviseletében aMoZA Kft. részére adja ki.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdáńkodźtsi Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 . mź|us 31.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: f0|7. május 3-án íľásban
értesítették a kérelmezőt, a nyi|atkozatot megkiildték részére.



sUKIFooD Rft. és az ARTISAN 201l KÍt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriitet, Práter u.
59. szdm alatti üres, önkormúnyzati tulajdoníl, nem lakás céIjĺira szolgtíIó helyiség béľbeatlása

vonctkozásdban

307lf0|7 . (Iv.f6.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) nem jdrul hozzú a Budapest VIII. keľütet, Pľáteľ u. 59. szám a|atti, 36|26lolN3 hrsz.-ú, 29 m2
alapterÍi|etű, cinkormányzati tl|ajdonú, utcai bejáratú, füldszinti, nem lakás cé|jára szo|gáló
he|yiség bérbeadásához a SUKIFOOD VendéglátóipaľÍ és Szo|gáltató Kft. (Székhelycím: l1l l
Budapest, Lágymźnyosi u. 12. fszt.; Cégsegyzékszám: 01 09 956075; Adószáma:23165760-f-43;
Képvise|i: Suki Zsoltné ugyvezeto) részére határozat|an időre, 30 napos fe|mondási idő
kikötésével, 45.000,- Ft/hó+ÁFA bérleti díjon, borozćl cé|jára.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2017 . ápri|is f6.

2,) hozzájáru| a Budapest VIII. keľület Pľáteľ u. 59. szám a|atÍi, 36|2610/A/3 hrsz.-ú, 29 mz
a|apterüIetiÍ, önkormányzati tllajdonú, utcai bejáratű, ľoldszinti nem lakás cé|jára szo|gá|ő
helyiség béľbeadásához az ARTISAN 2011 Kft. (Székhelycím: 1155 Budapest, Rákos űtf43.I.
3.; Cégiegyzéksztlm: 0l 09 f84644; Adőszáma: 25704|41-2-42; Képviseli: Tolvaj Alexandra
ugyvezető) részére határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikötéséve|, pékség (szeszesital
árusítás nélküI) tevékenység cé|jára, 50.000,- Ft/hó + AFA bérletĺ díj + közüzemi és
kü|önszolgáltatási díjak osszegen, a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének'
valamint az egyo|da|ű kötelezettségvállalási nyilatkozatkozjegyzói okiratba töľténő fog|alásának
köteIezettségével.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: 2017 . ápri|is f6.

3.) felkéľiaJózsefuárosiGazdáIkodásiKözpontZrt'-tahatározat2')pontjaszerintibéľleti szerződés
megk<ltésére, amelynek hatá|yba lépésének feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźhan á||ő
nem |akás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiról szóló 35/20|3. (VI.20.)
onkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése alapjźn 3 havi bruttó bérleti dijnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apjźn kozjegĺzo előtt egyo|dalú
köte I ezettsé gvá l l al á s i ny i|atkozat a|áír źsát v ti|a|j a a l een dő b érl ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Hatáľidő: 20l7. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésrő| 2017. május 3-án
íľásban értesítették a kéľelmezőt, a szerződés nem keľĺilt megktitésľe a ľendeletben foglalt
hatáľidőn be|ül. További intézkedést nem igénye|.

..... magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Vajdahunyad u 23.
szdm alatti iłres, iinkormdnyzati tulajdoníl garda helyiségre

308/2017. (tv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|,1

AYźtosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt' hogy

?
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1.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, 35669l0tBl9 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a
Budapest VIII. keľület, Vajdahunyad u. 23. szám a|att ta|á|ható, összesen 59 m2 alapterĺi|etű,
önkormányzati tulajdonú, udvari bejáratú, foldszinti garázsok kozij| a 4. soľszámű garázs
bérbeadásához határozat|an időre, 30 napos felmondási határidő kikĺjtéséve|
magánszem é|y részére, gépjáľmű tárolás cé|jára,14.800,- Ft/hó + Ána. né.l"ti díj osszegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2017. ápr||is 26.

2) fe|kéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt'-t a hatźrozat l. ponda szerinti bér|eti

szerzodés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az tnkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás
cé|jára szolgá|ó helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) önkoľmányzati
rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi béľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vá||a|jaa
leendő bérlő, továbbá a35120|3. (VI.20.) önkormányzati rende|et 17. $ (5) c) pontja a|apján
eltekint aközjegyzó előtti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételétő|.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. május 3l .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Köznont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľő| 20|7. május 3-án
íľásban éľtesítették a kére|mezőt, a szerződés nem keľĺilt megkłitésľe a ľendeletben foglalt
hatáľiđőn belĺil. További intézkedést nem igényel.

..... magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriłIet, Bíró Lajos u 30-32.
szdm alatti iires, iinkormdnyzati tulajdoníł, nem lakds céIjdra szolgdló helyiség vonatkozlźsóban

309/2017. Gv.26.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzůigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tigy dönt, hogy

l.) hozzájáru| a Budapest VIII. keľĺilet, Bíľó Lajos u. 30-32. szźĺm a|atti, 386I2ĺ0ĺN2f hrsz.-ű,
f3 m, alapterületű, udvari bejáraÍű, pinceszinti, nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiség
bérbeadásához) ......... magánszeméIy (HB-l|0/20|7) részére hatttrozat|an időľe, 30
napos felmondási hatáľido kikötéSével ľaktározás cé|jára, 14.463,- Ft/hó + AFA béľleti díj +
kozuzemi és külön szolgáltatási díj ak o sszegen.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vaglongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . ápri|is f6.

f .) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatttrozat 1.) pontja szerinti bérleti szerzódés
megk<jtésére, amelynek feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában tl|lő nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő| szóló 35/f013, (VI.20.) önkormányzati rende|et

14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a

l7. $ (4) bekezdése a|apján kozjegyzó előtt egyolda|ú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozat a|áirását
vti|a|ja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0|7 . május 31.

A Józsefvárosi GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľőlr2017. május 3-án
írásban értesítették a kérelmezőt,20|7. június 21-én a béľleti szerzÍÍdés megktitésľe keľĺilt.
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bórlő és Fényes Anna egyéni vdllalkozó bérleti jog dtruhdzdsľa vonatkozó
köztis kérelme o Budapest VIII. keriilet, Népszínház u. 34. szám alatti önkormdnyzati tulajdonú,

nem lakĺis célĺl helyiség tekintetében

310/f0|7. (Iv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

l.) nem jdrul ltozzd (IIB.463/2017) á|ta| bére|t, a Budapest VIII. kerület,
34772/0lA/33 he|yrajzi számon nyi|vántańott, a Budapest VIII. kerüIet, Népszínház u. 34.
szám a|aÍtta|źihatő, utcai bejáratú, füldszinti,2! mf alapteľĺiletű, nem lakás cé|ú helyiség bérleti
jogának átruházásához Fényes Anna egyénĺ váIlalkozó (székhely: 1086 Budapest' Dobozi u. 49-
53.;) részére |akossági szolgáltatás (kéz- és |ábápo|ás, műköľömépítés és fodrászat) cé|jára
határozoÍt időre, f019. december 31. napjáig, a jelenlegi bérleti díjon, azaz,- f0.96I'- Ft/hó +

ÁľA. béľletĺ díj + kozuzemi és külonszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határido: f017 . ápri|is f6.

2.) hozzájáru| . (I.tr-46320ĺ7) źita| bére|t, a Budapest VIII. keľĺilet, 3477fl0lAl33
he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII. keľĺilet, Népszínház u. 34. szám a|aÍt
ta|tt|haÍő, utcai bejáľatú, ftjldszinti , 2! mf a|apterületii, nem |akás célri helyiség bérleti jogának
átruházásához Fényes Anna egyéni vá|lalkozó (székhely: 1086 Budapest, Dobozi u.49-53.;)
részére lakosságĺ szolgáltatás (kéz- és lábápo|ás, mtĺkörömépítés és fodľászat) cé|járahatározoÍt
ldőre, 2019. decembeľ 31. napjáig, a je|en|egi bérleti dijon, azaz 33.850'- Ft/hó + AFA bérletĺ
díj + kozúzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

FeIelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: 2017 . źtprilis f6.

3.) a bérleti szerzódés megkötésének feltéte|e, hogy a bér|eti szerződés megkötése előtt Fényes Anna
egyéni vźi|a|koző 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, azaz bruttő |f8.969,- Ft összegű
szerződéskötési d íjat megfizessen.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . źtpri|is f6.

4.) felkéri aJőzsęfvźtrosiGazdálkodási KözpontZÍt.-tahatározat 2.) pontja szeľintibéľleti szerződés
megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajđonában álló nem lakás cé|jára
szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltéte|eirő| szóló 35/f0|3. (VI.20.) önkormányzati rende|et
14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi béľ|eti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, va|amint a l7. $
(4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kĺite|ezettségvá|la|ási nyilatkozat a|áirźtsát
vá||alja a bérlő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'7 . mź|us 3|.

5.) a bérbeadói hozzájáru|ás abban az esetben válik hatályossá, ha a béľ|eti jogot átvevő Fényes Anna
egyéni váIlalkozó a jelen határozatban foglaltaknak e|eget tesz, azuz az óvadékot és a
szerződéskötési dijat megťtzeti, a bér|eti szerzodést a|áírja és azt egyolda|ú kötelezettségvźi|a|ő
nyi|atkozaÍtal megeľősíti. Az onkormányzat ezęk megtörténtéig ...... ...t ismeri el
bérlőként azérvényben |évő bérleti szeľződésben foglalt feltételek szerint'

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2017 . źtpr||is 26.
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A Józsefváľosĺ GazdáIkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A dtintésľő| 20t7. május 3-án
íľásban értesítették a kéľelmezőt, a bérleti szeľződés f0|,7 . május f6-áłn megkötésre keľiilt.

A Hungarian Intertourist Souvenir Kft. bérbeszdmítĺtsi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Rozgonyi
u 2-6. szám alattÍ önkormónyzati tulajdonťl, nem lakós céIjdra szolgdló helyiség vonatkozdsĺíban

31,tĺ2017. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) hozzá'járl| a Hungaľian Inteľtouľist Souveniľ Kft. á|ta| bérelt, Budapest VIII. keľiilet'
Rozgonyi u.2-6. szám a|atti,360f1l0lAl16 hrsz.-ú, 33 m2 alapterĹiletiĺ, onkormányzati tulajdonú,
utcai, fo I dszinti, n em I akás célj ára szo l gál ó üzl ethely i sé g fe|űjításához.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017 , április 26.

f ,) hozzájáru| továbbá a Hungaľian Intertouľist Souveniľ Kft-vel az 1') pont szeľinti he|yiség
tekintetében történő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadőratartoző fehijítási
munkák költségének béľ|eti díjba történo béľbeszámíttsźthoz, 48 hónap alatt bľuttó 2.661 .209,- Ft
(neÍtő f.095.44o,- Ft + 565.769,- Ft ÁFA) összegben. Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a
fe|újítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott számlák a|apján|eigazo|ásrakerüljenek.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt'vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 3l.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľől a kiértesítés f0|7.
május 3-án megtöľtént, a béľbeszámítási megá|lapodás megkötésre keľült.

bérbeszómítdsi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u 86. sutm alatti
önkormónyzati tulajdoníl, nem lakós céljdra szolgáló helyiség vonatkozltsóban

3Ifl2017. Gv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem,0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont,.hogy

1.) hozzájáru| a ................... adószámmal ľendelkező magánszemé|y źita| bé.ľelt, Budapest
VIII. keľület' Baľoss u. 86. szám a|aÍti, 35527lf/Al74 hrsz.-il, 49m2 alaptertiletű,
onkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, ftildszinti, nem lakás céljára szo|gáló i'iz|ethelyiség
felújításához.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határido: 2017 . źtpri|is 26.

2.) hozzájáru| továbbá adószámmal ľendelkező magánszemé|lyel az 1.) pont

szeľinti helyiség tekintetében töftérrő bérbeszámítási megállapodás megkĺitéséhez és a bérbcadóľa
tartoző felújítási munkák költségének bérleti díjba történo béľbeszámításához bruttó f97.586,- Ft
(neÍtő 234.3f0,- Ft + 63.f66,- Ft AFA) fe|újítási költség bérleti díjba 9 hónap alatt történő
beszámításához' Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat e|végezze, és azok a
benylijtott szám|ák a|apján |eigazo|ásra keri.ilj enek.
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Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2017. május 3 l.

A Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: 20t7. május 3-án íľásban
éľtesítették a kéľelmezőt, a bérbeszámítási megál|apodás megkötésľe keľült.

Botos Zsuzsanna egyéni váIlalkoai bérbeszámítdsi kérelme a Budcpest VIII. keriilet, Diószegi
Sdmuel u. I0/B. alatti ijnkormányzati tulajdoníl, nem lakás céljdra szolgtiló helyiség

vonatkoaźsĺtban

3I3lf0Í7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáru| a Botos Zsuzsanna egyéni vá|lalkozó á|tal bérelt, Budapest VIII. keľületo Diószegi
Sámuel u. 10/B. szźtm a|aÍti,35975l0lNl hrsz'-ú, 45 mf alapterületű' önkoľmányzati tutajdonú'
utcai bejáľatú, ťoldszinti, nem |akás cé|jźraszolgáló helyiség fe|űjításához.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2017 . źtpri|is 26.

2.) hozzájáru| továbbá Botos Zsuzsanna egyéni vállalkozóva| az 7.) pont szerinti helyiség
tekintetében történő bérbeszámítási megál|apodás megkĺitéséhez és a béľbeadóratartoző felújítási
munkák kö|tségének bérleti díjba t<iľténő béľbeszámításźthoz 10 hónap alatt bruttó 400.498,- Ft
(nettó 3|5.353,- Ft + 85.145,- Ft AFA) összegben. Az e|számolás feltéte|e, hogy a béľlő a
fe|újítási munkákat e|végezze, és azok a benyújtott szám|ttk alapján leigazolásľa kerüljenek.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . mźĄus 31.

A Józsefvárosĺ Gazdá|kodási Központ Zľt. táiékoztatása a|apián: A dtintésľől a kiéľtesítés
megttiľtént f017. május 3-án, a béľbeszámítási megállapodás megkötésľe keľÍilt. További
intézkedést nem igényel.

A Metallorg Bt. peren kíviili egyeuégi ajdnlata a Budapest VIII. keriłIet, Dankó u 22. szdm alatti
h e Iy i s é g g e l ö s s zefiłg g ő taľto zds v o n at k o zds áb an

3|4lf017. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(l0 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsäg úgy dönt, hogy

1.) elfogadja a Meta|loľg Bt. képvise|etében e|járó Gullai Sándor Ĺigyvezető peren kívi'ili egyezségi
ajtn|atát azza\, hogy \g7z!IJáru|, hogy a Budapest VIII. kerüIet, Dankó u. 22. szám a|atti,
35313/0lA/1 hrsz.-ú, 55 m, alapterületű, utcai bejźratű, pinceszinti, nem |akás cé|jára szolgáló
he|yiség vonatkozásában 2017. március 06. napjára aktua|izá|t 155.366,. Ft tőke, valamint
60.63f,- Ft késedelmi kamat, továbbá 5.000,- Ftkozjegyzői díj, összesen 2f0.998,- Ft fennálló
tarlozása kapcsán az enő| sző|ő, a határozat mellékletét képezó megállapodás megkötéséhez és
a Metallorg Bt. á|tal ahätraléknak az ezt követő 15 napon be|üli rendezéséhez azza|,hogy
amennyiben a Metal|org Bt. nem tesz e|eget aťlzetési kötelezettségének a megá||apodás szerinti
fizetési határidőben , ugy a peres eljárás fo|5rtatására keri'il soľ.
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Fele|os: poIgáľInesteľ
Határidó: f017 . április f6.

2.) felkéri a polgármestert ahatározaÍ 1.) pontjában fogla|t megállapodás a|áírására.

Felelos: poIgármester
Hatáľido: 20l7. május 15.

3.) fe|kéri a po|gármesteľt a peres e|járás megsziintetése iránti kére|em a|áírásźra a Metallorg Bt.
Í]zetési kötelezettségének teljesítését követoen.

FeIelős: po|gármester
Határidő: 20l7. május 3 l .

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A diintésľől a kiértesítés
megtörtént 2017. május 3-áno a megáIlapodás aláÍľásľa kerĺilt. További ĺntézkedést nem
igényel.

J av as I at k dty ti kdr r aI k ap c s o l ato s k dr tér íté s i ig é ny e l b ír dlás ár a

315/2017. (Iv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nemo 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dont, hogy a BÉR-ELEK Kft. (székhely: 1138

Budapest, Váci út 1|3., adőszźtm: l4014587-f-41, cég|egyzékszám: 01-09-8848|f, képviseli: Kuľpé
Csaba ügyvezető) źĺ|ta|, azNND-799 frsz.-ú gépjárművet érintő, Budapest VIII. kerü|et, Kőris utca 72.
szźm e|őtt 2016. augusztus 3l. napján történt káreseménnyel kapcsolatban előterjesztett káľigéný a
Groupama Garancia Biztosító Zrt. á||źsfoglalása alapján elismeri, és a biztosító által megállapított
onrész l0.000,- Ft összegét kifizeti.

Felelős: polgármester
Határidő: f017 . ápri|is f6.

Zrt. és a Pénz
határozatban foglaltak alapj án a káľeseménnyel
teľhelő 107o iinrész összege, azaz 10.000,- Ft a
került.

kapcsolatban felmeľĺilt és az nyzatot
lĺrĺľosult ľészéľe 2017. május 29-én átutalásľa

Jav aslat káĺy iłkórral kap cso lato s kdrtérítés i igé ny e lbíľdlds dra

316120|7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság riry dönt, hogy a Ciderstore Kft. (székhely: 1085

Budapest, József kt. 69., adőszźtm: f3959280-2-4f, cégsegyzékszźĺm: 0l-09-98654l) által, a KXD-
36f frsz.-tl gépjáľművet érinto, Budapest VIII. kerület, Dugonics utca l0. szźlm e|őtt 20l'7 . január 24.

napján történt káľeseménnyel kapcsolatban előterjesztettkárigéný a GroupamaGaranciaBiztosítő Zrt.
állásfoglalásaalapjźn elismeri, és a biĺosítő á|talmegállapított onrész 75.|36,- Ft összegét kiťlzeti.

Felelós: polgármester
Határidő: f0|7 . április f6.

A Zrt. és a Pén a
felmeľiilt és az Onkoľmánvzatothatározatban foglaltak alapján a káľeseménnyel kapcsolatban
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teľhelő 107o önrész összege, azaz |5.136,- Ft a káľosult részéľe f0|1. május 16-án átutalásľa
keľült.

Javĺlslat a Budapest VIII. keriilet, Somogyi BéIa u 24. szdm alatti iires, önkormányzati tulajdoníł,
nem lakás céIjdra szolgdló helyiség bérbeaddsára érkezett bérbevételi kérelem elbíráIdsára

317l20I7 . (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

1.) nem jdrul hoad a Budapest VIII. kerĺilet, Somogyi BéIa u.24. szttm a|atti,3642|10lN25hrsz.-
ű, 26 mz alapteri.iletű, utcai bejáratű, ľoldszinti' ga|ériás' nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadásáhoZ .......... adószámmal rendelkező magánszemé|y részére,20.000'-Ft/hó
+ÁFA béľleti díj összegen.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f0|7 . źtpri|is 26.

2) hozzájáru| a Budapest VIII. kerĺilet, Somogyi Béla u. f4. szám a|atti, 364f1/0lNf5 hľsz.-ú,
f6 mf alapteri'iletű, utcai bejáratű, fü|dszinti, galériás, nem lakás cé|jźra szo|gźúó helyiség
béľbeadásához .......... adószámmal rendelkezo magánszemély részére határozat|an
idore, 30 napos felmondási határido kikötéséve|, kézműves míĺhely és kiállító teľem
tevékenységekcéljára, 45.750,- Ft/hó + Áľ.ą. bé"letĺ díj + közüzemi és külĺjnszolgáltatási díjak
összegen.

Felelos: Józsefrlárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápri|is f6.

3.) felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t ahatźlrozat 2.) ponda szerinti bérleti szerzódés
megkötésére, amely hatá|yba |épésének feltétele, hogy az onkoľmányzat tu|ajdonában álló nem
|akás cé|jźra szo|gálő helyiségek bérbeadásának feltételeirő| sző|ó 3512013. (VI.20.)
onkoľmányzati ľende|et 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bľuttó bérleti díjnak megfeĺelő óvadék
megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése a|apján közjegyző e|ott egyoldalú
köte lezettségvá| |a| ás i ny i latkozat a|áír ásźú vál lalj a a |eendő bérlo.

Fe|elős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatfuidó: 201 7. május 3 1.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: A döntésľőI a kiéľtesítés
megtiirtént f0l7. májls 3-án, a bérleti szeľződés jrĺnius 7-én megktitésre keľĺĺlt. További
intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII. keríilet, Jóaef krt. 18. (Bacsó BéIa utcafelőli bejdra) szdm alatti üres,
iinkormdnyzűti tulajdonú, nem lakás céIjóra szolgdló helyiség bérbeaddsltra érkezett hdrom kérelem

iłgye

318/2017. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy fe|kéri a Józsefoárosi Gazdálkodási
Kcizpont Zrt.-t a Budapest VIII. kerĺilet, József kľt. 18. (Bacsó Béla utca felőli bejáľat) szám alatti,
34852/0lAĺ11 hrsz.-íl, 20 m, a|apterületíĺ, önkoľmányzati tl|ajdonú, utcai bejáratű, fü|dszinti, nem

|akás cé|jára szo|gá|ő helyiség bérbeadására nyi|vános pźiyázatkiírásźtra.
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Felęlős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 201'7 . ápri|is 26.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alanián: A'páiyázat kiírása előkészítés
alatt áll.

A Jóuefvórosi GazdóIkoddsi Központ Zdrtkörííen Míĺkiidő Részvénytórsasdg lźItal 2016. évben a
köuzolgóItatási szerződés keretében elvégzett beruházósok/felíljítdsok elszdmolĺísa, térítés néIkíłIi

átadúsa

3t9/20I7. (rv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szzvazatta|)

AYárosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Józsefoárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. konyveiben szereplő beruházasolďfelújítások
térítés nélküli źúaděsźú az Önkormányzat részére 11 4I3 072 Ft éftéken, az a|ábbiak szeľint:

a) Budapest VIII. kerÍilet, Vajda Péter Ének-zenei Áltulános és Sportiskolába sporteszkoz
beszerzés 840 925'- Ft;

b) Budapest VIII. kerü|et, Szentkiľályi utca 23. szám e|őtti járda és útburkolat felújítás
kivitelezése I 732 947,- Bt;

c) Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 40-46. és Százados utca f-30. kĺjzötti
járdaszakaszokon virágtartő oszlopok kihe|yezése 8 839 200'- Ft.

Felelős: polgármester, Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke
Határido: 2017 . ttpri|is f6.

2. felkéľi a polgármesteľt a je|en hatźrozat 1. számű mel|ék|etében lévő átadás - átvéte|i
j e gy zőköny v a|źńr źsár a.

Fęlelős: polgármesteľ, Józsefuárosi Gazdá|kodási KözpontZrt. igazgatóságának elnoke
Határidő: 20|7 , ápri|is 26.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A' hatírozat végľehajtása
folyamatban van.

Fellebbezés Déteglhóza Köuég onkormónyzat polgdrmesterének 2600-2/20l7. iigyÍratszdmú
határozata ellen, néhai ... köztemetési költség megtérítésének elutasítása iigtében

zÁnr tjĺrs

320ĺ201l. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

t.) a Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat Délegyhźza onkormányzat
pol gármesterének 2 6 0 0- f / f0 1 7 . hatźrozata el len fe I l ebbezést teľj eszt eIő.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápri|is f7 .
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2.) amennyiben Dé|egyháza Kozség onkoľmányzatának Képvise|ő-testülete a határozat l.) pontja
szerinti fe||ebbezés alapján lefolytatott e|jáľásban a fe|lebbezés e|utasításáľó| és a 2600-flf017.
határozat helyben hagyásáró| dönt, úgy felügyeleti eljárás lefo|ytatását kezdeményezi az il|etékes
kormányh i v ata|nä|, a képv i se l ő-testĺi l eti határ ozaÍta| szem ben.

FeIe|ős: polgánnesteľ
Hatáľidő: Dé|egyháza Kozség onkormányzatának Képvise|ő-testĺi|ete á|tal hozott határozat koz|ésétől
számított 15 napon be|ül

A Hatósáei ÜgYosztálv táiékoztatása alanián: A'határozat 1.) pontja végľehajtásľa keľiilt.
A' határozat 2.) pontját illetően Dé|egyhána Onkoľmányzat Képvise|ő-testülete másodfokú
hatáskiiľben eljáľva a 1'5f/f0ĺ7. (v.30.) számú hatáłrozatában aZ első fokrĺ 2600/2/2017. számrĺ
határozatban fog|alt ľende|kezéseket helyben hagyta. A Pest Megyei Koľmányhĺvatal Hatósági
FőosztáIy Tiirvényességi Feliigyeleti Osztálynál töľvényességi felügyeleti e|járás megindítása
iľánti kéľelem benyrĺjtásra keľiilt a képviselő-testületĺ határozattal szemben.

lavaslat az ,,Irodatechnikai berendezések bérlése, teljes köríi karbantartósa és az ezekhez
kapcsolódó szofner béľIése'' tórgłíl kiizbeszerzési eljdrdsban kiizbenső dijntés meghozatalĺźra

ZART ULES

321/2017. (Iv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az ,,|rodatechnikai berendezések bérlése, teljes körű
karbantaltásaés azezekhez kapcsolódó szoftver bérlése'' tárgyű - a kozbeszerzésekľől szó|ő2015. évi
CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő éľtékű - nyí|t kozbeszerzési eljárásban aBirá|ő
Bizottság javas|ataa|apján úgy dönt, hogy

1. a Kbt. 69. $ (4) bekezdés szerinti igazo|ások, nyi|atkozatok benyújtására a Manual Hungary Kft.
(ll19 Budapest, Andor u. 34.) és a Colorspectrum Kft. (1131 Budapest, Dolmány u.26.)
ajánlattevőket hívja fe|'

FeIelős: polgáľmester
Határidő: 20|7 ' ttpri|is 26'

2. a polgáľmesteren keresztü| felkéri az Ész-Ker Kťt.-t a határozatban foglaltak szerinti
kozbeszerzés i elj áráshoz kapcso Iódó intézkedések megtéte |ére.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7 . ápri|is 26.

A Jeevzői Kabinet táiékoztatása alapián: Az lĺsz-Ker Kft. a határozat szeľinti ajánlattevőket
felkéľte a jogszabály szeľinti ĺgazolások benyújtására.

Javaslat a Vórosgazddlkodtisi és PénziigyÍ Bizottsdg 27,6/20!7. !IVJQ.) szdmú hatdrozatdnak
módosítdsdra ZART aLEs

3f2l2017. (Iv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bĺzottság határozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a 276/20|1. (IV.10.) szźtműhatźtrozatát
alábbiakban módosítj a:
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi tnkormányzat a .... he|yrajzi számon
nyi|vántartott, természetben a 1081 Budapest, Rákóczi út .. szaln,(s, 147 n'alapterĺiletű,
Iakás megnevezésű ingatlan tekintetében

eladók és .... vevő között f017. március 27-én 40.900.000. Ft, azaz negyvenmil|ió-
k||encszázezer forint véte|áron létrejött adásvételi szerzódéshez kapcso|ódó elővásár|ási jogával nem
kíván élni.

Felelős: poIgármesteľ
Hatáľidő: 2017 . ápr||is f6.

A GazdáIkodási ÜevosztáIv táiékoztatása alaDiánz f0|7. április 27-én a hatírozat megküldése
megtiiľtént az ügyfél részére.

ravaslat a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sámuel utca ..... szdm alatti lakds
pálydzaton kíviłIi mínőségi lakdscseréjére és aforgalmi érték kiilönbözet ijsszegének csökkentésére

ZART ULES

323lf017. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság hltározata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság ligy dönt, hogy

1.) hozzájźlrula Budapest VIII. keľü|et, Diószegi Sámuęl utca .. szam a|atti,l szobás,
26,90 m, alapterĹiletíĺ, komfoľtos komfortfokozatű |akásra ...., ...... bérlőve| fennálló
bérleti jogviszony közös megegyezéssel töľténő megszüntetésével egyidejűleg, a Budapest VIII.
kerület, Diószegi Sámuel utca szám a|atti, f ,5 szobás, összkomfortos
komfortfokozatű, 64,06 m' alapterületű bérlakás megtekintett állapotban töľténő bérbeadásához
határozat|an iđőre szóIóan azzal feltétellel, hogy a leadásra kerülő bér|eményét rendeltetésszęrtĺ
á||apotban leadja, és a cserelakás lakhatóvá téte|éve| kapcsolatos műszaki helyľeál|ítás a kijelölt
béľlő feladata, me|yet megállapodásban köteles váIlalni.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . ápri|is f6'

2.) az Emberi Erőforrás Bizottság |47lf0|6. (XI.09.) száműhatźrozat 1.) pontjában fog|alt javaslat
figyelembevételével a Ytrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság _ rendkívüli
élethelyzetére tekintettel - a két lakás forga|mi érték kiilönbĺjzet fizetési kötelezettségét _ a
visszaadandó és a bérbeadandó lakásokforgalmi érték küĺönbözetének 50%-ót kitevő 6.220.000,-
Ft helyett - 300.000,- Ft összegľe csokkenti, melyet abér|ó legkésőbb a lakásbérleti szerződés
megkötésének napjáig köteles megfizetni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2017, ápri|is 26.

3') felkéľi a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t ahatározat l.) pontja szerinti megá|lapodás és

bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodźsi igazgatőja
Határidő: 2017. június 30.

4.) kötelezi ....t, hogy ahatfuozat l.) pontjában megjelölt lakás bitokbavételét kovető
legfeljebb 90 napon be|u| az á|tala jelenleg használt, Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámue|
utca .. ...... szám alatti lakást ingóságaitólkiürífue, üresen adja le.
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Fe|elős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyol.lgazdáIkodási igazgatőja
Határidő: a Budapest VIII., keri'i|et Diószegi Sámuel utca szám a|atti |akás

binokbavételét köVeto 90. nap

A Józsefuáľosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alaľlián: a Megállapodás és a Béľleti
szerződés a|áírásra keľĺilt 2017. júniu s 2f. napján.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tömő u ... szdm alatti lakds pályázaton kíviili
minős égi lakúscseréjére és a forgalmi érté k k iilii nbi)zet összegének cs ö k ke ntés ére

zÁnr ÜĺÉs

324120|7. (Iv.26.) sz. Városgazdá|kodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igeno 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzź|äru| a Budapest VIII. kertilet' Tömő utca ... ... szttm a|atti, l szobás, f3,40 m2
alapteri'iletű' félkomfonos komfortfokozatű lakás vonatkozásában bér|őve| fennálló
bérleti jogviszony közĺis megegyezéssel történő megszüntetésével e^gyideju|eg, a Budapest VIII.
keľület, József utca .. .. ..... szám a|atti, 1 + fé| szoba, 40,20 m, alaptertiletű, összkomfortos
komfortfokozatű |akts megtekintett á|lapotában töfténő béľbeadásához ... .'... részére,
határozat|an idő,re azza| a feltétel|e|, hogy a |eadásľa kerü|ő bérleményét rendeltetésszeľíi
állapotban túadja, és a cserelakás lakhatóvá tételéve| kapcsolatos műszaki helyreállítás a bér|ő
fe|adata, melyet m egál lapodásban kote l es vá| |aln i.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . ápri|is 26.

2.) Az Emberi Erőforrás Bizottság 145120|6' (XI.09.) számű határozaténak 1.) pontjában foglalt
javaslat firyelembevételével, a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
ľendkívüli élethelyzetére tekintettel a két lakás forga|mi éÍték különbözet fizetési
kĺitelezeffségét - a vissząądąndó és a bérbeadandó lakásokforgalmi érték küĺonbözetének 50%-át
kitevő 4.305.000,- Ft helyett - 2.152'500'- Ft összegľe cscjkkenti, me|yet a bérlő legkésőbb a
l akás bérleti szer zódés megkötésének napj ái g köteles megfi zetn i'

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . źryri|is f6,

3.) felkéri a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zľt'-t ahatźrozat 1.) pontja szerinti megál|apodás és
bérleti szerződés megkötéséľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 7. június 30.

4.) kötelezi ....'....t, hogy az l.) pontban megjelöIt lakás biľtokbavételét követő |egfeljebb 90
napon belül az általa jelenleg használt, Budapest VIII. keľiilet, Tömő utca ..
szám a|atti lakást ingóságaitó| kiürífue, üresen adja le.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatója
Határidő: a Budapest VIII. kerüIet, József utca ... szám alaÍti lakás biľtokbavételét

követő 90. nap

Á Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizľlont Zľt. táiékoztatása alapián: a Megállapodás a|áíľásľa
keľült 2017. jú|ius 11. napján. A BéľIeti szerziidés megkötése folyamatban van.
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Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Salgótarjáni u ........ szám alatti ingatlanrc vonatkozó
elővlisttrltźsi jogróI való lemondásra zÁnr ÜĺBs

325/20Í7. (Iv.26.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igen' 1 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A VárosgazdáIkodási és Pénzíigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoárosi
onkormányzat a . ... he|yrajzi szám a|att felvett, természetben a Budapest VIII. kerület,
Salgótaľjáni utca .. szám a|aÍt talá|ható, 54 m, alapterületű |akásingatlan tekintetében

. e|adó és .... vevő közott 11.500.000,- Ft, azaz tizenegymillió-otszázęzer
forint véte|áron létrejött adásvételi szerzodéshez kapcsolódó e|ővásárlásijogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . ápr||is 26'

A Gazdálkodási ÜgYosztálv táiékoztatása alapián: A határozat 2017. ápľi|is 27-én megktĺldésre
keľůilt az iigyfél ľészéľe.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Diószegi Sómuel utca . szóm alattí lakds páIydzaton
kíviili minőségi lakdscseréjére és aforgalmi érték küIönbözet összegének csökkentésére

zÁnr tjĺns

326/f0I7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatźrozata
(10 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzájtru| a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca... .... szźtm a|atti,0,5 szobás,
10,00 m' alapterü|etű szükséglakásra ... bérlővel fennálló bérleti jogviszony közös
megegyezésse| tĺirténő megszüntetésével egyidejűleg, a Budapest VIII. kerület Karácsony
Sándor utca .. ..... sz,ám alatti, 1 szobás, komfoľtos komfortfokozatű,3l,50 m, a|apterĺ'iletű
bérlakás megtekintett állapotban történő bérbeadásához határozatlan időľe szólóan azza| a
feltétellel, hogy a leadásra kerülő bérleményét rendeltetésszeru źi|apotban leadja, és a cserelakás
|akhatóvá tételével kapcso|atos míiszaki helyreállítás a kijelolt bérlő feladatą melyet
megállapodásban köteles vá|lalni.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f0|7 ' ápri|is26.

2.) Az Emberi Erőforrás Bizottság 14412016. (xI.09.) szźműhatározat l.) pontjában foglalt javaslat
f,lryelembevételével, a Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság - rendkívĹili
éIethelyzetére tekintettel - a két lakás forgalmi értékktilönb<jzet fizetési kĺjtelezettségét - a
visszaadandó és a bérbeadandó lakasokforgalmi érték külonbozetének 50%-ót kitevő 3.085.000,-
Ft ĺ)sszeg helyett - 308.500,- Ft összegre csökkenti, melyet a bérlő |egkésőbb a lakásbérleti
szer ződés megktitésének napj ái g kötel es m egfi zetn i.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: f017 . ttpri|is f6.

3.) felkéri a Józsefoárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t ahatźrozat l. ponda szerinti megáIlapodás és

bér|eti szerzódés meskötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
rlr r4/



Határido: 2017. június 30.

4.) kotelezi .,.....'t, lrogy a határozat 1.) pontjában megjelĺi|t lakás binokbavéte|ét követo
legfe|jebb 90 napon be|u| az á|tala jelenleg használt' Budapest VIII. kerü|et, Diószegi Sámue|
utca .. szám a|aÍti lakást ingóságaitő| kiüríwe, üresen, rendeltetésszeru á||apotban
adja le.

Fele|os: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: a Budapest VIII. kerü|et, Karácsony Sándor utca ... ... szám a|atti

|akás birtokbavételét kĺjvető 90. nap

A Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: a Megállapodás és a Béľleti
szeľződés a|áírásra kerĺi|t 2017. június 19. napján.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna lL ................. szĺím alaui bérlemény
csereszerződésének jóvdhagytźsdra zÁnr Üĺns

327/f017. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(0 igen' 10 nem, 0 taľtózkodáłs szavazatta|)

A Városgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az a|ábbi határozati javas|atot nem
fogadia el:

I') hozzájórul a Budapest VIII. kerület, Magdolnau, ,..... .... szám alatti, I szobós, konlfortos
komfurtfokozatú, 31,10 nx, alapterületĺi önkormányzati bérlemény bérleti jogának és a

l/1 arányú tulajdonót képező, természetben 2764 Tápióbicske ......... szám
ąl att t aI áI hat ó in gat ĺ an t uI aj donj o gán ak c s eľ éj é he z.

2.) hozzájórul továbbá ahhoz, hogy ... a Budapest Vlll.^kerület, Magdolna u. ....'.
szám alatti, I szobós, komfortos konlfurtfokozatú, 3l,]0 m, alapterĹiletű lakósra határozatlan
idejű lakásbérleti szerződést kÔsson _ a lakbér aĺapját kepező növelő és csokkentő tényezőket is

figłelembe vett - 8.602,- Ft/hó osszegĺi költségelvű bérleti díj, vaĺamint a knpcsolódó küIön
szolgáltatási díjak megfizetése mellett. Az ingatlan vonatkozásában az új bérlővel kötendő bérleti
szerződés létrejöttével egłidejűleg bérlő bérleti szerződése megszíinik'

3.) felkeri a Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadasára és a
határozat 2.) pontja alapján a bérleti szeľződés megkotésére

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: f017 . ápri|is f6.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt. táiékoztatása alapián: A lakáscseľe elutasításáľa
vonatkozó béľbeadói nyĺlatkozat elkészült 2017 . ápri|is 27 -én.

Lakds elidegenítésével kapcsolatos vételdr és eladási ajónlatjóvóhagydsa eseti diintés alapjdn_
Budapest VIII. kerület, Kun utca .. ZART ULES

328/20|7. (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(0 igen,2 nemo 8 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi hatźrozati javaslatot
fogadja el:

nem
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l.) feĺmenĺésĺ ad a Budapest VIII. keriileĄ Kun utcű ...... szd,nl, alatti,
helyrajzi szám,on nyil'vántartott, 3] nť alapĺerületíi, ] szobás, konfortos komfurtfukozatú, a közös
tulajdonbóI 173/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakás von,atkazá,sában a Budapest
Józsefvárosi onkormányzat tuĺajdonában álIó lakások eĺidegenítésérőI szóló 35/20]6. (Xil.)B.)
onkormányzati rendelet 5. s b) alpontjában meghatározott, elidegenítésĺ korlátozó Íeltétel
alkalnlazása aIól.

2.) hozzájárul az ingatĺan-nyilvántartásban a Budapest VIII. keríilet, Kqn utcű ........
szám alatti, .. helyrajzi számon nyilvántartott, 3] nť alapterületíí, I szobás,

konlfortos komfortfokozatú, a kozĺjs tulajdonból 173/]0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező
lakásra vonatkozóan eladási ajónlat megküldéséhez bérlő részéľe torténő
megkuldéséhez, a vételárnak az elhźszült forgalnzi értékbecslésben nlegáIlapított forgalmi érték
55 %-ában, azaz 5.302.000 Ft összegben torténő közlésével és azzal a tájékoztatással kiegészíne,
nlely szerint a végleges vételár i)sszege az onkornlányzat tulajdonában álĺó lakások
elidegenítésérőI szóIó 35/20l6. (ilI.08.) önkormányzati rendelet ]6. s O-(3), ilĺetve a ]9 ś (1)

bekezdéseiben biztosított kedvezmények alkalmazósaval kerĹil megállapításra'

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zľt'-t a határozat 2.) pontja szerinti eladási ajánlat
kiküldés ére, valamint az adásv ételi szerződés nle gkötés ér e.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|7 . źtpri|is 26.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. táiékoztatása alapián: A béľlő tájékoztatása a
Bizottság dtintéséľől megttirtént.

Javaslat az,,LNR-E/2017, típusti'' bérlaklźs plźlydzat eredményének megdtlapítltstźra zÁnr ÜĺÉs

32912017, (Iv.26.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy

l') az,,LNR-E/ZO17. típusú,, ptiyázaton meghirdetett, BudapestVIII. keri'ilet, Alft'ldi u. 10. fszt' 5.

szźtm a|atti ĺakásra benylijtott pźiyánat nyeľtese:

A sorrendben következo pźilyźnő soľsolás útján:

f4 pont

f3 pont

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017 . źtpri|is 26.

2.) az,,LNR-Eĺ20|7. típusú'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy u. 16. II.
em. |2. szám a|atti lakásra benyújtott pá|yźnat nyertese sorsolás útján:

A sorrendben következő pá|yáző sorso|ás útján:

23 pont

f3 pont

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hattridő: f0 17 . ápri|is f6.

3.) az ',LNR-Elf017. típusú'' pźiyázaton meghiľdetett, Budapest VIII. kerÍilet, Kisfa|udy u. l8-20. 
á

fszt.6.(fszt.2).száma|atti |akásrabenyújtott ptiyázatnyertese: il i
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A soľľendben következő pá|yáző soľsolás útján;

26 ponl

23 ponl

Fe lelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatáľidő: 2017 . ápri|is 26.

4.) az ,,LNR-E/f017. típusú'' pá|yázatorl nieg|rirdetett, Budapest VIII. kerĹiIet, MagdoIna u. 33. III.
enr. l. szttm a|aÍti lakásra benyújtott pá|yázat nyertese:

A sorrendben kovetkező pá|yáző sorsolás údán:

22 pont

21 pont

FeIeIos: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatoja
HatáriĺJiJ: 2017 . ápri|is 26.

5.) az,,LNR-E12017. típusti'' pá|yázaton meghirdetett, Budapest V|II. kerület, Práter u.44. III' em.
14. szám a|atti |akásra benyújtott pá|yźzat nyertese sorso|ás útján:

A sorrendben k<jvetkező pá|yáző sorsolás údán:

23 pont

22 pont

Felelős: Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vagyongazdtt|kodási igazgatőja
Határidő: 2017 . źryri|is f6,

6.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az 1.), f.),3.), 4.) és 5.) pontban
meghatározott lakásokra vonatkozóan a nyeľtes pźiyáz;őkkaL i||etve a nyertes visszalépése vagy
kiesése esetén a sorľendben következő pá|yźzőkka| a béľleti szerzodéseket, valamint a lakások
fe|űj ításár a von atkozó me gál lapodásokat kös se meg.

FeIelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . mźýus 30.

A Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont Zľt. táiékoztatása alapián: Az ,,LNR-E/20I7. típusti,,
béľlalcás pá|yázat eredménye kihiľdetésľe került. Áz tĺgyfelek kiértesítése megttĺľtént.

A beszámo|ő lezírva:2017 . augusztus 25.ón.

!1
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2. sz. me||ék|ct

JavaslĺtÍ szervezeĺ kedl,eznún)le,^ helJlisóĺłhćrleÍi kérelmének iigyóhen

l4112016. (XI.09.) sz. EMBI hatáľozat (10 igcn,0 ncm szavazattal,0 taľtózkodás mcl|ett)
Az Enlberi Erőforrás Bizot1ság úgy dönt, hogy javaso|ja a YárosgazdáIkodási és Pét.lzúgyi
Bizottságnak ,,A Dekoľatőr szakma jövőjééń'' Alapítvánnya| (székhe|y: l088 Budapest, Vas u. l8.
IV/8'; képviseli: Sándor Mik|ós) bérleti szerződés megkotését kedvezményes bér|eti díjon a Budapest
VI|I. kerület, Horváth Mihály tér l6. szánr alatti (hrsz. 35194l0lAĺ2) 46 n2 a|apterületű helyiség
vonatkozásában.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20l6. november 9.

Á Humánszolgá|tatási Ügyosztálv tájékoztatász alapján: a döntésről a Józsefvárosi
Gazd álkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatása 20t7. novem beľ 9-én megtörtént.

A Józsefváľosĺ Gazdá|kodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a határozat végľehajtása
megtörtént, a kedvezményes bérleti díjľól 2016. december 02-án az Ä|apítvány értesítése
megtörtént.

Javaslat az ĺźItaldnos iskolaifelvételi körzetekkel kapcsolatos véIemény kialckítdsára

t42l2016. (XI.09.) sz. EMBI hatáľozat (10 igen.0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás meltett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dont, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhaszná|atárő| szo|ő 20l201f. (VIII. 3I.) EMMI rendelet 24. $ (l)
bekezdésében biztosított véleményezési jogáva| élve, tudomásul veszi a Budapest Főváros
Kormányhivatala á|ta| megktildött felvételi körzetlistát az e|őterjesztés melléklete szerint, a Budapest
VIII. kerületi beisko|ázási körzettel rendelkező általános iskolák f017/f018. tanévi felvételi
körzetének kialakítrására vonatkozóan.

FeIe|ős: polgármester
Határidő: 20l6. november 09.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a döntésľől Budapest Főváros
Ko ľm ányhivatalána k tájékoztatálsa 20 1 6. novem beľ 1 5-én megtö rtént.

ravaslat hdtralékkezelési tdmogatós iránti kérelem elb írdldsóra

143/2016. (XI.09.) sz. EMBI hatáľozat (10 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy d<ĺnt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy'..........., 1081
Budapest,II. János Pá|pźtpatér .... száma|atÍi lakos részérea04-3473/20|6. számű tigyiratban
települési tánrogatásľa va|ó jogosultságot. és e.uelegyiĺIejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson
meg l |8.349,- Ft összegben ahatźrozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.

Fele|ős: polgármester
Hatfuidő: 20 1 6. november 09.

A Humánszolgá|tatási Ügyosztá|v Csa|ádtámoeatási Iroda tájékoztatása alapján: az Embeľi
Eľőforľás Bizottság javaslata alapján a hátľalékkezelési támogatás megállapításra keriilt.
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Javaslat a Budapest VIII., keriłIet Diószegi Sĺímuel utca .... szdm alatti lakás
plílydzaton kíviili minőségi lakdscseréjével kapcsolatban aforgalmi érték kültjnbtizet összegének

csijkkentésére

14412016. (XI.09.) sz. EMBI hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattat.0 taľtózkodás mel|ett)

Az Emberi Eroforľás Bizottság rigy dönt, hogy

1) javaso|ja a Yárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságnak, hogy .'.... rendkívüIi
élethe|yzetéľe való tekintettel a Ęudapest VIII. kerĺ.ilet, Diószegi Sámue| utca...
szám a|atti 0,5 szobás, 10,00 m. alapterü|etű sztikséglakás, valamint a Budapest VIII.
kerti|et, Kaľácsony Sándor utca ... szám alaÍti, 1 szobás, komfortos
komfortfokozatű, 31,50 m, alapterti|etíĺ bérlakások cseréje kapcsán a bérlo fizetési
kötelezettségét - a visszaadandó és a bérbe adandó lakásokforgalmi érték hilanbazeftnek
50%-ót kitevő 3.085.000,- Ft helyett - 308.500'- Ft łisszegľe cstikkentse.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 2016. november 9'

2) felkéri a Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.-t, hogy . kérelmét a
tulajdonosi jogokat gyakor|ó bizottság következő rendes ü|éséľe terjessze e|ő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Kĺĺzpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatźtridó:- 2016. december 5.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a Váľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 326120|7. (Iv.26.) számrĺ dtintése alapján a Megá||apodás 20t7. május 31-én,
valamint a Béľleti szerződés 2017. június 19-én a|áírásra keľült.

Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Tiimő utca ............. szdm alatti lakds pdlydzaton
kívĺili minőségi lakdscseréjével kapcsolatban aforgalmi érték kiili)nbözet összegének csökkentésére

145/2016. (XI.09.) sz. EMBI határozat (10 ieen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás me|Iett)

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy

1) javasolja aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságnak, hogy rendkívüIi
é|ethe|yzetéľe való tekintette| a Budapest VIII. kerület, Tömő utca ... szźtm a|atti
egy szobás, 23,40 m2 alapterületiĺ félkomfortos komfoľtfokozatű |akás, va|amint a
Budapest VIII. keľület, József utca ...... szźlm a|atti, l + fel szobás, összkomfortos
komfoľtfokozatű, 4O,2O m2 alapteľü|etű bérlakások cseréje kapcsán a bér|ł5 f,rzetési
kötelezettségét - a visszaadąndó és a bérbe adandó lakósokforgalmi érték különbĺjzetének
50%-a (4.305.000,- Ft) helyett - a foľgalmĺ éľték kiĺIönbtizetének 25 %o.ra, azaz
2.15f .s00,- Ft iisszegľe csłikkentse.

Felelős: Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt. vag7ĺongazdálkodási igazgatőja
Határido: 20l6. november 9.

2) felkéľi a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy kérelmét a
tulajdonosijogokat gyakorló bizottság kovetkező rendes ülésére terjessze elő.

Fe|elős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. december 5.

l
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A Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zľt. tájékoztatása alapján: a Városgazdá|kodási és

Pénzügyi Bizottság 324/2017. (Iv.26.) számri diintése alapján a Megállapodás f0I7. július 1l-én,
valamint a Bérleti szeľződés 2017. júlĺus 26-án z|áírásra keľĺilt.

Javaslat kdbítószer-ellenes program megvalósításdval kapcsolatos döntések megllozatalóra

14612016. (XI.09.) sz. EMBI határozat (8 ieen.0 nem szavazattal.2 tartózkodás me|lett)

Az Emberi Eroforľás Bizottság rigy dönt' hogy

1. egyetéľt a Fiata|okat, Egészséget, Családot Segíto Közhasznú Egyesület (székhely: 109l
Budapest, Üll0l út |07. fszt.l|||., nyilvántaltási szám.. 0l-02-0011379) utcai megkereső
progľamjávalés az Egyesü|etet 2.595.000,- Ft osszegben szerződés keretében támogatja, amelynek
fedezete az onkormányzat költségvetésében 1 1301 kábítószer-ellenes progľamok címen biĺosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. november 9.

2. fe|kéri a polgármesteľt a határozat |. pontja szerinti támogatási szerződés a|áírására.

Fele|os: polgármester
Határidő: 201 6. november f5.

3' a Józsefuárosi Kábítószerügyi Egyezteto Fórum tevékenységét bemutató, körü|belül 40-60 oldalas
kiadvány legalább l000 példányban történő kiadása érdekében 500.000,- Ft-ot biĺosít, melynek
fedezete a 11301 kábítószeľ-ellenes pľogramok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. november 9'

4. felkéri a jegyzot ahatározat 3. pontja szerinti beszerzés lebonyolításához szukséges intézkedések
megtételére.

Felelős: jegyző
Határido: 20l6. november 30.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Humánkapcso|ati Iľoda tájékoztatálsa alapján: 1-2. pont: A
szerződés 2016. decembeľ 7-én aláíľásľa keľült.
3-4. pont: A beszeľzési eljáľás alapján a kiadvány nyomdai sokszoľosítására a megľendelő 2016.
december 2|.én a|áúrásľa kerüIt. A kiadvány szeľkesztés alatt álI.

Javaslat a Budapest VIII., keriilet Diószegi Sómuel utca ... szÍźm alatti lakós póIyózaton
kíviili minőségi lakáscseréjével kapcsolatban aforgalmi érték kiilönbiizet iisszegének csökkentésére

14712016. (XI.09.) sz. EMBI hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság rigy dönt, hogy

1) javasolja a Yátosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságnak, hogy béľlő

rendkívüli élethe|yzetére való tekintettel' a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca

";ili;;;il;,;řiľ'ľill.[:Ti;;'1?il*ji'#"ľ:::::'".::::l*Ťff i:
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szobáS, összkomfortos komfoftfokozatű,64,06 m2 a|apterületű bérlakások cseľéje kapcsán
, a bérlo fizetési kcitelezettségét - avisszaadandó és a bérbe adandó lakásokfoľgalmi érték

, külonbozetének 50%-át kitevő 6.220.000,- Ft helyett - 300.000,- Ft összegre csökkentse.

: pelelős: Józsefuáľosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
i Határido: 2016. november 9.

ii 2) fe|kéri alőzsefvźrosi Gazdá|kodási Kozpontzrt.-t, hogy. . bér|ő kére|mét a

i 
.ulajdonosijogokat gyakorló bizottság következő rendes üléséľe terjessze elo.

i Fele|ős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.vagyongazdá|kodási igazgatőja
; Határido: 2016. december 5.

:

l A Jrízsefvárosi Gazdálkodási Kiizľlont Zrt. tájékoztatálsa alapján: a VáľosgazdáIkodásĺ és
l Pénzügyi Bizottság 3f3/f017. (Iv.26.) számú diintése alapján a Megáltapodás 2017. május 29-én,,, ,alamint a Béľ|eti szeľződés 2017. június 22-én a|áírásra keľült.
I

:. Javaslat kábítószeľellenes programmal kapcsolatos döntés meghozaĺalára

i 153/2016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (1l ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

] Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dont, hogy

1 ' azBmberi Erőforrás Bizottság |3112016. (x'05.) szźtműhatźtľozat4. pontjában szereplő ,,20|6.
i decembeľi'' szövegrészt ,,f}|1.január 24-i,, szövegtészre módosítja.

Fe|elős: po|gármester
' Határido:20l6. november 30.

,. 2. felkéri a jegyzót a határozat 1. pontja szerinti pľogram lebonyo|ításához szükséges
: intézkedések megtéte|ére.

Felelős: jegyzo
Határido: 20 1 6. november 30.

Á. HumánszoleáItatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján z a Bizottság 131ĺf016. (X.05.) sz.
hatátozatában felkérte a jegyziit a Józsefváľosi Kábítószerĺigyi Egyeztető Tanács 2016.

' decembeľi 1 napos konfeľenciájának vendégtátásával kapcsolatos ĺntezkedések megtételéľe,
melynek fedezete bruttó 80.000'- Ft + EHo 25.700,. Ft, SZJA 14.300,- F.t iisszegben a 11301
kábítószeľ-e|lenes pľogľamok címen biztosított. A konferencia201-7.januáľ f4-én megvalósult, a
vendéglátás biztosításľa keľült.

Javaslat a Napraforgó Egyesített ovoda Tagóvoddinak téIi és nydri zdrva tartdsi idejének
meghatdrozásóra

154/2016. (XI.30.\ sz. EMBI határozat (11 ieen.0 pem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

l) a Budapest Főváros VIII. kerĺi|et Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó Egyesített óvoda
székhely óvodájának és 14 tagóvodájának téli zárĺa tartźsi ideje 20|6. dece.mber 23-tő| 20|6.
december 30-ig tart. A té|i zárva tartás ideje alatt a Napraforgó Egyesített ovoda Várunk Rád

279 ť
ry/



Tagóvodája (1086 Budapest, Csobánc u. 5.) ügyeletet taft és fogadja a Napraforgó Egyesített ovoda
székhely és tagóvodáiba beíratott gyermekeket.

Fele|ős: polgármester
Határido: 20l6. november 30.

2) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó Egyesitęt' ovoda 201.7.

évi nyári zárva tartási idejét a szĹĺkséges karbantartási, felújítási és takarítási feladatok érdekében az
a|ábbiak szerint határozza meg azza|, hogy a nyári szünet idején az ugye|etre kijelolt óvodák fogadják
a gyermekeket.

ovoda neve, címe:
2017. évi nydri zdrva

tartás ideie:
Ügyeletre kijelöIt óvoda:

I

Napraforgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagóvodája
1083 Bp. Baross u. 91.

f017 .06.19-07 .23-ip

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Gyerek-Virág Tagóvodája
1082 Bp., Baross u. 111/b.
ĺ201 7 .06.19-07 .1 6-igl
2. Naprafoľgó Egyesített ovoda
S ziv ár: v ány Tagóvo d áj a
1083 Bp. Szigony u. 18.

1f0r7.07.r7-f3-ig I

2.
Napraforgó Egyesített ovoda
Gyeľek-V irág Tagóvodáj a
1082 Bp. Baross u. 111/b.

2017 .07 .17-08.20-is

1. Napľaforgó Egyesített ovoda
Szivź,ľvány Tagóvodája
1083 Bp. Szigony u. 18.

1f017 .07 .17-23-is/
2. Napraforgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagóvodája
1083 Bp. Baross u. 91.
/f017 .07 .f4.08.20-iď

3.
Napraforgó Egyesített ovoda
Csodasziget Tagóvodáj a
l083 Bp' Tömő u.38/A.

f0r7 .06.19-07 .f3-is
Naprafoľgó Egyes ített óvoda
Sziváwány Tagóvodája
1083 Bp. Szigony u. 18.

4-

Napraforgó Egyesített ovoda
Szivárvány Tagóvodája
1083 Bo. Szisonvu. 18.

2017 .07 .24-08.27-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
Csodasziget Tagóvodája
1083 Bp. Tömő u. 38/A.

5.

Napraforgó Egyesített ovoda
lszéV'he|yóvoda/
1084 Bo. Tolnai Laios u. 7-9.

f017.06.19-07 .23-is.
Napraforgó Egyesített ovoda
Hétszínviľág Tagóvodája
1081 Bo. Kun u.3.

6.
Napľaforgó Egyes ített ovoda
Hétszínvirág Tagóvodáj a
1081 Bo. Kun u. 3.

f0l7 .07 .24-08.27-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
/székheIyóvodď
1084 Bo. Tolnai Laios u. 7-9.

.1
Naprafoľgó Egyesített ovoda
Napsugár Tagővodźla
1086 Bp. Dankó u.31.

2017 .06.19-07 .f3-ig

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Várunk Rád Tagóvodája
l086 Bp. Csobánc u. 5.

lf0l7 .06.19 -07 .l 6-igl
2. Napraforgó Egyesített óvoda
Hétszínvirág Tagóvodája
l08l Bp. Kun u.3.
lf0r7 .07 .r7-23-iE/

,*uĄ/



8.

Napraforgó Egyesített ovoda
Várunk Rád Tagóvodája
l086 Bp. Csobánc u. 5.

2011 .07 .17-08.20-is.

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Hétszínviľág Tagóvodáj a
1081 Bp. Kun u.3.
lf017 '01.17-23-igĺ
2. Napraforgó Egyesített ovoda
Napsugár Tagóvodája
l086 Bp. Dankó u.31.
12017 .07 .f4-08.f0 -is/

9.
Napraforgó Egyesített ovoda
Százszor szép Tagóvo d áj a
1086 Bp. Szuzu.2.

2017 .06.19-0',7 .f3-is
Naprafoľgó Egyesített ovoda
Koszorú Tagóvodája
108ó Bp. Koszorú u.14-16.

10.
Napraforgó Egyesített ovoda
Koszorú Tagóvodája
1086 Bo. Koszorú u. 14-16.

20 1''l .07 .24-08.27 -is.
Napraforgó Egyesített ovoda
S zázszor szép Tagóvo d áj a
1086 Bp. Szuzu.f.

t1
Napraforgó Egyes ített ovoda
Kincskereső Tagóvodája
1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.

2017 .06.19-07 .f3-is.
Napľaforgó Egyes ített óvoda
Piýpang Tagóvodája
1087 Bp. Századostú|4.

12.
Napraforgó Egyesített ovoda
Katica Tagóvodája
1089 Bp. Vajda Péter u. 37.

2017 .07 .10-08.13-is

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Pitypang Tagóvodája
1087 Bp. Százados út 14.
lf017.július l0-23-iý
2. Napraforgó Egyesített óvoda
Kincskereső Tagóvodája
1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.
lf017 , iúlius 24-augusztus 13-itr'/

t3.
Napľaforgó Egyesített ovoda
Pitypang Tagóvodája
1087 Bp. Százados tlt 14.

f0l7 .07 .f4-08.27-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
Kincskereső Tagóvodáj a
l089 Bp. Bláthy ottó u. 35.

14.
Napraforgó Egyesített ovoda
TA-TI-KA Tagóvodája
1088 Bp. Rákóczi út 15.

2017 .06.19-07 .23-is.
Napľafoľgó Egyes ített ovoda
Mesepalota Tagóvodź$a
1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-15.

15.
Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Tagóvodája
1085 Bp. Somosyi Béla u. 9-l5

2017 .07 .24-08.27-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
TA-TI-KA Tagóvodája
l088 Bp. Rákóczi út 15.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 30.

A Humánszoleáltatási ÜgYľsztáIv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatálsa alapján: a diintésľől a
Napľafoľgó Egyesített ovoda óvodaigazgatójának tá'jékoztatása 2016. decembeľ 2-án
megtiirtént.
Áz óvodák 2017. évi..nyári záwa taľtási idejének ľendje a ,szülők täjékoztatálsa céIjábóI
közzététe|re keľiilt az onkoľmányzatés a Naprafoľgó Egyesített Ovoda honlapján.

A Napľafoľeó Ewesíteft óvoda tájékoztatálsa alapján: a té|i zán,a tartás ľendben |ezaj|ott' az
iigye|etes óvoda ellátta az ügyeletľe jelentkező gyeľekeket. Az intézmények az éves
munkateľvből éľtesültek máľ a 20l7-es nyári zárásuk idejéľől, továbbá' hogy mely tagóvodák
lesznek a kĺjeltilt óvodák az ügyeletľe.

Javaslat a Leonardo 4l. Alapínóny 2016. évi tevékenysěgérőI szóIó beszĺÍmoló elfogadósdra
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155/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (l1 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság úgy dont, hogy elfogadja a Leonardo 41 Alapítvány (székhe|y: 1082

Budapest, Leonardo utca 41., nyilvántartási szám: 0l-01-0009595) f016. I. félévi tevékenységérol
szó|ó beszámolóját.

FeIelós: poIgármester
Határidő: 2016. november 30.

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatátsa alapján: a dtintésľő| a Leonaľdo 41 Alapítvány
képviselőjének tájékoztatása 2016. decembeľ 02-án megtöľtént.

ravaslat hdtralékkezelési tdmogatús iránti kérelem elbírdlds dra

156/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság rigy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy . ......., 1089

Budapest, Kőris u. ...... szám alatti lakos részére a 04-3789ĺf0l6. számú Ĺigyiratban

települési támogatásra való jogosultságot és ezze| egyidejű|eg hátralékkeze|ési támogatást á|lapítson
meg 1f9 .31 l ,- Ft összegben ahatározat t . mellékletében foglalt taľtalomma|.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. novembeľ 30.

A Humánszolgáltatási ÜgvosztáIY Családtámogatási Iroda tájékoztatátsa alapján: az Embeľi
Eľőfoľrás Bizottság javas|ata alapján a hátľalékkezelési támogatás megállapításľa kerĺilt.

Javaslat a pszichídtriai betegek nappali elldtdsával kapcsolatos éves beszdmolók elfogaddsdra

158/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Eröfoľrás BizoÍtság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Moravcsik A|apítványnak (székhely: l083 Budapest, Balassa u. 6., képviseli: dr.

Simon Lajos) a 2016. évi pszichiátriai betegek nappali e||átästya| kapcsolatos szakmai
beszámo|óját.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. novembeľ 30.

2. elfogadja a Szigony- Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten
Közhasznri Nonpľofit Kft-nek (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt.SU., képviseli:
Gordos Erika Julianna) a f0|6. évi pszichiátriai betegek nappa|i ellátásával kapcsolatos
szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 6. november 30'

A HumánszoleáItatási ÜgYosztály tájékoztatálsa alapján: a dtintésľő| a Szigony- Útitáľs a
Komplex Pszicho-szocĺális Rehabi|itációéľt Kiemelten Ktizhasznú Nonpľofit Kft. és a Moľavcsik
Alapítvány tájékoztatátsa 2 0 1 6. novem ber 3 0-án megtii ńént
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Javĺlslat a Bursa Hungarica Felsőoktatdsi osztöndíjpáIylízat elbírlźIttsltra

159/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (11 ĺeen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy

l . a 2017 . évi Bursa Hungarica Felsőoktatási tsztĺindíjp á|yázat keretében aZ ,,A,, típusú pá|yázat
esetében az alźtbbi érvényesen pá|ytnókat támogatja l0 hónapon keresztĺi| az a|ábbi
összesekkel:

Pálvázó neve Utca. házszám íBudanest. VIil.)
Támogatás
iĺsszepe

I Kisfuvaros utca s000.-
f. Lu zautca 5000,-
nJ. Lu zautca 5000,-
+- Baross utca 5000.-
5. Mária utca . 5000.-
6. Dankó utca 5000.-
7. Népszínház utca . s000.-
8. Práteľ utca . 5000,-
9. Kálvária tér . 5000.-
t0. Kálváľia tér . 5000.-
ll Leonardo da Vinci utca . s000.-
12. Fiumei rit. 5000,-
13. Leonardo da Vinci utca . 5000,-
14. Baľoss utca ' 5000.-
15. Hock János utca 5000.-
16. Hock János utca s000.-
17. Rákóczi út . 5000,-
18. Somosyi Béla utca. 5000,-
19. Mátvás tér . 5000.-
f0. Kálváľia tér . 5000.-
f1 József könit 5000.-
f2. Dobozi utca . 5000,-

Puskin u. s000.-
f4. Fecske utca . 5000,-
25. Kźiváriatér . 5000.-
26. Homok utca . 5000.-
f7. Krúdv utca . 5000.-
f8. Te|eki tér . 5000"-
f9. Józsefkörút. 5000,-
30. Dobozi utca . 5000,-
3t Práter utca . 5000.-
JZ. Práter utca . s000.-
aa
JJ. Telek Lász|ő tér 5000.-
34. Telek Lász|ő tér 5000,-
35. Baross utca . 5000.-
36. Hős utca . 5000,-
37. Hos utca . 5000,-
38. Bláthv ottó utca ...... 5000.-
39. Bláthv ottó utca 5000.-
40. Józsefutca. s000.-
4I Bacsó Béla utca 5000.-



Á1 Krúdy GyuIa utca s000.-
+J- Stróbl Alaios utca . 5000.-
44. Baross utca . 5000,-
45. orczv út . s000.-
46. Orcry űt s000.-
+t. Ullői út 5000.-
48. Józsefkörút. s000.-
49. József körrit . 5000,-
50. Józsefkörút. 5000.-
51 Bródv Sándor utca 5000.-
52. Bródv Sándor utca 5000.-
53. Bródv Sándor utca 5000.-
54. orczv út 5000,-
55. Bezerédi utca . s000.-
56. Losonci tér . 5000.-

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. november 30.

2. a2017. évi Buľsa Hungarica Felsőoktatási osĺöndíjpźt|yźnat keretében aZ ,,B,, típusú pźt|yázat

esetében az a|ábbi érvényesen pá|yźzőkattámogatja af0|7lf0|8. tanév, af0|8lf0|9. tanév és

Felelos: polgármester
Határidó: 20l6' november 30.

3. a 2O|7. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási tsĺ<indíjpá|ytzat keretében az a|ź.ŕ,bi pá|yánők
pźiy tzatait nyi lvánítj a érvénýe |ennek :

Felelős: polgármester
Határido:20l6. november 30. 

ŕ
3. felkéľi a polgármestert' hogy gondoskodjon apá|yázatok támogatási összegének átuta|ásárő|. ,fr lVą/

łł
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a f0|9l20f0. tanévben l 0.l 0 keresztĺil az a|ábbi osszesekke

PáIvázó neve U tca, házszám (Budapest' VIII.)
Támogatás
összege

1 Orczy tĺ s000.-
f. Karácsony Sándor utca ' s000.-
1 Józsefutca. 5000,-
4. Vaida Péteľ utca . 5000,-
5. Ullőiút. s000.-

Pá"Jvázó neve Utca.házszám Indok
I 1089 Budanest. Delei utca Nem érkezett be a nvomtatott pá|vázat.

f. 1084 Budapest, Nagyfuvaros utca Nem érkezett be a nyomtatott pá|yázat.

a 1082 Budaoest. Baross utca . Nem érkezett be a nYomtatott pá|yźzat.

4.
l085 Budapest. Salétrom utca .

Nem határidőben keľült benyújtásra a
pźilvźzat.

5.

1085 Budapest. Sa|étrom utca .

Nem határidőben ker[ilt benyújtásra a
pá|yénat.

6. 1089 Budapest, Sárkány utca ....
(páiy ázat beadásakor id e i glenes
lakcím)

Nem Budapest VIII. kerület azá||andő
Iakóhe|ye a pźúyázat benyújtásakor.



FeIelős: polgármester
Határidő: f017. január 31.

A Humánszoleáltatási Ügyosztá|y tájékoztatátsa alapján: az Embeľi Erőforľás Támogatáskezelő
a döntési listát 2016. decembeľ 14-én érvényesként befogadta.
Az ösztöndíjak e|ső félévi iisszegeif0|7.január 13-án uta|ásľa keľüItek.

Jav a s I at a b ö I c s őde i t ag i nté zmé ny e k ny dr i ny itv at ar t ds i re n dj é n e k me g h at dr o zá s dr a

2/2017. (II.01.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dont, hogy

1. Budapest Jőzsęfvárosi Önkormányzat fenntartásában Iévő Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék
tagintézményeinek 20l'7 . évi nyári nyiwatanási rendjét az a|źlbbiak szeľint határozza meg azza|, hogy
a záwa tartással érintett bölcsodei tagintézménybe járó gyermekeket az adott időszakban nyitva tartó
böIcsődei tagintézmény fogadj a.

tagintézménv neve, címe: tasintézménv nvári zdrva tartási ideie:
I Mini-Manó Bölcsőde

1083 Bp., Baľoss u. 103/A.
f0l7 .08.07-08.18-ig

2.
Gyermekkert Btilcsőde
1082 Bp., Nagy Templom u. 3

2017 .08.07 -08.18-ig

a
J.

Katica Bö|csőde
1089 Bp.. Vaida Péteľ u. 37

f017.07.31-08.11-is

Á Tĺicsök-lak Bölcsőde
1086 Bp'. Dankó u. 3l f0r7 .07 .f4-08.04-ig

5.
Babóca Bölcsőde
1083 Bp.. Baross u. 1 17.

2017 .07 .17-07 .28-is.

6.
Játékvár Bö|csőde
1085 Bp.' Horánszky u.2l f0l7 .07 .24-08.04-is

7.
Fecsegő-tipegők Bolcsode
1 087 Bp.' Szźzados tlt |. 2017 .07 .17-07 .f9-ig

Fe|elős: polgármester
Határidő: 20|7 . február 0|.

2. fe|kéri a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjét, hogy tájékoztassa a Fenntaľtót a
20|7 . évi té|i ztrźs megszervezéséľől, időpontjáról.

Felelős: JEB intézményvezetője
Határidő: 20l7. november 30'

A Humánszoleáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatálsa alapján: a döntésľől a
Józsefváľosi Egyesített Btilcsődék vezetőj ének tájékoztatása megtörtént.
A Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2017. évi nyáľi nyitvataľtási rendje a
szülők tá'jékoztatálsa céIjából közzététe|re keľĺilt azintézmény hontapján.

Javaslat a Giusto-Kamara Míívészeti Közhaszníl NonproJit W. 2016. évi tevékenységérőI szlÍló
b e s zdmo Ió e lfog adás dra
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3/2017. (II.01.) sz. EMBI hatáľozat (13 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Giusto - Kamara Mĺĺvészeti
Nonprofit Kft. (székhely: l086 Budapest, Koszorú utcaf3. 1.l9., cégtregyzék szám:01
20 1 6. év i tevékenysé g ér ó| szőlő beszámo l ój át.

Felelős: polgármester
Határido: 2017 . február 01.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály tájékoztatźtsa alapján: a döntésľő| a Giusto
Míĺvészeti Kiizhasznú Nonpľofit Kft. tájékoztatása 2017. febľuáľ l-jén megtöľtént.

Közhasznú
09 990869)

_ Kamaľa

Javoslat a Tudomdnyos Ismeretterjesztő Tórsulat 20]6. évi tevékenységéről szóIó beszámoló
elfogaddsdra

4/2017. (II.01.) sz. EMBI határozat (13 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Tudományos Ismeľetterjesztő Társulat
(székhely: 1088 Budapest, Bľódy Sándor u. 16., nyilvántartási szám: 01-02-0001079) 20|6' évl
tevékenységéľől szóIó beszámo|óját'

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201 7. febľuár 01.

A Humánszoleáltatási ÜgvosztáIv tájékoztatása alapján: a döntésről a Tudományos
Ismeľetteľjesztő Táľsulat képvise|őjének tájékoztatálsa20|7. februáľ l-jén megtiiľtént.

ravaslat hdtralékkezelés i tdmogatds irónti kérelmek elbírólds dra

5/2017. (II.01.) sz. EMBI hatáľozat (13 igen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

Az EmberiErofonás Bizottságúgy dönt, hogy:

1. javasolja a polgármesternek' hogy ... ..., |08f Budapest, Baross u. ....' ...... szám alatti lakos
részére a 04-4f88lf016' számú tigyiľatban települési támogatásľa való jogosu|tságot és ezzel
egyidejűleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg f4f.7f3,- Ft <ĺsszegben a hatźtrozat 7.

számű me|lékletében fogla|t taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: f017 . február 0|.

2. javasolja a polgármesternek, hogy . ..., t08l Budapest, Kiss József u. .'... '..... szám a|atti
Iakos részére a 04-4f89120|6. szźtmű ĺigyiratban telepüIési támogatásra való jogosultságot és ezze|

egyidejĺĺleg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 230.88f,- Ft összegben a határozat 2.

számű mellék|etében foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. február 0l.

3. javasolja a polgármesternek, hogy . ...., 1089 Budapest, Baross u. ..... ....'. szám alatti lakos
részére a 04-409120|7 ' szźtmű ügyiratban telepüIési tämogatásra való jogosultságot és ezze|

egyidejűIeg hátralékkezelési támogatást állapítson meg 204.534,- Ft összegben a határozat 3.

szźtmú mel lékletében foglalt taľtalommal.
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FeIelos: polgármesteľ
Határidő: 20l 7. február 01 .

4. javaso|ja a po|gármesternek, hogy . 1087 Budapest, Asztalos Sándor út ........ szám
alatti |akos részére a 04-4f92ĺ2016. számú ügyiratban teleptilési támogatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejűleg hátralékkezelési támogatást á|lapítson meg96.758'- Ft összegben ahatározat 4.
számú mel |ékletében fog|alt tartalommal.

FeIe|ős: poIgármester
Határidő: f017. februźr 0|.

5. javaso|ja a polgármesternek, hogy ... ..., 1088 Budapest' Rákóczi lit ..... szám alatti
lakos ľészére a04-4365lf016. számri ügyiratban települési támogatásra va|ó jogosultságot és ezze|
egyidejűleg hátra|ékkeze|ési támogatást állapítson meg 1|8.696,- Ft összegben a határozat 5.
számű mel lék| etében fogla|t tartal ommal.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20l7. február 0l '

A Humánszoleáltatási Ügvosztá|v Családtámoeatási Iľoda tájékoztatátsa alapján: az Embeľi
Eľőforľás Bĺzottság javaslata alapján a hátľalékkezelési támogatások megállapításľa keľültek.

Javaslat a TIT Kossutll Klub Egyesiilet 2016. II. féIévi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadósára

16/2017. ([I.08.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a TIT Kossuth Klub Egyestilet (székhely:
1088 Budapest, Múzeum utca 7., nyi|vántarÍásba vételi szám: 2360) 20|6.II. félévi tevékenységérő|
sző|ő beszámolóját.

Fele|ős: po|gármesteľ
Határidő: f017. mátrcius 08.

A Humánszo|eáltatási Ügvosztálv tájékoztatálsa a|apján: a döntésľő| a TIT Kossuth Klub
E gyes iĺlet képviselőj ének táj ékoztatása 2017 . már cius t 6-án megtörtént.

Javaslat a Napraforglí Egyesí,tett ovoda Tovdbbképzési Programjdnak jlívúhagylźstźra

1712017. (III.08.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dĺint, hogy

l) jóváhagyja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat fenntartásában miÍködő
Napľaforgó Egyesített ovoda Továbbképzési Progľamjźlt2018. szeptember l. - f023. augusztus 31.
napjáig szólóan (negyedik továbbképzési időszak), a határozat 1. sńmű melléklete szerinti
tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. március 08.
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2) tudomásu| veszi a Budapest. Fováros VIII. kertilet Józsefvárosi onkormányzat fenntartásában

működő Napraforgó Egyesített ovoda Nevelőtesti'iletének értékelését a 2013. szeptember l. - 2018.
augusztus 3l' napjáig szó|ó (harmadik továbbképzési időszak) Továbbképzési Program időarányos
végreh ajtásá r ő|, a határ ozat 2. számi: m e | | ék l ete szeri nti taľta l omm a| .

Fe|e|ós: polgármester .

Határido: f01]. március 08.

A Humánszo|gáltatási Ügv,osztálv HumánkaDcso|ati lroda tájékoztatátsa alapján: a dłintésľől a
Naprafoľgó Egyesíteff ovoda óvodaigazgatójának tájékoztatása 2017. március 30-án
megtörtént.

A Naprafoľeó Egvesített ovoda tájékoztatálsa alapján: a végľehajtás folyamatosan ttirténik
2018. szeptembeľ L. _20f3. augusztus 31. kfizött.

J av a s I at s ze rv e zet b e s zámo l ój á na k e lfo g adds ár a

18/2017. (uI.08.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás me|lett)

Az Emberi Eroforrás Bizottság úgy dönt, hogy

l. elfogadja a Fiatal Üvegművészek Egyesületének (székhely: 1085 Budapest, Kofaragó u' 10.

pinceszint 1.) 2015. és f0|6. évről szóIó szakmai beszámolóját és a f0|6. és 20|1. évi
tevékenységéről szóló szakmai teľvét.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. március 08.

2. javasolja a Yźrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottságnak a kedvezményes béľ|eti díj
meghatározását a közös költségge| megegyező összegen a Fiata| Üvegművészek Egyesiilete
(székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó u. l0. pinceszint l.) civil szeľvezet részére a Budapest
VIII. keľtilet,Práter u.65. (361f8l3lAl57 hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában.

FeIe|ős: po|gármester
Határido: 20|7. március 08.

A Humánszolgáltatási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a döntésľől a Józsefváľosi
Gazdá|kodási Központ Zrt. tájékoztatása f0|7. március 8-án megtöľtént.

A Józsefváľosĺ Gazdá|kodási Ktizpont Zrt. tájékoztatátsa alapján: a Váľosgazdálkodási és

Pénzĺigyi Bizottság 20|7. ápľi|is 3-i döntése alapján a bér|ő írásbe|i tájékoztatása a

kedvezményes béľleti díj összegérőI megttiľtént.

Javaslat kábítószer-ellenes program megvalósítdsdval kapcsolatos döntések megllozatalúra

19/2017. (III.08.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájáru| ahhoz, hogy a kerületi kábítószer-ellenes progľam keretében tartandó Élewezetési
ismeretek és készségek címmel, 30 fő józsefuárosi kĺizépiskolában és általános iskolában tanító
tanár részére személyiségfejlesztő, drogprevenciós célri pedagógus-továbbképző műhelymunka
20|]. mtrcius 27. napjától 201]. március 30. nap1áig tartó lebonyolítása érdekében a SYLVAX
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Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (székhe|ye: 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú utca f5. fszt. 1.,

cégjegyzékszáln: 75 06 08469l) megbízási szeľződés kerü|jön megkötésre, melynek fedezete
l.578.600,- Ft összegben a l 130l kábítószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgáľmesteľ
Határido: 20l 7. március 08.

2. hozzźýćru| ahhoz, hogy a kerületi kábítószer-ellenes program keretében tartandó Élewezetési
ismeretek és készségek címmel, 30 fő józsefvárosi óvodákban dolgozó óvónők részére
személyiségfej|eszto, drog-prevenciós cé|ú pedagógus-továbbképző műhelymunka2017. április 3.

napjától f0|7. źpri|is 6. napjáig tartó lebonyolítása érdekében a SYLVAX Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.-vel (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sarkanýú utca 25. fszt. 1 ., cégegyzékszám: 15

06 08469l) megbízási szerződés kerü|jön megkötésre, me|ynek fedezete l.5l5.600'- Ft összegben
a 11301 kábítószer-e|lenes programok címen biĺosított.

FeIe|ős: poIgármester
Határido: 2017. máľcius 08.

3' fe|kéri a polgáľmestert a határozat 7. és f . pontjźtban elfogadott szerződés aláírására.

FeIe|ős: polgármester
Hatáľidő: f017. március |7.

4. felkéri a jegyzót a határozat 1' és 2. pontja szerinti képzés vendéglátásával kapcsolatos
intézkedések megtéte|ére, melynek fedęzęte egyenként bľuttó 110.000,- Ft + EHo 35.340,- Ft,
SZJA |9.640,- Ft, összesen 329.960,- összegben a 11301 kátbitőszer-el|enes programok címen
biztosított.

Felelos: jegyzó
Határidő: 20l7. március 08.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: a pľogľam
2017. március 27. napjától 20Í7. mfucius 30. napjáig sikeľesen megvalósult, a megbízási díj
kifizetésľe került. Af017. ápľilis 3. napjától 2017. ápri|is 6. napjáigtartő képzés nem va|ósult
meg, ebben az esetben szeľződéskötésľe nem keľült soľ, kiÍizetés nem történt.

ravaslat a 2017. évi ,,Kiemelkedő Bijlcsődei Munkdért', szakmai kitiintetésre

2012017. (ilI.08.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

2017 . évben a ,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkáélt'' kitüntetést az a|źlbbi személyeknek ađományozza:

1' Yargźné Pozderka Terézia, Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház,
2. Lippai Sándorné, Józsefuáľosi Egyesített Btjlcsődék Jźńékvár Bölcsóde,
3. Véghné Vitáris Szilvia, Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Mini-Manó Bölcsőde.

Felelős: Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Hatáľidő: 20 l 7. március 08.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztá|y Humánkapcsolati Iroda tájékoztatálsa alapján: a hatátozat
módosításľa keľiilt a Bĺzottság 54lf017. (Iv.12.) számű határozata szeľint.
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Javaslat hdtralékkezelési támogatds iránti kérelem eIbírúIdsára

2112017. (III.08.) sz. EMBI hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgáľmesternek, hogy. ..'., 1086

Budapest, Koszorú u. ..... ..' szám a|atti lakos részére a 04-861120|]. számű ügyiratban
települési támogatásľa va|ó jogosultságot és ezze| egyidejiileg hátra|ékkezelési támogatást ál|apítson
meg23l .000,- Ft összegben ahatározat 1. számű mellékletében foglalt tartalommal.

Felelos: polgármester
Határidő: f017. mźtrcius 08.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a Bizottság
javas|ata alapján a hátralékkeze|ési támogatás megállapításľa keľii|t.

Javaslat az Emberbardt Alapíndny 2016. évi beszdmolójdnak elfogaddsdra

38/2017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen,0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság ligy dönt, hogy elfogadjaaz Emberbaľát Alapítvány (székhely: 1105

Budapest, Cseľkesz u.7-9,, adőszám: 19,719610-f-42)20|6. évi szakmai és pénziigyi beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. źtpri|is |f .

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján: a diĺntésľő| az Embeľbaľát Alapítvány
tájékoztatáłsa 2017. április 25-én megtörtént.

Javaslat a Leonardo 41 Alapíndny 2016. II. féIévi tevékenységéről szóló beszdmoló elfogaůźsóra

39/2017. (fV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Leonardo 41 Alapítvány (székhely: 1082

Budapest,Leonardoutca47.,nyilvántaľtásisztlm:.0l-0l-0009595,adőszám: t8186969-1-4f)2016'II.
félévi tevékenységérőI szóló beszámolój át.

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: f0|7. źtpri|is 12.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a döntésľől a Leonaľdo 41 Alapítvány
tájékoztatász 20 17 . á p ľilis 1 9-é n m egtii ľtént.

Iavaslat a Félúton Alapínúny 2016. évi tevékenységéről szóló beszómolójdnak elfogadósóra

40/2017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 Íeen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mel|ett)

Az Emberi Eróforrás Bizottság úgy dont, hogy elfogadja a Féh1lton Alapítvány (székhely: 1|72
Budapest, Liget sor f6., nyi|vántartási szám: 0l-01-0004495) 2016. évi tevékenységéről szó|ó
szakmai beszámo|óját.

Felelős: polgármesteľ
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Hatáľido: 2017. ápr||is 12.

A Humánszo|gáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolatĺ Iroda tájékoztatása alapján: a diintésľől a
Félú ton Alapítvány tájékoztatálsa 2017 . ápľilis 1 2-én m egtö rtén t.

Javaslat szervezetek helyiségbérletekkel kapcsolatos beszdmolójdnak elfogaddsdra

41l20l7. (IV.12.) sz. EMBI határozat (12 ieen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt' hogy

1. elfogadja a Társak a Teleki Téréľt EgyesÍilet (székhely: 1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér f4.
I/10.; adőszźlma: 185l5592-1-42; képvise|etében eljár: Feicht Rezsőné elnök) f0|6. évről
szóló szakmai beszámo|óját éS af017. évi tevékenységérő| szóló szakmai teľvét.

FeIelős: polgármester
Határidő: 2017. ápri|is |2.

f. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzíjgyi Bizottságnak a kedvezményes béľleti díj
meghatározásźłt a közös költséggel megegyező cĺsszegen a Társak a Teleki TérérÍ" Egyesü|et
(székhely: l086 Budapest, Teleki Lász|ó tér f4. I/10.; adószáma:185|5592-1-4f;
képviseletében eljár: Feicht Rezsőné elnök) civi| szervezet részére a Budapest VIII. kerĺi|et,
Teleki Lźsz|ő tér 16. (34734l0/Al24 hrsz.), a Budapest VIII. kerü|et, Teleki Lźsz|ó tér f2.
(3473910lAl3f hrsz.) és a Budapest VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér 23. (3474010/A/25 hrsz.)
szám a|aÍti h elyi sé g vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. ápri|is 12.

3. elfogadja a Moravcsik Alapíwány (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6'; adőszźtma:
1966907f-2.42; képviseletében eljár: dr. Simon Lajos elnök) 20|6. évről szóló szakmai
beszámolóját és af0|7. évi tevékenységéről szóló szakmai teľvét.

Fele|ős: polgáľmester
Határidő: f017. źryi|is 12.

4. javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj
meghattrozását a k<izos költségge| megegyezó összegen a Moravcsik A|apítvány (székhely:
1083 Budapest, Balassa u. 6'; adőszáma: 19669072-f-42; képviseletében eljár: dľ. Simon
Lajos elnök) civil szeÍvezetrészére a Budapest VIII. kerület,Kźiváriatér |9. (35456l0lN3|
hrsz.), és a Budapest VIII. kerület, Kálváľia tér |9. (35456l0/N36 hľsz.) szźtm a|aÍÍi helyiség
vonatkozásában.

FeIelős: polgármester
Határidő: 20|7. április |f .

5. e|fogadja a Reményi Ede Cigányzenész Szovetség (székhely: l081 Budapest, Népszínházu.
27.; adőszźtma: l8068337-|-42; képviseletében e|jár: Farkas István e|nök) 20|6. évró| sző|ő
szakmai beszámolóját és a2017 . évi tevékenységéről szóló szakmai tervét.

Fele|ős: po|gármester
Határidő: 2017. áori|is |2.
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6. javasolja aYárosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottságnak a bérleti szerződéshatározat|al.l idejú
meghosszabbítását és a kedvezményes bérleti díj meghatározását a je|enlegi béľleti díjja|
megegyezó cisszegen a Reményi Ede Cigányzenész Szovetség (székhely: 108l Budapest,
Népszínház u. f] .; adőszźĺma: 18068337-1-42; képviseletében e|jár: Farkas István e|nok) civil
szervezet részére a Budapest VIII. kerü|et, Szilágyi u. l/B. (3466810ĺA11 hrsz.) szám a|atti
heIyiség vonatkozásában.

FeleIős: polgármesteľ
Határidő: f017. ápri|is 12.

7. elfogadja a, ui vrJľLg EgyesĹi|et (székhely: ĺ039 Budapest, Hol|ós Korvin Lajos u. 4.;

adőszźtma: |8701|46-1-41; képviseletében eljár: Papinot Ildikó elnök és Staub Zo|tán alelnök)
2016. évrő| szóló szakmai beszámolóját és af01,7. évi tevékenységéről szóló szakmai teľvét.

Felelos: polgármester
Határidő: f0|7. ápri|is 12.

8. javasolja a Ytrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj
meghatározźsát a közĺjs köItséggel megegyezo összegen az Uj Yi|ág Egyesület (székhely:
1039 Budapest, Hollós Koľvin Lajos u. 4.; adőszźtma: |870||46-|-41; képviseletében eljár:

Papinot Ildikó elnök és Staub Zoltán alelnök) civi| szervezęt részére a Budapest VIII. kerület,
Lujzau. 5. (35357l0lAl4hrsz.) szám a|atÍi helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: f017. április 12.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv tájékoztatása alapján: a diintésľől a Józsefváľosi
Gazdálkodási Ktizpont Zrt. tájékoztatása f0t7. áryri|is 12-én megtörtént.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt. tájékoztatálsa alapján: a VáľosgazdáIkodási és

Pénzĺigyi Bizottság 2017. ápri|is 03-i dtintése a|apján a bér|ő Íľásbeli tájékoztatálsa megtörtént a
kedvezményes béľleti díj iisszegéľől. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. augusztus
21-i diintése alapján a béľlők íľásbeli tájékoztatálsa a kedvezményes bérleti díj tisszegéľől
folyamatban van. A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2017. május 22-i dtintése alapján a
Reményi Ede Cigányzenész Szövetség béľlő íľásbeli tájékoztatása megtörtént a kedvezményes
béľleti dÍj összegéľől, a további alapítványok tekintetében a Váľosgazdá|kodási és Pénzfigyi
Bizottsá g 67 9 12017 . (VIII.2 1.) számú határ ozatában diintött.

ravaslat púIyózatifeaúvds kijzzétételére civil szervezetek, míívészek és sportolók, valamint az
egyházak, eglhd7i szervezetek és nemzetiségi i)nkormdnyzatok 20I7. évi tdmogatdsa érdekében

4212017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

AzEmberi Eroforrás Bizottság úgy dtint, hogy javasolja a polgármesternek a20|7. évi civi| pá|yźaat,

egyhźni pá|yćnat, sport pályázat és nemzetiségi pá|ytzat kiírását a határozat mellékletei szerinti
tartalommal.

Felelős: po|gármester
Határidő: f017. ápri|is |f .

A HumánszolgáItatási Ügvosztály tájékoztatása alapján: a pá.Jyázatok 20t7. ápľilis 13-án
kiíľásra keľtiltek a bizottság áItaI javasolt tartalommal.
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Javaslat az óvodai beiratkozds előkészítésére

4312017. (IV.12.) sz. BMBI határozat (12 ieen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a 201712018. neve|ési évre szóló óvodai beiratkozássa| kapcso|atos hiľdetméný a
határozat 1 . me I lék|ete szeri nti tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: f017. ápri|is 12'

2' fe|kéri a po|gármestert a határozat 1. pontja szerinti hirdetmény a|áírtsára, valamint annak
közzététe|ére az onkormźnyzat honlapján, valamint a Józsefoáros c' újságban.

FeIelős: po|gármester
Határidő: f017. źtpri|is 13.

3. felkéri a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat Napľaforgó Egyesített ovoda
igazgatőjźú,hogy az óvoda honlapján tegyeközzé ahatározat 1' pontja szeľinti hirdetméný.

Fe l el ős : Napraforgó Egyes ített ovoda igazgatőja
Határidő: f017 . ápri|is 13.

A tájékoztatása a|apján: a diintésľől a
Na p rafo ľgĺó E gyes ített a óvod aigazgatój ának tájékoztatása 2017 . áp ľilis 1 2-én megttiľtént.
A 20|7lf018. nevelési évľe vonatkozó óvodai beiľatkozási hiľdetmény kőzzétételľe keľü|t az
onkoľmányzat honlapjáno a Józsefváros újságban és a Napľaforgó Egyesített óvoda honlapján.

A Napľafoľgó Egyesített óvoda ieazgatóiának tájékoztatása alapján: a hiľdetményt valamennyi
intézetben jó| |átható he|yen kihelyeztét és az óvoda honlapjáľa is feltiiltésľe kerĺilt.

ravas lat hátralékkezelési tdmogatds irdnti kérelem elbíróldsóra

4412017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság úgy dont, hogy:

1. javasolja a po|gármesternek, hogy ... 1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. ..'... '.... szám
alatti lakos részére a 04-979lf0|7. számű ügyiratban települési támogatásra való jogosultságot és
ezze| egyidejíĺleg hátľalékkezelési támogatást állapítson meg l48.022'- Ft cisszegben a határozat |.
számű me| Iékletében foglalt tarta|omma|.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 12.

f ' javaso|ja a po|gáľmesternek, hogy . ...., |082 Budapest, Üuoĺ ĺt '.... szám alatti lakos
részére a 04-1065lf0|7. számű ügyiratban települési támogatásľa való jogosultságot és ezze|
egyidejű|eg hátra|ékkezelési támogatást állapítson meg 77.568,- Ft összegben ahatározat 2. számíl
melIék|etében foglalt taItalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2017. ápri|is 12'
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3. javasolja a po|gáľmesternek, hogy . ..., 1086 Budapest, Te|eki Lász|ő tér.... . szám
alatti lakos részére a 04-1f17lf01,7 . számís iigyiratban telepiilési támogatásra va|ó jogosultságot és

ezze| egyidejű|eg hátľalékkezelési tálnogatást á|lapítson meg 
.l9l 

.484,- Ft összegben ahatározat3.
számű mel lékl etében foslalt tartalommal.

FeIelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. ápri|is 1f .

A HumánszoleáItatási ÜgvosztáIy Csa|ádtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: a Bizottság
javaslata alapján a hátralékkezelési támogatások megállapításľa keľůiltek.

Javaslat a 2016. évi gyermekfogászati alapelldtdsróI sajló beszdmoló elfogadásĺźra

4612017. (fV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi
Kar Gyermekfogászati és Fogszabá|yozási Klinika szakmai beszámo|óját a 2016' évi
gyermekfo g ászati a|apel l átásról.

Felelős: polgármester
Határidő: f0|7. źtpri|is 12.

A Humánszolgáltatási Ügyosztálv Humánkapcsolati lroda tájékoztatása a|apján: a dłintésľől a
Semmelweis Egyetem Fogolvostudományi Kaľ Gyeľmekfogászati és Fogszabályozási Klinika
tájékoztatálsa 20|7 . ápľilis 12-én megttiľtént.

ravaslat az S.o.S. Rrízis Alapíndny 2016. évi beszdmolójdnak elfogadósóra

48/2017. (fV.12.) sz. EMBI határozat (11 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy e|fogadja a S.o.S Kľízis Alapítvány Családok
Átmeneti otthona (székhely: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u, 39., nyilvánÍartási szám: 0l-0l-
0006399) f016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|7. ttpri|is |2.

. A Humánszoleáltatási tiwosztálv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatálsa alapján: a dtintésľőI az
s.o.s Krízis Alapítvány Csatádok Atmeneti otthona tájékoztatása 2017. ápri|is I2-én
megttiľtént.

Javaslat kóbítószer-ellenes programok megvalósítdsdval kapcsolatos döntések megllozatalóra

4912017. (fV.12.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

] Az Emberi Erófonás Bizottság úgy dönt, hogy

. ' 3,:T:ľJ'\:il:ffiälľ"::ľľĺ:ľ "; "ffi;ľ.Ę,lľľ:i:11-"ŕäÍ:ľ 
-ĺTľffl.ľ"älx:

Alapíwänny a| megbíztsi szerződés kerĺiljön ňegkötésre, melynek fedezete l00.000,- Ft + Áfa
összegben a 11301 kábítószer-ellenes progľamok címen biztosított.
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Fe|elős: polgánĺester
Határido: 2017. ápri|is lf .

f . a Józsefváľosi Kábítószerugyi Egyeztető Fórum kozbiztonsági munkacsoportja á|ta| a kerĹileti
nyári napközis tábor keretében szervezésľe kerĹilő ,,Ne nézzük el!'' rendezvénysorozat, a nyí|t
nap, a Budapest V. kerü|eti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogprevenciós rendezvényén
történo részvétel, va|amint a Rendornap eszközigénye érdekében 748.7f9,- Ft-ot,
vendég|átásra pedig 64.008,- Ft-ot + jáľulékait bizosít, me|ynek fedezete a l l30l kábítószer-
e||enes programok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. źtpri|is lf .

3. a kertileti nyári napközis tábor keretében szervezésre kerülő,Ne nézzuk e|!''
rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Szervezők és együttmiik<ĺdők étkezése érdekében
61.573,- Ft-ot biztosít, me|ynek fedezete a l1301 kábítószer-e|lenes programok címen
biztosított.

Fele|ős: po|gármester
Hatáľidő: f017. étpri|is |2.

4. a 3. pontban foglalt étkezés biztosítása érdekében felkéľi a polgármestert, hory kössön
szerződést a Józsefu áros K<izĺisségeiéľt Nonprofi t Zrt'-v e|.

Fele|ős: po|gármester
Határido: 2017. május 31.

5. felkéri a polgármestert ahatározat 1. pontja szerinti szerzódés a|áirására.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7 . ápril'is 28.

6' felkéri a jegyzot a határozat 2, pontja szerinti progľamok lebonyolíĺásához szükséges
intézkedések mestéte|ére.

Fele|ős: jegyző
Határidő: 20|7 . jtilius f6.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály Humánkapcso|ati Iľoda tájékoztatálsa alapján: A józsefvárosi
nyáľi napkiizis táboľ keľetében megszerYezésľe keľülő drogellenes pľogľamok sikeľesen
Iezajlottak, a megľendelt eszközök kiosztásra keľültek a táborban résztvevő gyeľmekek ľészéľe.
A Pľocteľ&Gamble, illetve a Colgate fogkľém gyártóktól az tinkoľmányzat ingyenes fogkefe és
fogkľém felajánlásokban részesüIt, me|yek szintén kiosztásľa keľĺiltek a gyeľekek részéľe.

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prdter utca ................ szdm alatti lakds pdlyúzaton kíviili
minőségi lakdscseréjével kapcsolatban, aforgalmi érték kiilönbiizet iisszegének elengedésére

50/2017. (fV.12.) sz. EMBI hatáľozat (10 ieen. l nem szavazatta|.0 tartózkodás mel|ett)

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Kaiser József módosító javas|atttt ana
vonatkozóan, hogy azEmberi Erőforrás Bizottság kérje fe| a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt'-
t, hogy a két lakás forgalmi éľtékkĺilonb<jzet 50 %o-ának megfelelő összeg, azaz a 4.490.000,- Ft
ťĺzetési k<itelezettség elengedése esetén, amennyiben a Budapest VIII. kerĺilet' Bezerédi utca

szám alatti, f szobás, komfortos komfortfokozatű, 7|,80 m2 alapterületĺi béľlakásra
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vonatkozóan a 10 éves elidegenítési tila|om leteltét követően a bérlő részér(j| vételi kérelem érkezik,
vizsgá|ja meg annak a lehetőségét' hogy a lakás akkori (4.490.000,-Ft) e|adási ára az e|engedett összeg
50 %o-áva|, aZaZ f.245.000,- Ft összegge| növelten megállapításra kerĺilhet-e. A vizsgźiat
eľedményével egészítse ki a véte|i szándékról szóló Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság elé
kerĺi lő eI oterj esztést.

Felelős: Józsefilárosi GazdáIkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. ápr1|is |2.

5212017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (10 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erofonás Bizottság ligy dont, hogy

1) javasolja a Yźtrosgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottságnak .... béľlő rendkívüli
é|ethe|yz'Ptére való tekintettęl, a Budapest VIII. kerület,Práter utca .. szám alatti l szobás,
29,80 m, alapterületű komfoľtos komfortfokozatű, valamint a Budapęst VIII. keľület, Bezerédj
utca . ..... szám alatti, 2 szobás, komfortos komfortfokozatű, 7|,80 m. a|apterületű

bérlakások cseréje kapcsán a bérlő _ a yisszaadandó és a bérbe adandó lakások forgalmi érték
kĺ;Ianbozetének 50 oÁ-ának megfelelő - 4.490.000,- Ft fizetési köte|ezettségének e|engedését.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: f017. ápri|is 12.

2) fe|kéri a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy . béľlő kéľelmét a
tulajdonosi jogokat gyakor|ó bizottság következő rendes ülésére terjessze elő.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. május 15.

A Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. tájékoztatálsa alapján: a Városgazdálkodási és

Pénzĺigyi Bizottság 35|ĺ20t7. (v.03.) számrĺ dtintése alapján a MegáIlapodás 2017. május 31-én'
valamint a Bérleti szeľződés 2017. július 17-én a|áírásľa keriĺ|t.

53/2017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (7 ieen.3 nem szavazattal. 1 taľtózkodás me|lett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt.-t, hogy a két lakás
forgalmi étékkiilönbőzet 50 %o-ának megfelelő összeg, azaz a 4.490.000,- Ft fizetési kötelezettség
elengedése esetén, amennyiben a Budapest VIII. kerü|et, Bezerédi utca .. szám a|atti,2 szobás,
komfortos komfonfokozatű, 7|,8O m2 alapterületű béľ|akásra vonatkozőan a l0 éves elidegenítési
tilalom leteltét követően a béľlő részéről vételi kéľelem éľkezik, vizsgálja meg annak a lehetőségét'
hogy a lakás akkoľi (4.490.000,-Ft) e|adási ára az elengedett összeg 50 %o-áva|, azaz2.f45.000,- Ft
összeggel növelten megá||apítźlsra kerülhet-e' A vizsgá|at eredményével egészítse ki a vételi
színdékról szóló Városgazdáikodźsi és Pénzügyi Bizottság elé kerülő e|őterjesztést.

Fele|ős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Határidő: 2017. źtpri|is |f .

A Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. tájékoztatása alapján: a fentĺekben foglaltak
kivizsgálását e|végezték, annak eľedményéľől a VárosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság
35112017. (v.03.) számrĺ határozatával dtintését meghozta. A Megállapodás f0I7. május 31-én'
valamint a Béľleti szerződés 2017. július 17-én a|áírásľa keriilt.

Javaslat a 2017. évi ,,Kiemelkedő Bijlcsődei Munkdért,' szakmai kitĺłntetésľe
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54/2017. (IV.12.) sz. BMBI szavazatta

Bizottság úgy dönt, hogy a 20/2017. (rrr.08.)

ás me||ett

szálll(l |.lal'ározaIát az a|źhbiakAz Embeľi Erőfoľrás
szerint nlódosítja:

.': 20|] . évben a ,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért'' kitüntetést az a|ábbi szenlé|yekn ek adonárlyozza..

l. Vargáné Pozderka Terézia, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet Gyerekház,
2. Lippai Sándorné, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Játékvár Bölcsode,
3. Horváth Károlyné, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Babóca Bö|csőde

Fe|elős: Emberi Erőfoľrás Bizottság elnöke
Határidő: 20 17, ápri|is 12.

Á Humánszolgá|tatási ÜgyosztáIv Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa a|apján: a kitüntetések
átadása a Bölcsődék Napja ünnepségen f0|7. ápn|is 26. napján megtiirtént.

A beszamo| ő |ezźrv a: 20 1 7. aususztus f5 -én,
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3. sz. mel|ék|et

Jalln:,.ĺaÍ a Tĺírsoshĺűzi PlilydzaÍokaĺ EIhírĺiIĺi Ideigĺenes BizoĺtsĺÍg iig.yrenĺIjének alfo11oĺIĺÍsáľu

5/2016. (XII.12.) sz. TPIB hatáľozat (3 ieen. I nem szavazatĺa|. ĺ ĺartózkodás mclletÍ)

A Társasházi Pá|yázatoka1 Elbírá|ó ldeig|enes Bizot1ság dönt, hogy elfogadja a|.latározaL mel|ékletét
képező Ügyrendet, me|y 20l6. december 12-én|ép|latá|yba és fe|kéri az e|nököt annak aláírására.

Felelős: a Társasházi Pá|yźnatokat Elbíráló Ideig|enes Bizot1ság e|ncike

Határido: 20l6. december 12.

A Városvezetési Ügyosztá|y tájékoztatálsa alapján: Az Ügyrend aláÍrása megttirtént, ahatározat
végrehajtása további intézkedést nem igényel.

J av a s I at t á r s a s h ázi p á Iy á zat o k k aI k ap cs o l ato s dti n t és e k me g lt o zat al ĺźr a

ó/201ó. (XII'12,) sz, TPIB hĺtĺĺľozat (5 iecn' 0 ncm szavnzatta|.0 tańózkodás mcllctt)

A Társasházi Pźt|yázaÍokat E|bírá|ó Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kertilet, Baross
u 87. szám alatti társashźn 9 db utcai erkély teljes felújítása, és a bejórati kapu feletti gipszkonzolok

felújítása tárgyában benyťljtott pá|yćnatot támogatja a 2011. évi koltségvetés terhére, amennyiben a

péllzügyi fedęzeÍ rendelkezésľe ál|.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2016. december 12.

A GazdáIkodási Ügvosztály tájékoztatátsa alapján: a támogatási szerződés aláíľásľa keľiilt.

7/2016. (XII.12.) sz. TPIB hatáľozat (4 igen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

A Társasházi Pá|yázatokat Elbíráló Ideig|enes Bizottság úgy dönt, hory a Budapest VIII. kerü|et,

Gutenberg tér 4. szám alatti társasház pótmunka iránti kérelmét jóvóhagłásra javaso|ja a

polgármestemek.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016' december 72.

A Gazdálkodási Ügvosztály táłjékoztatátsa alapján: a munkálatok folyamatban vannak az a|áírt
Úámogatási szeľződés alapján.

8/2016. (X[.12.) sz. TľIB határozat (5 ieen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

A Társasház,i Pá|yźtzatĺlkat F,|bíľáló Icleiglenes Bizottság ťlgy ĺ|Člnt, hogy a Budapest VIII. kerti|et,

Miksztżth lilźlmdn Íér 4. szźlm a|atti társashäz tetóJe.lťłiítĺisi é.s hom'Iokzat-helvreallítasi munkalatok
elvégzése tárgłában benyújtott pźiyénatźtnak támogatására 2.000.000 Ft vissza nem térítęndő, és

2.07|.380,- Ft kamatmentes köIcsöntámogatás megíté|ését javasolja a polgármesternek.

Fele|ős: polgármester
Határidő: 2016. december 12.

A Gazdálkodási Üwosztálv tájékoztatálsa alapján: l támogatálsi szerződés a|áírásra keľĺilt.
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