Közteľület-haszná|ő,

kérelmező:

Közterület használat

ideje:

Közteri.ilet-hasznźiat
Közteľület-használat

cé|ja:
helye:

Kepes-Junior Hostess Kft.
(1149 Budapest, Pil|angó park 8ib.)

20l5. április f7.,f0|5. április 30.,

2015. május 0|.,f0|5. május 02.,
2015. május 04.,f015. május 07.,
20l5. május 08.,2015. május 09.,
20l5. május ||.,2075. május 14',
20l5. május |5.,2075. május 16',
2015. május l8.,20l5. május 2l.,
20l5. május 22.,20|5. május 23.,
2015. május f5.,20|5. május 28.,
2015. május f9.,20|5. május 30.
szórólaposztás
Vajda Péter u.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5.április 20.

A Gazdá|kodási iieYosztály táiékoztatása alapián: ahatározatot

a

Kft. részére20t5. ápľilĺs 27-

én postázták.

Tulajdonosi hozzdjdrulds a Dataplex eléréséheztemezett alépítményihdlózat bőví.tési munkdkhoz
363120|5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság határozata
(14 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattĺ|)

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájáru|ását adja _ a
Magyar Telekom Nyľt. megbízźsa a|apján _ a STENTOR-MI Kft. által tervezett, Budapest VIII.
kerület
o Ciprus utca
(hrsz.: 38859)
r Asztalos Sándor utca
(hľsz.: 38836/1)
o Salgótarjáni utca
(hľsz.: 3883612)
o Törökbecse utca
(hrsz.: 38843/l)

A

o
o
o

út
Szörény utca
Hős utca

(hrsz.: 38860)
(hrsz.: 38882l|)
(hrsz.: 38873) közterületeken,

Százados

úttestet és jtrdátérintoháiőzatbővítési munkákhoz,aza|ábbi feltételekkel és kikötésekkel:

a.

jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesíti az épitéshezszĺikséges

b.

a beruhazónak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájáru|tst a
vonatkozó rendelet (|9/1994. (V.3l.) KtryM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII. kerĺilet Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésiigyi
Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c.

kĺjtelezi a kivitelezőt

egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

a

bontási helyek rétegrendjének megfelelő minőségben

t<jľténő

helyreállítlására, melyre aberubázó és kivite|ezo közösen 5 év gaľancitftvéi|a|:
r útburkolat helyreállításánál a kötőrétegig atervezeÍtől nagyobb rétegenkéntitúlnyújtást (40_40
cm) kell a|kalmazn| a kopóréteget az úttest teljes szélességében,legalább az ifttest
szélességévelmegegyező hos szon kel l új raaszfa|tozni,
o az aszfa|tbuľkolatú jźtrdákat a tervezett rétegrendben és szegély javítással kell helyreállítani,
majd teljes szélességükben új aszfaltburkolattal kell ellátni,

a zöldsávban, vagy egyéb foldfelületeken az eredeti szintű és talajminőségű feltoltéseket eI
kell végezni, a tonkrement növényzetet pótolni kell'
. az épitéssoľán megsemmisĺilt burkolati jeleket tartós kivitelben helyľe ke|l állítani,
o

d.

az engeďé|yes koteles a munkák (helyreállítás) elkészüItéró| a kozterü]et tu|ajdonosát írásban
értesíteni,

e'

jelen tulajdonosi hozzájáru|ás csak az engedé|yezó szervek, szakhatóságok előíľásainak
maľadéktalan betaľtásával, a döntés napjától szźĺmitott1 évig érvényes.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. ápr1|is f0.

A GazdáIkodási Üevosztálv táiékoztatása alapián: a tulajdonosihozzá,járulás kiadásľa keľüIt az
iigyfél részére.
Javaslat az Európa Belvóľosa Program II. keretében Belsőudvar Program púlydzat kiírdsdra
364/2015. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 1 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.

elfogadja az e|őterjesrtés mellékletétképező,Euľópa Belvárosa Program II. üteméhez kapcsolódó
Belsőudvar Program pźiyánati felhívást és felkéri a polgármesteľt annak a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľido: 201 5. ttprilis 20.

2.

felkéri a Rév8 Zrt-t az l. pontban elfogadott pá|yźzati eljárás lebonyolítására.

Felelős: Rév8 Zrt. mb. cégvezetője
Határidő: 2015. december 31.

3. a) a

határozat 1. pontjában meghiľdetett pá|yázati felhívásra érkező pá|yázatok előzetes
e|birá|źsára az a|ábbi 4 fot jeloli ki, akik tiszteletdíjban vagy eryéb díjazásban nem részestilnek:
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi

Dr. SzĹlágyi Demeter
Feľnezelyi Gergely DLA
-

Civilek

Önkormányzatrészérő|f fő

a Palotanegyedéľt Egyesület részéroll fő

- Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és FőépítésziÜgyosztály részéľől1 fő

b) felkéri a Rév8 Zrt-t,hogy ahatározat 3. a) pontja szerinti bizottságjavas|ataa|apjánapályźnat

eredményének megállapitására vonatkozóan készítsen előterjesztést
Pénztigyi Bizottság részére.

a Városgazdálkodási

és

Felelős: polgármester
Hatźtridő: a) pont esetén f0|5. ápri|is 20., b) pont esetén aze|őzetesbíréiatotvégzobizottság ülését
követő Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése

Á Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A pá|yázati felhívás megielent, a jelentkezési hatáľidő 2015.
június 15. napja.
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HolMed Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Dankó u 29. szdm alatti iires
önkormltnyzati tulajdoníłteremgartízsban lévő 5. számíł gépkocsi-beúllóhely vonatkozdsĺÍban

i
i

365lf0L5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 tartĺĺzkodásszzvazatta|)

i

i

a

Yárosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottságúgy dönt, hogy

:

.
]

'

i

visszavonja a 6|lfO|5. (I.26') száműhatározatát.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatźtrido: 20 l 5. április 20.

2)

hozzájáru| a Budapest VI[., Dankő u. 29. szám a|aĹti, 35483ĺ2lN| hrsz-ú épületben kialakított
teremgarázsb an az 5 . számu gépkocsi-beállóra bérleti szerződés megkötéséh ez, határozatlan idore
30 napos felmondási idővel személygépjármll táro|ása cé|jára a HolMed Kft.. tészére'8.750,Fťhó + Afa bérleti díj osszegen.

i

'
]

Felelos: Kisfalu Kft. ü5rvezető igazgatőja
Határidő:2015. április 20.

l
;

g.l felkéri a Kisfalu Kft-t a bérleti szerződés megkötésére, amelynek

feltétele, hogy az
bérbeadásának
helyiségek
szolgáló
lakás
cé|jára
onkormányzat tulajdonában álló nem

feltételeiről sző|ő35ĺf0I3. (VI' f0) sztmű önkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján3
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő.

.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

..
]
'
]
l
l
i

.
.
j

4) az

onkormányzat tulajdonában álló nem |akás cé|jźraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľol sző]lő 3512013. (VI' 20.) számű önkormányzati rendelet 17. s (5) c) pontja alapján
eltekint a közjegyző elotti egyoldahi kötelezettségvźi|aló nyilatkozat megtételétől a bérleti díj
mértékéľetekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. ápľilis 20.

A

Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: 2015. május 5-én írásban éľtesítettéka kére|mezőt a

B izottság diintésérő|.

1^s.

BH KÍt. valamint

a Szép Hóz 2002 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, József körút

18. szdm

alatti iires, önkormdnyzati

tulajdoníl nem lakds célli helyiségre

t:

'l
'i

366/2015. Gv.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nemo 1 tartózkodás szavazattl|\

A

Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)

nem járul hozzáaBudapest VIII.

kertilet,3485f/0lN||he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest
VIII. kerĺilet, József krt. 18' sztlm a|att elhe|yezkedó, f0m, alaptertĺIetii, üres, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú' ťoldszinti helyiség bérbeadásához az IS.BH Kft. ľészéreinternet kźnézó
tevékenységcé|jára.
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Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: f0|5. április f0.
f

.)

nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület,3485fl0lN1| helyrajzi számon nyilvántaľtott, Budapest
VIII. kęrĹilet, Jőzsef krt. 18. szttm a|att elhelyezkedo, f0m, alapterĹilettĺ, tires, önkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratú, ftjldszinti helyiség bérbeadásához a Szép Htn 200f Bt. részére,

vendéglátás (szeszárus ítással) és r aktźtr tevékenység céljár a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határido: 2015. április 20.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián:

2015. ápľi|is Lf-én íľásban értesítettéka kéľelmezőket a
Bizottság dtintéséľől.Az iigy további intézkedést nem igénye|.

DEDAJ PEKSEG KÍt. kérelme a Budapest VIII. kerütet, Losonci tér 6. szltm alatti iires,
önkormdnyzati tulajdoníl nem lakás céIúhelyiségre

367/20|5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási
1

.)

visszavonja a

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

13 41207

5. (II. 1 6.) számű hatźrozatátban foglaltakat.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 2015. ápľilis 20.

2.)

nem járul hozzá a Budapest VIII. kertilet,357f8l37/N3 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest

VIII. kerület, Losonci tér 6. szám alatt elhelyezkedő, 155 m, alaptertiletű, üľes, onkormányzati
tulajdonú, utcai bejáratu, ftildszinti nem lakás célúhelyiség béľbeadástthoz,hatttrozottidőre2025.
december 3|. napjáig a DEDAJ PEKSEG Kft. részéľe.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Hatźridő: 20 1 5. április 20.

3.)

hozzájźtrul a Budapest VIII. kerület, 357f8l37lAl3 he|yrajzi
nyilvántartott, a Budapest
^sztĺmon
VIII. kertilet, Losonci tér 6. szám alatt elhelyezkedő, I55 m. alapterületű, üres, önkoľmányzati
tulajdonú, utcai bejáratri, ťoldszinti helyiség, bérbeadásához hattrozat|an időre, 30 napos
felmondási idő kikötéSével a DEDAJ PEKSEG Kft. részére, kenyér, friss pékáľugyártása"
kiskereskedelmi (szeszárusítás nélkiil) tevékenységcé|jźtra.A bérleti díj összege 2015. május 01től _ július 3l-ig 95.000,- Fťhó + Áfa,20l5. augusztus 01-től 190.000,- Ft/hó + Áfa bérleti +
kozijzemi és külön szolgáltatási díjak összeg.

Fęlelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 20l5. április 20.

4.)

hozzájáru| a Budapest VIII. kerület,35728/37/N3 he|yrajzi l7ámon nyilvántartott, Budapest VIII.
kerület, Losonci tér 6. szźtm a|att elhelyezkedo, 155 m, alapterülettĺ, üres, önkormányzati
tulajdonri, utcai bejáratu, ľoldszinti nem lakás célúhelyiség felújításahoz.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 2015. ápril'is 20.
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5.) felkéri a Kisfalu Kft-t a 3.

határozati pont szerinti bérleti szerzódés megkötéséľe, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonźban á||ő nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3. (VI. 20.) számú Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 14. $ (2) bękezdésę a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megťlzetését,

va|amint

a I7. $

(4) bekezdése a|apján kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségváIlalási

nyilatkozat a|áirását vállalja a leencĺő bérlő.
Felelos: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezďő igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 30.

A Kisfalu Kft.

táiékoztatása alapián: 2015. ápri|is 28-án íľásban értesítettéka kére|mezót a
Bizottság diintéséľőlo05.08-án a béľIetiszerz(jdés megkötésľe keľiilt. Az iigy további Íntézkedést
nem igényel.

orbdn

,61 KÍt. bérbevételi kérelme a
ö

Budapest VIII. Nagy Fuvaľos u 2/B. szóm alatti üres

nkormdnyzati tulajdoníl helyiség vo natkozósdban

368/20ls. (Iv.20.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

1.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

hozzájárul a Budapest VIII., 35057l0lNIhe|yr?jzi számon nyi|vántaľtott, a Budapest VIII., Nagy
Fuvaľos u. 2lB' szám a|att ta|źńhatő, 88 m' alapterülettĺ (felmért alapterület 79 m,), üres,
önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratű, pinceszinti nem lakás célúhelyiség bérbeadásához
határozat|an időre, 30 napos felmondási hatáľidő kikotéSéve| azorbán '6l Kft. részére,raktározás
cé|jára, 30.000'- Ft/hó + Afa bérleti ł közüzemi és külön szo|gá|tatási díjak összegen,
amennyiben a bérleti szerzodés megkötése előtt a fennálló díjhátra|ékźtkiegyenlíti.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. április 20.

f.)

bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt és azt követően Sem élhet bérbeszźtmitássa| az á|ta|a
végzeÍtfelújítási munkálatok tekintetében, annak értékéta bérleti jogviszony megszűnését
követően jogalap nélküli gazdagodás címénsem kĺjvetelheti.

Felelos: Kisfalu Kft' tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. április 20.

3.)

melynek feltétele, hogy az onkormányzat
felkéri a Kisfalu Kft-t a bérleti szerződés megkĺĺtéséľe,
tulajdonában álló nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35lfo13. (VI. 20.) számű Budapest JózsefVárosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése
a|apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,valamint a 17. $ (4) bekezdése
a|apjźn kozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vá||a|ja a leendő
bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határido: 20l5. június 30.

A Kisfalu Kft.

táiékoztatása alapián: 2015. áprilĺs 28-án íľásban értesítettéka kéľe|mezőt a
Bizottság dtintéséľől.
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MENA GROUP TRADE KÍt. béľIő tevékenységi kör módosítására vonatkozlí kérelme a Budapest
VIII. kerüIet' Népszínház u 16. szĺźmalattí ijnkormányzati tulajdonú nem lakds célúhelyiség
vonatkozĺtsdban

369120Í5. (Iv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, I tartőzkodás szavazztta|)

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járuĺ hozzá a Budapest VIII. kęrület,
34676l0ĺAlf hľsz-on nyilvántartott, a Budapest VI[., Népszínház u. 16. szźtm a|att található, utcai
bejáratű füldszinti, 92 m, a|aptertiletű, nem lakás célúüzlethelyiséget bérlo MENA GROUP TRADE
Kft. bérleti szerződésének módosításához a tevékenységikör tekintetében internet kávéző
(szeszáľusítás néIkĺil), laptop értékesítés,xbox és hasonlójátékgépek üzemeltetése tevékenységekľe.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 20.

A Kĺsfalu l(ft.

táiékoztatása alapián: 2015. ápri|is 28-án íľásban értesítettéka kéľelmezőt a
Bizottság dtintéséľől.Az ügy további intézkedést nem igényel.
bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Prdter u 30-32. szĺÍmalatti iires
t)nkormdnyzati tulajdonú pinceszinti tároló hely iség vo natkozlźsĺÍban
37012015. (tv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) hozzájárul a

Budapest VIII.' 35696l0lN55 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, a Budapest VIII.,
Práter u. 30-32. szźtm a|att ta|á|hatő, összesen 59 m, alapterĺiletű, önkormányzati tulajdon|i,
pinceszinti táľoló he|yiségből a 4I. sorszámú l m2 alapteľületű tároló nem lakás célúhelyiség
béľbeadásához hatźtrozatlan időre 30 napos felmondási határidő kikötésével
(IJB-|4I|2O15) részére,ra|<tźtozás cé|jára, 709,- Ftĺhő + Áfa bérleti + kozuzemi és külön
szolgáltatási díjak összegen'

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 20.

2.)

felkéri a Kisfalu Kft-t a béľletiszerződés megkötésére, melynek feltétele, hogy az onkoľmányzat
tulajdonában álló nem lakás cé|jźtraszolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló
35lf0|3. (VI.20.) szźlmű önkormányzati rendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján 3 havi bérleti dfinak
megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő béľlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. jÍlnius 30.

3.)

az onkoľmźnyza.t. tulajdonában á1ló nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásrának
feltétęleiről sző|ő 35/2013. (VI. f0.) szźmű Budapest Józsefuáros onkormányzati rendelet 17. $
(5) c) pontja a|apján eltekint a kozjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvźi|a|ő nyi|atkozat
megtéteIétől.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20Í 5. ápri|is f0'
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A Kisfa|u Kft.

táiékoztatása alanián: 2015. április 28-án írásban értesítettéka kéľe|mezőt a
Bizottság diintéséľől.

MELANDHIION Bt. bérlő tevékenységi kör bővítésérevonatkozó kérelme a Budapest VIII. keriilet,
Üaĺi a 54-56. szttm alatti önkormdnyzati tulajdoníłnem lakds célti helyiség vonatkozlisában

'

37112015. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozata
(ĺ.3 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

1.)

.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

MELANDzuJON Bt. á|tal bérelt, Budapest VIII. keľület,36339/0/N5 hrsz-on
nyilvántartott, a Budapest VIII., Üllol ĺt 54-56' szám a|att található önkormányzati tulajdonú
helyiség béľletidíjának, a bér|ő á|ta| ajánlott 180.000,- Ft/hó + Afa ĺisszegen történő
nem járul hozzá a

a tevékenységi kör

megállapításához

i
.

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő:2015. április 20.

i
,
]

2.)

bővítésemellett.

hozzájárula Budapest VIII. kerület,36339lOĺN5 hrsz-on nyilvánÍartott, a Budapest VIII., Üllői ĺt
54-56' szám a|att ta|á|bató, utcai bejáratu füldszinti, 9I m. alapterületĹĺ' nem lakás célri
üzlethelyiséget bérlő MELANDRIJON Bt. bérleti szerződésének módosításához a tevékenységi

koľ bővítése tekintetében traťtk, dohányáru kiskereskedelem szeszesital árusítassal történő
tevékenységre,393J50,- Ft/hó + Afa bérleti ł közüzemi és külön szo|gá|tatźsi díjak
m e

gá||apitás a

m e

l

l

ett.

Felelős: Kisfalu Kft' ü5,vezető igazgatőja
Határidő: 2015. április 20.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a

hatźrozat 2. pontja szerinti bérleti szerzodés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az Önkormányzat tu|ajdonźhan á'||ő nem lakás céljźtraszolrgálrő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľól szóló 35lfo|3. (VI. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
rendelet 19. $ (3) d) bekezdése alapján az ővadék feltöltését, valamint a 19. $ (3) c) bekezdése
a|apjánkozjegyzó előtt egyoldalú kötelezettségvállalásinyi|atkozata|áirását vállalja a bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Határidő: 20 1 5. június 30.

A Kisfalu Kft.

táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 28-án íľásban éľtesítettéka kéľelmezőt a
Bizottság diintéséľől.

A Budapest VIII., József kijrút 48. satm alatti,

35229/0/,4/22 helyrajzi szdmíl, hatdrozatlan időre

szóló bérleti joggal terhelt iizlethelyiség elidegeníĺése

.i

s72l20l5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási

és Pénzĺigyi Bizottság

határozata

(9 igen, 3 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|\

.,

A Yárosgazdálkodási

l.

és Pénzĺigyi Bizottság rigy dönt, hogy

hozzájźru| aZ ingatlan-nyilvántartásban a 35f29l0lN22 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., József kcjrút 48. szźm a|atti,151 m. alapterületű üzlethelyiségĺe
vonatkozó eladási aján|atbérlő részéretörténő megküldéséhez, avételárnak, az e|késztilt foľgalmi
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értékbecslés,valamint a 32120|3, (Vil.15.) számű önkormányzati rendelet alapján a forgalmi
értékl00 %o-ában. azazf0.800.000.- Ft összegben történő közlése mellett.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: f0| 5 . április 20.

2.

felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aiánlat kiküIdéséľe.valamint az adásvéte|i
szerződés megkötésére.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határido: 20 l 5. jlinius 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az eladási ajánlatot kiküldték a bérlő ľészére.
A Budapest VIII., Jóaef körút 48. szĺźmalatti, 35229/0/A/21 ltelyrajzi számú, hatdrozatlan időľe
szóIó bérleti joggal terltelt iizlethelyiség elidegenítése
373/20t5. (Iv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(0 igen' 14 nem, 0 tartózkodás szzvazattal)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

1.

hozzájárul

2.

felkéri a Kisfalu Ęft-t a határozat szeľinti eladási ajánĺat kiküldéSére,valamint az adásvételi

ingatlan-nyilvántartásban a 35229/0/A/21 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben Budapest VIII., József körút 48. föĺdszint 4. szám alatti, 9] mr alapteľületíĺ
üzlethelyiségre vonatkozó eladasi ajánlat bérĺőrészéretorténő megküldéséhez' a vételárnak, az
elkészült forgalmi értékbecslés,yalamint a j2/20I3.(VII.I5.) számú önkormányzati rendelet
alapján aforgalmi érték100 %-ában, azaz 34.850.000,- Ft osszegben torténő kozlése mellett.
szerződés

az

me gkötés ére.

Felelós: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. április 20.

A

Kisfalu I(ft. táiékoztatása alapián:

intézkedést nem igényel.

A

béľlőt értesítettéka határozatrő|. A,z ügy további

ravaslat gépkocsi-beáIló bérbeaddsdra (2 db)
37412015. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata

(13 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)

A Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. engedélyezi
Budapest VIII.,

orcry tĺ 3|.

részérehatározat|an idejű bérleti szerződés megkĺitéséta
szźtm a|atti,35987 hrsz-ú lakóépület udvarán kialakított gépkocsĹ

beá||óra,3O napos felmondási idővel 6.476,- Ft/hó + Afa bérleti díj mellett.

Felelos: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. április 20.
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2.

az onkormányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltétęleirő| szóló 59lfo11. (Xl.07.) számű onkormányzati rende|et
13. s (2) bekezdése a|apján a bérleti szerzodés hatályba lépésénekfe]tétele 3 havi bľuttó bérleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfa|u Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0|5. źryr||is f7 .

3.

az onkoľmányzat tu|ajdonában álló üres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiľől szóló 59ĺ2011. (XI.07.) számű onkoľmányzati ľendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|dalú kotelezettség vállaló nyi|atkozat
tekintettel.
kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj méľtékére

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. április 20.

A Kĺsfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az iigyfél éľtesítéseahatározatról megtöľtént.
375ĺ20t5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdá|kodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

engedélyezi a Supremum Service Kft. részére(képviselő: Mándi Anikó; székhely: 1082
Budapest, Horváth Mihály tér 2.; adőszám:24f2688f-2-4f, cégtregyzékszáma:0l 09 996580)
határozat|an idejű béľleti szerzódés megkötését a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szäm a|atti,35576/|
hrsz-ú telken kialakított gépkocsi-beál|ó tekintetében, 30 napos felmondási időve| 6.476,- Ft/hó +
Áfa bérleti díj mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 20i5. április 20.

2.

az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek béľbeadásának feltételeiről szóló 59lf0|l. (xI.07.) szám,ű onkormányzati rendelet
13. $ (2) bekezdése a|apjźn a bérleti szerzodéshatá|yba lépésénekfeltétele 3 havi bruttó bérleti
díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: f0|5. ápri|is f7 .

3.

az onkormányzat túajdonában álló üres telkek, felépítményesingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérletek bérbeadásának feltételeiről szóló 59lf0|l. (XI.07.) számú Önkormányzati rendelet
15. $ (4) bekezdés a) pontja a|apján eltekint az egyo|da\ú kötelezettség vállaló nyi|atkozat
kozjegyzői okiratba foglalásától, a bérleti díj mértékéretekintettel.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0I5 . ápril'is f0.

A

Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián:

intézkedést nem ĺgényel.

A

béľleti szeľződés a|áírásra keľült. Az ügy továbbÍ

bérleti díj feliilvizsgdlati és bérleti szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII.
keriilet, Mdria u 17. szdm alatti ltelyiség vonatkozúsdban
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37612015. (Iv.20.) sZ.

váľosgazdálkodási

és Pénzügyi

Bizottság határozata

(14 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

l.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Mária u. 11. szám a|atti,36649l0lNf9 hrsz-ű,27 m2
alapterĹiletíĺ, III. emeleti, önkormányzati tľ|ajdonúnem lakás célúhelyiséget bérlő .
képzőművészrészérea bérleti szerződés módosításához és a bérleti díjának a szerzodés módosítás
a|áírásátkövető hónap első napjátó|22.500,- Ft/hó + afu+ kĺjzüzemi és ktilon szolgáltatási díj
ö s s ze

gen toľténő me

gá|| ap

ításźlhoz.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: 20|5. ápri|is f0.

f.)

felkéri a Kisfalu Kft-t a határozaÍ' 1. pontja szerinti bérleti szerzódés módosítás megkötésére,
melynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonźĺban źl'||ő nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának fe|tételeiľől szóló 35lf013. (VI. 20.) számú Budapest Józsefuáľos tnkormányzati
rendelet 19. $ (3) c) pontja a|apján a béľlő a béľleti szerződést közjegyző előtt tett egyoldalri
köte lezetts

é

gvál l al ó ny i|atkozattal ki e gé szíts e.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 30'

Ä Kisfalu Kft.
Bizottsáłg d ö

táiékoztatása alanián: 2015. április 22-én íľásban éľtesítettéka kéľelmezőt a
n tés é ľő l.

orbdn

,61 KÍt.
bérbevételi kérelme a
ön

Budapest VIII. Népszínhúzu 33. szóm alatti iires
kormdnyzati t ulaj donú helyiség vonatkozlźsĺźban

377/2015. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(13 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dont, hogy:
Budapest VI[.' 35056l0lN|2 he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII,
Népszínhazu. 33. (Nagy Fuvaros utca felől megközelíthető) szám alatt tallá|ható, 48 m,

1.) hozzójórul a

alapterületű (hasznos alapterĺilet 38 m,), ĺires, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, füldszinti

nem lakás célúhelyiség bérbeadásához, gáz e||átás nélkül határozat|an időre, 30 napos
felmondási határidő kikĺitésévelaz orbán '61 Kft. részére, szeszmentes vendéglátás (kifőzde)
cé|jára, 19.000,- Ft/hó + Áfa bérleti ł kozüzemi és külĺjn szolgáltatási díjak összegen,
amennyiben a béľlovźi|a|ja a helyiség rendeltetésszeru használatra a|kalmassá tételétsaját

költségen' és a fennálló díjhátralékát a bérleti szerződés megkötése előtt kiegyenlíti.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 20| 5. źtpril'is 20.

2.)

béľloa bérleti jogviszony fennállása alatt és azt követően sem élhet bérbeszźtmítássa| az á|ta|a
végzett felújítási munkáIatok tekintetében, annak értékéta béľletijogviszony megszűnését
követően jogalap néIküIi gazđagodás címénsęm követelheti.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20 I 5. ápri|is 20.
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3.)

felkéľia Kisfalu Kft-t

a bérleti szerződés megkötésére,

melynek feltétele, hogy az
helyiségek bérbeadásának
szolgáló
Önkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás cé|jára
feltételeiről sző|ő 35/fO13' (VI. f0') számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $
(2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (a)
bekezdése a|apjánközjegyzó
leendő bérlo.

előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírásátvźi|a|jaa

Fclclós: Kisfolu Kft. ü5wezető igazgatója
Határido: 201 5. június 30.

A Kisfalu Kft.

táiékoztatása alapián: 2015. április 28-án írásban értesítettéka kére|mezőt a
Bizottság diintéséľől.
Ideal Taste Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, i]Iői írt 38-44. (44.) szdm alattÍ iires
ii nkormdnyzati t ulajdon ú hely iség vonatkouÍsdban
378lf0|5. Gv.20.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság határozata
(0 igen, 11 nem, 3 tartózkodás szavazatta|)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:

1.)

hozzájárul a Budapest VIII. kerüIet, 36402/4/D/3 helyrajzi számon nyilvdntartott, a Budapest
VIII. kerület, tnat * 38-44. (44.) szám alatti, 46 m' alapterüIetíÍ utcai bejáratú földszinti nem
lakás célúhelyiség béľbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási határidővel az Ideal
Taste Kft. részérě, kávézó (szeszesital drusítással) tevékenység céljára 84.500,- Ft/hó + Áfa
bérleti + köziłzemi és kĺ;lan szolgáltatási díjak osszegen.

2.)

felkéľia Kisfalu Kft-t a haÍá'rozat szerinti bérleti szeľződés megkötéséľe, ameĺynek feltétele,
hogł az onkormónyzat tuĺajdonában álló nem lakás céljdra szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeirőt szóIó 35/2013. (I/I. 20.) számú Budapest Józsefvárosi onkormányzati rendelet 14. $
(2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17' $ @
bekezdése alapján kozjegłző előtt eg1loldalú kötelezettségvóllalási nyilatkozat alĺźírásátválĺalja a
leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: f)I 5. źryri|is f0.

A Kĺsfalu Kft.

táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 28-án íľásban éľtesítettéka kére|mezőt a
Bizottság döntéséľől. Az ĺigy további intézkedést nem igényel.

A Budapest VIII., Népszínhĺźzutca
s zó l ó b érle t i

18. szóm alatti, 34677/0/Á/4 helyrajzi szdmíl, hatdrozatlan Ídőre
j o g g al te r helt iizleth e ly is ég e lide g e nítés e

379/2015. (IV.20.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9

A Városgazdálkodási

1)

igen,4 nemo

1

tartózkodás szavazattal)

és Pénzügyi Bizottságúgy dönt, hogy

hozzájćru| az ingatlan-nyilvántartásban a 34677ĺ0/Aĺ4he|yrajzi számon ^nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Népszínházutca 18. szám a|alti, 76 m, a|apteľüIettĺ
üzlethelyiségre vonatkoző e|adási ajźn|at bér|ő részéretörténő megküldéséhez, a vételámak, az
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elkészült forgalmi értékbecs|és,va|amint a 3212013. (VII' l5.) szám,ű önkormányzati rendelet
a|apján a forgalmi éfték100 oÁ.äban, azaz 1].]50.000,- Ft összegben történő kĺjz|ésemellett.
Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľido: 20|5. ápri|is 20'

2)

felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aián|at kiküldéséľe.valamint az adásvéte|i
szerződés megkotésére.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Hatáľido: 2015. június 30.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az e|adási ajánlat kikĺildésemegtiiľtént.
A Budapest, VIII. keríilet, Lutlter u l/b. szám alatti íngatlanra vonatkozó elővúsúľldsijogról való

lemondtźs

zÁnr tjĺÉs

381/2015. Cv.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)
AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi
Önkoĺmányzat, a34637l0lAlI44 hrsz., természetben a 1081 Budapest Luther u. 1/B. szám a|attta|áIhatő
26 m. alapterülettĺ, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan tekintetében
eladó és aB &
K Violins Keľeskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság vevő között 20l5. április 09-én 8.000.000,- Ft'
azaz nyo|cmillió forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásáľlási jogával nem
kíván élni.
FeleIős: po|gármester

Hatáĺidő:

201

5

. ápril'is 24'

A Gazdálkodási tieyosztály táiékoztatása alapián: A' határozzt kézbesítésemegtiirtén t az iigyfé|
ľészéľe.

.........
lemondds

A Budapest VIII. keriilet, Puskin utca
elővúsdrldsi jogróIvaló

szám alatti

lľgatpny vonatkozlj

ZART ULES

382/2015. (ľv.24.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság határozata
(1l igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
onkormányzat, a .........^.....helyrajzí számú, természetben a 1088 Budapest Puskin utca ...
szám a|att ta|źńhatő 56 m. alapterületű ingatlan tekintetében .. '... eladó és ......
vevő között
f0|5. március f7-én 19.000.000,- Ft, azaz tizenkilencmillió forint vételaľon létrejött adásvételi
szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván éIni.

Felelős: polgármester
Határidő: 20 | 5 . ápri|is 24.

A Gazdálkodási Üeyosztá|y táiékoztatása alapián: Ä'határozat kézbesítésemegttirtént az ĺigyfél
részére.

Javaslat a Corvin Sétóny Program keretén belíil bérletiiogviszo1t! PĘzb,eli megvdltdssal ttjrténő
megsziintetésére _ Szigony u......... ZART ULE9
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383/2015. (Iv.24.) sz. váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(8 igen, 0 nem, f tartőzkodás szavazatta|,
Hélisz György nem vett részt a szavazásban)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

utca

...... szám a|aÍĺi,I szoba, komfortos' f5,5 mf alapterĹiletíĺ
béľIővel fennálló bérleti jogviszoný kĺiz<is megegyezéssel,
lakás tekintetében
pénzbe|i térítésfizetése mellett megszünteti. A pénzbeli térítésösszege a forgalmi érték80oÁ-a,

l.

a Budapest VIII. Szigony

a2a23.249.216.- Ft.

Felelős: poIgármester
Határidő: f01 5. ápri|is 24.

2.

elfogadja aZ előterjesĺés mellékletét képezó ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
önkormányzati cserelakás felajánlása helyett pénzbe|i térítésfizetése mellett toľténő megszüntetéséről'' című dokumentumot és felhatalmazza a polgármestert a megá|lapodás
a|áításźra.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. április 30.

3.

felkéri a Kisfa|u Kft-t, hogy tegye meg az |. pont szerinti bérlemény|eadźsához, valamint
tltv

éte|éhezszükséges intézkedéseket.

Felelős: Kisfa|u Kft. ĺigrvezető igazgatőja
Határido: af . pont szerinti Megállapodás aláírásźúól.számitott 45 nap

4.

fedezete az onkormźnyzat költségvetésében a 11603
hogy az l. pont szerinti pénzbeli téľítés
címen rendelkezésľe á|l.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. ápri|ís f4,

A Rév8 Zrt. táiékoztatása alapián: A béľleménybirtokba vétele 2015.05.f2.én megtörtént.
lavaslat a Corvin Sétdny Program keretén belíil bérleti jogviszony Pérybeli megvdltdssal történő
megsziintetésére _ Bókay Júnos u..........ZART ULES
384lf015. (Iv.24.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen, 0 nem, 2 tartónkodás szavazatta|,
Hélisz Gyöľgy nem vett részt a szavazásban\

A VárosgazdáIkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

szźtm aIatti,l szoba, félkomfoľtos, 36 m2 alapterüIetiĺ
Bókay János utca
...... bérlőkkel fennálló béľletijogviszoný
lakás tekintetében ....'.. és
összege a
megszĺinteti. A pénzbeli téľítés
mellett
pénzbeli
térítés
fizetése
megegyezéssel'
közös
Ft.
forgalmi érték80%o-a, azaz 4.873.824,a Budapest

Felelős: polgármester
Határido: fII 5. ápri|is f4.

2.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képezo ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
önkoľmányzati cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítésťlzetése mellett torténő

-
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megszüntetéséről'' címrĺdokumentumot
a|áírására.

és felhata|mazza a

po|gármestert

a

megá|lapodás

FeIelős: polgármester

Határidő: 20l5. április 30.

3.

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy tegye meg az |. pont szerinti bérlemény |eadásához, valamint
áŃ éte|éhezszükséges intézkedéseket.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: af . pont szerinti Megállapodźs a|áírásátől számított 45 nap

4.

hogy az 1. pont szerinti pénzbeli térítésfedezete az onkormányzat koltségvetésébena 11603
címen rendelkezésre áll.

Felelős: poIgármester
Határidő: 2015. ápri|is f4.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása a|apián: A megállapodás aláírásľa keľĺilt,a béľleménybĺrtokba vétele
2015. május 28-án megttiľtént.

Iavaslat a Corvin Sétdny Program keretén beliil bérleti jogviszoľy pé.1tzb,eli megvdltdssal történő
megszüntetés ére _ Szigony u.........,...ZART ULES
385/2015. (Iv.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság határozata
(9 igen' 0 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

1.

és Pénztigyi Bizottság ligy dönt, hogy

a Budapest VIII. Szigony utca
alapterületű lakás tekintetében

..''... szám a|atti, 1szoba, komfort nélküli, 26 m2
.... bérlővel fennálló bérleti jogviszoný közös

megegyezéssel, pénzbeli térítésfizetése mellett megszünteti.
éÍték80yo-a, 3.7 90.7 52.-

Ft.

A pénzbeli térítésösszege

a forgalmi

Felelős: polgármester
Határidő: f0|5. ápri|is 24.

2,

elfogadja aZ előterjesztés mellékletét képező ,,Megállapodás lakásbérleti jogviszony
önkormányzati cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítésfizetése mellett történő
megszüntetéséről'' című dokumentumot és felhata|mazza a polgáľmestert a megá|lapodás
a|áírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 30.

3.

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy tegye meg az
átv éte\éhezszĺ'ikséses intézkedéseket.

l.

pont szerinti béľlemény|eadásához, valamint

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: af . pont szeľinti Megállapodás a|áírásátől szímított 45 nap

4.

hogy az l. pont szerinti pénzbeli térítésfedezete az tnkormányzat koltségvetésébena 1|603
címen rendelkezésre áll.

Felelős: polgármester
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Határidő: f075. ápri|is f4.

A Rév8 Zľt. táiékoztatása alapián: A megállapodás aláírásľa kertilt, a bérleménybirtokba vétele
2015. j únius.O4-én megttirtént.
rav as I at íłtk ór r ul k ap c s o l at o s k drté r í'tés i ig ény r e n de zés ér e.

(Frsz":

................)

ZART ULES

386lf0|5. (Iv.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzügyĺBizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

i.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájáru| ahhoz, hogy

az

onkormányzat 5|9/835435751 köwényszámú biaosítás

,,onkormányzat á|ta|keze|tés fenntaľtott utak kezelése során okozott károk felelősségbiztosításď'
tu|ajdonában lévő
előirányzat terhére alapján - az űtkźtrtérítési
frsz-ú gépjármtĺben keletkezett kánal kapcsolatban felmerüIt és az onkoľmtnyzatot
terhelő önrész összege l0.000-Ft megfizetésre keľüljön. A kiťrzetés feltéte|e olyan egyezség

akadá|yoztatása esetén meghata|mazoÍtja
egyidejűleg lemond
-'*,lľJjľ.'::í,[.äĺ:]'oilil:
,W;:łu")"megflzetésével

megkötése, amelyben

;ilá;; ;;;;ili

Felelos: polgármester, Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 20|5. ápri|is 24.

2'

felkéľi a Jőzsefvtrosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőjźúa hattrozat

i.

pontja szerinti

megállapodás megkötéséľe.

Felelős: polgármester, Jőzsefvárosi Városüzemeltetési Szo|gá|at igazgatója
Határido: 2015. május 3l.

A

Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szoleálat táiékoztatása alapián:
keľült.

Az

egyezség megkiitésľe

ĺav as lat út kdrral kapcs o laÍo s kártérítési ig ény rendezés ére

(Frsz:...............J

387ĺf015.

w.f4.)

ZART ULES

Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

sz. Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság liry dönt, hogy

l.

hozzź!źru|ahhoz, hogy

az

Önkormányzat 5|9183543575I kotvényszámú biĺosítás

,,onkormányzat á'Jrtal-keze|t és fenntartott utak kezelése során okozott káľok felelősségbiztosítása,,
... frsz-ú
e|őirányzat terhéľe '...... tulajdonában lévő .
a|apján _ az iftkźLrtérítési
gépjáľmiĺbenkeletkezett kárra| kapcsolatban felmerült és az onkormtnyzatot teľhelő tinrész
összege 10.000-Ft megflzetésre kerĺiljön. A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése,
nyilatkozik aľról,
amelyben ..... _ akadá|yoztatása esetén meghatalmazottja .
hogy a káľtérítésmegfizetésével egyidejrĺleg lemond minden további káftérítésiigényéró| az
onkormányzattal szemben.

Felelős: polgármester, Jőzsefvźtrosi Városüzemeltetési Szo|gá|atigazgatőja
lJatźlrid,ő: 2015. ttpri|is 24.
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2.

felkéľia Jőzsefvárosi Városĺizemeltetési Szolgálat igazgatőját a határozat 1. pontja szerinti
megá| Iapodás megkötésére.

Felelos: polgármester, Józsefizárosi Városĺizemeltetési SzoIgálat igazgatőja
Határidő: 2015. május 3 l.

A

Józsefvárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat táiékoztatása alapián:

megkiĺtésefolvamatban van.

Jav as lat íltk ĺÍrr a I k ap

(Frsz:...............J

c s o I ato

s

k

drtér ítés i ig ény

A fenti ügyben az

egyezség

r e nde zés ére

ZART ULES

388/2015. Gv.24.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazattal)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy

l.

hozzájźru| ahhoz, hogy

az

Önkormányzat 5|9183543575| kötvényszámri biĺosítás

,,onkormányzat á|ta|keze|t és fenntartott utak kezelése soľán okozott káľok felelősségbi ztosítása,,
a|apján-aztĺkártérítésielőirányzatterhére
... tulajdonában lévő
....... frsz-ú
gépjáľműben keletkezett kárral kapcsolatban felmerült és az onkormányzatot terhelő önrész
összege l0.000-Ft megfizetésre kerĺiljön. A kifizetés feltétele olyan egyezség megkötése,
amelyben
akadá|yońatása esetén meghatalmazottja
nyilatkozik arról, hogy a kártérítésmegfizetésévelegyidejiĺleg lemond minden további kártérítési
igényérőlaz onkormányzatta| szemben.
Felelős: polgármester, Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Határidő: 2015. ápri|is f4'

2.

felkéľia Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőját a határozat

megállapodás megk<itéséľe.

l.

pontja szerinti

Felelős: polgármesteľ, Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat igazgatőja
Hatáľidő: 20l5. május 3 l.

Á

Józsefváľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat táiékoztatása alapián:
került.

Az

egyezség megktitésľe

Tulajdonosi hozzdjdrulás a Budapest VIII. keriilet Gdzldng utcdban tervezett 10 kV-os fi)Idkdbel
rekonstrukcióltoz
38912015.

(Ív.f4.) sz. Váľosgazdálkodási

és Pénzügyi

Bizottság határozata

(8 igen' 1 nem, 3 tartónkodás szzvazatta|\

A

Yźtr.osgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja _ az
ELMU Hálőzatj Kft' megbízźsaal'apjttn _ a GTF Elektromos Teľvező Fóvá||a|kozó Kft által, Budapest
VIII. kerület Gáz|źtng utcában (hrsz.: 34708) tervezett 10 kV-os ft'ldkábel rekonstrukciós munkákhoz,
az aléhbi feltételekkel és kikötésekkel:

a.

jelen tulajdonosi hozzź|árulás a beruházőt (építtetőt) nem mentesiti az építéshezszükséges
egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszeľzése alól'
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I,il

ii;.
.:i.:

:')':

b'

aberuházőnak (építtetőnek) a kozútkeze|ői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájźrdást a
vonatkozó ľendelet (19lI994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a
Budapest Főváros VIII' kerület Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi
Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c.

kötelezi

a kivitelezőt a bontási helyek rétegrendjének megfelelő minőségben toľténő
helyľeállításźra,me|yre aberuháző és kivitelező közcisen 5 év gaľanciźú.vti|a|:
o
.

útburkolat helyreáIlítástná| a kötorétegig a tervezettől nagyobb rétegenkénti túlnyrijtást
(40-40 cm) kell a|ka|mazni, a kopóréteget az úttest teljes széIességében,|ega|ább az
úttest szélességévelmegegyező hosszon kell újľaaszfa|tozni, melyet a II. János Pźipápa
tér fe|őli új torkolati buľkolathoz csatlakoztatva kel| indítani,
az aszfaltburko|atű járdźtt atervezętt rétegrendben és szegély javítással kell helyreállítani,
majd - II. János Pźi pápa tér és a f0159 jelíĺtrafoállomás közötti járdaszakaszon _ teljes
szé les ségébenúj aszfaltburko latta| kel l el látni,

.

a zöldsávban

az eredeti szintű és minőségű talajfeltoltést el kell végezni, a tönkľement

növényzetet pótolni kell,

d.

az engedé|yes köteles a munkák (helyreállítás) elkészĺiltérő|akoztęrüIet tulajdonosát írásban
értesíteni,

e.

jelen tulajdonosi hozzájźru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától sztlmítoÍt l évig érvényes.

FeIelős: polgármester
Hatáľidő: 20| 5. źryri|is f4.

Á. Gazdátkodási Üwosztálv táiékoztatása alapián: A tulajdonosi

hozzájára|áls kiadása

megttiľtént.

Tulajdonosi hozzlźjórulós a Bionikai Innovdciós Központhoz (1083 Bp.' Balassa u 3-5.) kapcsolódó
közterüIeti munkdkhoz
390ĺ2015.

w.24.)

sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźú adja _
Tarnóczky Tamás Attila építész,felelős tewező kérelmére_ a Bionikai Innovációs Központ (1083
Budapest, Balassa u. 3-5.) tervezett közterületi kapcsolatok kialakításához és munkźĺihoz,az a|źtbbi
feltételekkel és kikotésekkel
:

a'

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

b.

aberuhtzőnak (építtetőnek) a kozútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzÁjáru|ást a
vonatkozó rendelet (|911994. (V.3l.) KřIVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a

Budapest Főváros VIII. keľület Polgármesteľi Hivatal Hatósági lJgyosztily Építésĺigyi

Iľodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

c.

kĺjtelezi a kivitelezőt a Balassa utcai (hrsz.: 36163) éľintettútpályán és járdaszakaszon - a
bontási helyek rétegrendjének helyreál|itását követően - a jźtrda teljes szélességébenúj
burkolat, megfelelő minőségben történő kiépítéséľe,melyre aberlháző és kivitelező közösen
5 év saranciźńvá||a|.
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d.

aZ engedé|yes koteles a munkák (helyreállítás) elkészültéro| akozteri'ilet tulajdonosát írásban
értesíteni,

e.

jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező Szervek, szakhatóságok előírásainak
maradéktalan betartásával, a döntés napjától szźlmíÍott1 évig érvényes'

FeIeIős: polgármester
Hatźriđő:f01 5. ápri|is 24.

A

Gazdálkodási Üeyosztály táiékoztatása alapián:

megtiińént.

Kö zter íiIet-

h

as znáI

A

ati kérelme k

tulajdonosi hozzájáru|ás kiadása

eI bírĺźldsa

391/20|5. (Iv.24.) sz. Váľosgazdálkodási és PénzĺĺgyiBizottság határozata
(4 igen' 8 nem, 0 tartózkodás szavazatta|\

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt, hogy nem fogadja el Jakabfu Tamás módosító
indiwányát, mely szeľint a Magyar Szegénysége|lenes Alapítvány részéreazza| a feltétellel adjon
közterület-haszná|ati hozzájáru|tst, ha a kéľelmező a megfelelő mosdóhaszná|atot igazolja ANTSZengedély beszerzésével,illetőleg a helyszínen elegendő számű mobil WC biztosításával, továbbá a
végľehajtási hatáľidőt április 29-re módosítsa.

392/20t5. (Iv.24.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy köĺerĹilet-használatihozzájárulást
egyĺisszegben töľténő díjfizetéssel _ az a|ábbiak szerint:

Kozterület-haszntiő,

kérelmező:

Közterület-haszná|atideje:
Közterület-haszntiat cé|ja:
Közterület-hasznźiat helye:
Közteľület-haszná|atnarysága:

ad _

Lakatos József
(1083 Budapest Szigony u. 43.)
2015. május 0|.-f0I6. május 0l.
mozgóárusítás (virág, gyümöIcs)
Mosonyi u. _ Festetics u. _ Kerepesi u.
I m,

Felelős: polgármester
Határidő: f07 5. źtpri|is f4.

A Gazdálkodási Üevosztály táiékoztatása alapián: ahatározatot az

ügyfé| ľészéľemegkü|dték.

393/2015. Gv.f4.\ sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazztta|)

A

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy k<iĺerület.használati hozzźjáru|ást ad _
az a|źlbbiak szerint:

Városgazdálkodási

díjmentességgel Közterület-haszná|ő,

kérelmezo:

ideje:
cé|ja:
helye:
Közterület-hasznźiatnagysága:
Közteľtilet-használat
Közteri'ilet-haszná|at
Közteľület-haszná|at

Társasház Gyulai P. u. 9.
(1085 Budapest, GyulaiP. u. 9.)
2015. április 27. _f0I5. májusLŻ.
építésimunkaterület
Gyulai P. u. 9.
35 m,
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Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20l'5. źpri|is 24.

A GazdáIkodási ÜeYosztály táiékoztatása alapián: ahatározatot az ügyfél részérepostázták.
ós Pénzüg1,i Bizottság határozĺta
394/f0|5. Gv.24.) sz. Vĺíľosgazdĺń|lĺodrísi
(12 igeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A

és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy kĺjzteľüIet-használatihozzájárulást ad
egyösszegben töľténő díjfizetéssel_ az a|ábbiak szerint:
Városgazdálkodási

Közterĺilet-h aszná|ő,

kérelmező:

-

Extľa Falcon Kft.

(1081 Budapest Népszínhazu. f6.)
2015. április 27.-f016. szeptember30'
vendéglátó terasz
Népszínház u. 26.
20 m,

Közterület-haszná|atideje:
Kozterĺilet-h aszná|at cé|ja:
Közterület-haszntiat helye:
KözterĹilet-haszntńaÍ.nagysága:
FeIeIos: polgármesteľ

Határidő: 20|5. ápri|is f4.

A GazdáIkodási tiqvosztály táiékoztatása alapián: ahatározatot az ügyfél részéremegkĺĺldték.
Bizottság batározata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

395/f0I5. (Iv.24.) sz. Városgazdálkodási

és Pénziigyi

AYárosgazdálkodási és PénzügyiBizottság úgy dönt, hogy

1.

közteľület-h aszná'|atihozzźýáru|ást ad

Közterület-h aszná|ő,

kérelmező:

díjmentességgel - az a|thbiak szerint:

Sankó-Ép Kft. (Erőss Zo|tán)

ideje:
KĺjzterĹilet-hasznźůatcé|ja:
Közterület-hasznáIat helye:
Közterület-haszná|atnagysága:
Kĺjzteľület-h aszná|at

-

(1 l 71 Budapest,
201 5.

Zrínyi u. fI1

.)

április 24. _ 2015 . szeptember 30.

építésimunkaterület
Práter utca 5J.
66 m"

Felelős: polgármester
Határidő: 20| 5 . źtpri|is 24'

2.

tudomásul veszj a Sankó-Ép Kft. közteľület-használatátf0ĺ5. ápľilis

f2'

napjátó| 2015. április

23.napjáig.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. ápri|is f4.

A Gazdálkodási ÜgYosztá|v táiékoztatása atapián: ahatározat kézbesítéseiránt intézkedtek.
396/201'5. (Ív.24.) sz. Városgazdátkodási

és Pénzügyi

Bizoffság határozata

(12 igen, 0 nem, 0 taľtózkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási

1.

és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájáru|ást ad - díjmentességgel - azza|, hogy a kieső parkolási díj
taľtal,nát (f0|5. április ff. _ 20|5. június 30.) - 168.398,- Ft-ot a Magyarország

közteľület-haszná|atj

ÁFA

EvangélikusEgyházkötelesmegťlzetniazonkormátnyzatrészéreaza|ábbiakszerint:

kérelmező:

Közterület-haszná|ő,

Kozteľĺilet-használat ideje:
KozterüIet-hasznáiat célrja:.
Közteľĺilet-h aszná|at helye:

Kcjzteľület-haszntiatnagysága..

Magyarországi Evangélikus Egyház

(l085 Budapest, Üllői űtf4.)
2015. ápri|is f4. -f0|5. június 30.
építésimunkateľület
Szentkirályi utca 5 l.
ffL m,

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|5. ápri|is 24.

2.

tudomásul veszi Magyarországi Evangélikus Egyhtz ktjzterület-hasznźůatát f0|5. ápri|is 22.
napj ától 20 l 5 . április 24. napjtig.

Felelős: polgármesteľ
Határido: 20| 5. ápri|is

f4'

A Gazdálkodásĺ ÜevosztáIy táiékoztatása alapián: ahatározatot

2015. jrĺnĺus04-én postáztálk.

397/2015. (Iv.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(4 igeno 8 nem, 0 tartózkodás szavazltta|)

A

Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem

fogadja el:
közterület-hasznáIati

hozzójóľulást ad * díjmentességgel - az atábbiak szerint:

KozterüIet-használó,

kérelmező:

KozteľüIet-hasmáIat
Kozterület.haszndlat
Kozterület-hasznólat
Kozterület-hasmáIat

ideje:
célja..
heĺye:
nag1lsága:

Mag1lar SzegénységellenesÁIapínány
(l073 Budapest, ErzsĺźbetkTt. ]7.)
2015. mójus 0l.
kulturáIis rendemény (Közmunkás majális)
Teleki tér

]00

m2

Felelős: polgármesteľ
Határidó: f0 I 5 . źtpri|is 24.

A

Gazdálkodási Üeyosztálv táiékoztatása atapián:

értesítésemegttiľtént.

a

határozatban foglaltakľól az ügyfél

Nyolc Kör Tdrsasllázkezelő Kft. ktizteriilet-Ilaszndlati kérelménekelbírdlósa
398/2015.

A

w.24.)

sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozata
(11 igen' 0 nem, t tartőzkodás szavazattl|)

Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati
díjmentességgel - az a|źtbbi ügyben:

hozzájárulást ad _

KoztertiIet-h aszná|ő, kérelmezo :

Közterület-hasznáIat idej
K özterti

l

et-h aszná| at

e:

c é|j a:

Közterü|et-h aszná|at helye :
Közterü l et-h aszn til at nagy s źĺga:

Nyolc Kör Társash ázkezę|o Kft'
( 1088 Budapest Krridy Gy. u. f . fsz. I.)
201 5. április 21 . - f0|5 .jlinius 30.
építésimunkateriilet
Krűdy Gyula utca 4. és 6. szám
66 m'

Felelős: polgármester
Határidó: f075. áprl|is f4.

A

Gazdálkodási Ügvosztálv táiékoztatása alapián: a hatźtozatot 2015. ápľilĺs28-án vette át

személyesen a Kft. képviselője.

A Futuristic Management Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baross u.

87. szdm

alatti iires, önkormúnyzati tulajdonú nem lakás célíłhelyiségre

399ĺ2015. (Iv.f4.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozzta
(|f igen,O nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.)

hozzź|áru| a Budapest VIII.,357f6lIlA'lf hely^rajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII. kerület,
Baross u.87. szám alatt e|helyezkedő,46 m, alaptertilehĺ, ĺires, önkoľmányzati tulajdonú, utcai
bejźratű, foldszinti he|yiség bérbeadásáhozhatározatlan időre, 30 napos felmondással, a Futuristic
Management Kft. részére,vendéglátás (szeszárusítás nélkül) tevékenység cé|jára,36.000,- Ft/hó +
Áfa berleti + kozüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen, azza| a feltétellel, hogy a bérleti
szerződés megkötéséig a tevékenységvégzéséhezszükséges TEAOR köt a cég a tevékenységi
körei közé felveteti és ezt igazot'ja'

Felelos: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
lJatáridő: 207 5 . ápril'is f4.

f.)

a bérleti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában źil'ő nem lakás
cé|jfua szo|gá.|.ő helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0l3. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuárosi onkormányzatirende|et 14. $ (f)bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelo
óvadék megfizetését' valamint a 17. $ (a) bekezdése alapján kozjegyző ę|ott egyoldalú
kcjte

l

e

zetts

é gvál l al

ás

i ny I|atkozat a|áir ástĺt v á||a|j a a leen dő

b ér 1ő.

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

táiékoztatása alapián: 2015. május 4-én íľásban értesítettéka kére|mezőt a
bizottsági döntésľől.

A Kisfalu Kft.

Don Luciano Kft. bérbevételi kérelme a Budapest WII kerület, Baross u l22. suźm alatti iires'
önkormúnyzati tulajdoníl nem lakds célílhelyiségre
400ĺ2015. w.24.) sz. Váľosgazdátkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozatl
(12 ĺgeno 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság rigy dtint, hogy
283

1.) hozzájáľul a

Budapest VIII., 35405l0lN69^he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII.,
Baross u. 122. szám a|aIt elhelyezkedő, 54 m, alapterületĺÍ, üres, önkormányzati tulajdon|i, utcai
ťoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározoĹt időre, 2019. decembeľ 31. nĄáig, a Don Luciano
Kft. ľészére,vendéglátóipari (büfétermékek elkészítése)és raktározás (szeszárusítás nélkĺil)
tevékenységcé|jára, 64.800,- Ft/hó + Afa bérleti + kozizemi és ktilön szo|gáltatási díjak
összegen.

Felelós: Kisfalu Kft. Íigyvezető igazgatója
Határidő:
f

.)

f0|5. április

24.

felkéri a Kisfalu KfÍ-t az l.) pont szerinti bérlęti szerződés megkötésére, melynek feltétele, hogy
az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiről sző|ő35lf013. (VI. f0.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet 14. $
(f) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $
(4) bekezdése alapján kozjegyzi5 előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aIáirását
vállalja a leendő bérlő'

Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

A Kisfalu Kft.

táiékoztatása alapián: 2015. április 29-én íľásban értesítettéka kéľelmezőt a
bizottsági diintésről.

Brillar

Team Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Horvdtlt M. tér 16. szóm alatti iires
iin

kormĺÍnyzati tulajdonú helyiség vo natkozĺźsában

401/20|5. (Iv.f4.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizoffság hatźrozzta
(12 igen' 0 nem,0 taľtózkodás szlvazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ligy dcint, hogy:

1.)

jórul hozzó a Budapest VIII., 35194/UlN! he|yrajzi szźtmon nyilvántaľtoff, a Budapest VIII.,
Hoľváth M. tér |6. szám a|attta|á|hatő,f4 m, alapteľületiĺ, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, ťoldszinti nem lakás célúüzlethe|yiség bérbeadásához a Bľillaľ Team Kft. részére,az
ajánlatźhan szereplő 25.000,- Ftlhó + Áfa bérleti díjon.
nem

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015' ápri|is 24.

2.)

hozzójárul a Budapest VIII., 35194ĺ0lN|^he|yrajzi számon nyilvántartott, a Budapest VIII.,
Horváth M. tér |6. szám a|attta|á|hatő,24 m" alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai
bejáratű, ťoldszinti nem lakás célúüzlethelyiség bérbeadäsához határozat|an időre, 30 napos
fe|mondási határidő kikotésével a Brillaľ Team Kft. részére,iroda céljára, 28.000,- Fťhó + Afa
bérleti łközuzemi és kiilon szolgáltatási díjak összegen.

Felęlős: Kisfalu Kft. üg1rvezető igazgatója
Hatáľidő: 20| 5. ápril'is 24.

3.)

a bérleti szęrződés megkötésének feltétele, hogy az onkormányzat tu|ajdonában álló nem
lakás céljára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) számtl
Budapest Józsefuárosi onkormányzati rende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak
megfelelő óvadék megÍizetését,valamint a l7. $ (4) bekezdése alapján kozjegĺző előtt egyoldalú
kötęlezettségvállalási nyi|atkozat a|áirásźú vá||alja a leendő bérlő.
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i;:

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Határidő: 20l5. június 30.

A Kisfalu Kft.

táiékoztatása alapián: 20ĺ.5. április 29-én írásban éľtesítettéka kérelmezőt a

bizottsági dtintésľől.

Gastro-Guard Bt, bórbel,ćteli kérelme a Budapest VIII. Prdter u. 34. szdm alatti iires ijnkormĺínyznĺi
tulaj do n íl helyiség vonatkoaźs dban
40flf01'5. (ĺv.24.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság határozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)

hozzájárul a Budapest VIII., 35709l0lN7 helyrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII., Pľáter
u' 34. szźtm alatt elhelyezkedo, 3f m, a|apterületű, üres, onkormányzati tulajdonú, utcai és udvari
bejáratta| is ľendelkező ľoldszinti helyiség bérbeadásáhozhatározott időre, 2019. decembeľ 3l.
napjáig, a Gastro-Guard Bt. részére,raktár cé|jára,19.973,- Ft/hó + Afa béľleti+ közüzemi és
ktilön szolgáltatási díjak összegen, amennyiben saját költségen vállalja a helyiség rendeltetésszerű
haszntiatra alkalmassá tételét.

Felelős: Kisfa|u Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: f0| 5. ápri|is f4.

2.)

a bérlő a béľletijogviszony idótaltama alatt bérbeszámítássa| nem élhet a megállapodásban

vállalt

fe|újítások tekintetében , tovźlbbá az źt|ta|a eszközölt beruházások ellenértékétaz onkormányzattő|
semmilyen jogcímen nem kĺivetelheti a béľletijogviszony a|att és azt követően sem.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: f0I5. áprĹ|is f4.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t a

határozat 1.) és 2.) pontja szerinti béľletiszerződés megkötésére,
amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában áIló nem lakás céljára szo|gá|ő
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (vI. 20.) szám,h Budapest Józsefuárosi
onkormányzati rendelet l4. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apjźln kozjegyző előtt egyoldalú
kote

l

e

zetts

é

gvál l al ás i ny i|atko zat a|áír ását vál l alj a a leen dő

b

érlő.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

A Kisfalu Kft.

táiékoztatása alapián: 2015. ápľi|is 29-én íľásban éľtesítettéka kéľelmezőt a
bizottsági döntésľől.
ravaslat a Budapest VIII. kerüIet, Rdkóczi ílt 55. szdm alatti iires, önkormdnyzati tulajdonú nem
lakás célúhelyiség nyilvdnos egyfordulós pólydzaton történő bérbeadásdra
403/2015. (Iv.24.) sz. Városgazdálkodási és PénzĺigyiBizottság hatźrozata
(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

285

1.)

fe|kéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest VIII., Rákóczi űt 55. szám a|aÍt elhe|yezkedő 34639ĺ0lN4
hrsz-ú, 125m2 alapterĺiletű, iĺres önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú földszinti nem lakás
célúüzlethelyiség bérbeadására nyilvános egyfordulós pá|yázat kiirására, a számított bérleti
díjon, azaz |37.600,- Ft/hó összegen. A helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a
Képviselo-testüIet 248lf013. (VI. l9.) száműhatározatának 8. pontja szerinti f5%o-os bérleti díj
kategóriába tartoző, illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet kávéző, caII center, stb.)
tevékenység v égzésére vonatkozik.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f015. źlprĹ|is 24.

f.)

a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pályázat a Versenyeztetési szabályzatrő| szo|ő 47lf0|5.
09.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak szerinti lebonyolítására.

(I.

Felelős: Kisfalu Kft. ügrvezető igazgatőja
Határidő: 20|5 ' áprl|is f4.

3.) a

pá|ytnati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján,valramint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláj án, a vagyonügyleti
megbízott ĺ'igyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Józsefuáros című
helyi lapban, az onkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, továbbá a Polgármesteri
Hivatal számára költségmentes hirdetési felületeken tĺjrténőmegjelentetés szélesebb körű
biztosítása érdekébenaz egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési poŕálokon kell közzétenni.

Felelos: Kisfalu Kft. ü5rvezető igazgatőja
Határidő: 2015. július 31.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása a|apián: Apáiyázati kiíľáselőkészítésalatt áll.
Calapet Kft. bérlő és az ED-RICH BĹ bérleti jog dtrullázúsra vonatkozli kiizös kéľelme a Budapest
VIII. keríileĄ Szerdahelyi u 16. szdm alatti önkormdnyzati tulajdonťl nem lakds célúhelyiség
tekintetében
40412015. Qv.24.) sz. Városgazdá|kodási

és Pénzügyi Bizottság

határozata

(12 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazztta|)

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.)

hozzájárul aCa|apet Kft. bérlő által bérelt, Budapest VIII. kerĺilet,35|37/0lN4he|yrajzi számon
nyilvántartott, a Budapest VIII. kerüIet, Szerdahelyi u' 16. szźtm a|aÍt ta|á|hatő, utcai bejáľatu
ťoldszinti, |7 m, a|apterülettĺ, nem lakás célúhelyiség béľletijogánakátrvházástthozaz ED-RICH
Bt. részére,2019. december 3l. napjáig, raktározás cé|jára, |6.fg3,- Ft/hó + Áfa bérleti +
kcjzüzemi és kül<jn szo|gá|tatźsi díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. áprl|is f4.

2.)

a béľleti szerzodés megkĺitése ę|őtt az ED-RICH Bt. 6 havi bruttó bérleti díjnak megfe|e|ő, azaz
bruttó 99.318'- Ft összegű szerződésktitésĺdíjat köteles megfizetni.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20l5. június 30.
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3.) felkéľia Kisfa|u Kft-t a

határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
tulajdonthan tú|ő nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek
az
onkormányzat
hogy
feltétele,
(vI. 20.) szźtmű Budapest Józsefuárosi onkormányzati
35lfo|3.
bérbeadásánaŔ f"ltét"l"iről szóló

rendelet 19. $ (3) bekezdés d) pontja a\apján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. $ (3) bekezdés c) pontja alapjánkozjegyző elott egyoldalú kĺjtelezettségvállalási
nyi|atkozat aláírtstĺ vállalja a leendo bérlő.
Felelős: Kisfalu Kft. ĺigyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

4.)

a bérbeadói hozztĄáru|ás abban az esetben lép életbe, ha a bérletijogot átvevő ED-RICH Bt. a
jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az ővadékot és a szerződéskötéSi dijatmegťlzeti,
a bérleti szerződést a|áírja és azt egyoldalú kötelezettségvá||a|ő ny||atkozatta| kiegészíti. Az
onkormányzat ezek megtörténtéig a Calapet Kft. bérlőt ismeri el bérlőként az érvénybenlévő
bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 20 l 5. június 30.

táiékoztatása alanián: 2015. május 4-én íľásban éľtesítettéka kérelmezőket a
bĺzottsági dtintésľől.

A Kisfalu Kft.

.... magdnszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keríilet,
Napirend 3.7. pontja:
Vajdahunyad u 23. szóm alatti iires önkormdnyzati tulajdonú pinceszinti tlźroló-rekesz
vonatkozlÍsában

405/f0|5. (Iv.f4.) sz. Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bĺzottság határozata
(l2 igen,0 nem, 0 taľtózkodás szavazztta|)

A Váľosgazdálkodási

1.

és Pénz[igyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájárul a Budapest VIII', Vajdahunyad u. f3. szám a|atti 35669l0lN|9 hrsz-,ű, összesen
1l1m2 alaptertiletű pinceszinti raktárhelyiségen belĺil elhelyezkedő f6' soľszámú, 4m"
alaptertilettĺ tároló-ľekesz bérbeadásähozhatźrozat|an időre, 30 napos felmondási idő kikötésével,
....... magánszemé|y részére,raktározás cé|jfua2.475,- Fťhó + Afa béľletił köztizemi és
külön szo lg źitatási díjak összegen.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: f0I5. ápril'is f4.

2.

felkéri a Kisfalu Kft-t a hattrozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek
feltétele, hogy az onkormányzat tulajdonában á||ő nem lakás cé|jára szo|gźúő helyiségek
bérbeadásánák f"ltét"l"iről szóló 35120|3. (VI. 20.) szźtmű Budapest Józsefuárosi onkoľmányzati
rendelet 14. s (2) bekezdése a|apjźn 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vá||a|ja a
leendő béľlő.

Felelős: Kisfa|u Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. ápril'is 24.

3.

az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeirőI sző|ő 35lf013. (vI. 20.) számű Budapest Józsefuáľos Önkormányzati rende|et 17. $
(5) c) pontja a|apjźn eltekint a kozjegyző előtti eryoldalú kotelezettségvál|aló nyilatkozat
mestételétől.
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Felelős: Kisfalu Kft. ĺ'igyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2015. június 30.

A Kisfalu Kft.

táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 29-én íľásban értesítettéka kéľelmezőt a
bizottsági döntésről.
bérbevételi kérelme a Budapest VIII. keriilet, Baľoss u 79. szdm alatti iires,
önkormányzati tulajdoníl nem lakds céIílhelyiségľe
406/2015. (tv.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(12 igen' 0 nemo 0 tartózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási

1.)

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

hozzájárul a Budapest VIII., 3 5 533 l0^lAl4 he|yrajzi számon nyilvántartott, Budapest VIII', Baľoss
u.79' szám alatt elhelyezkedő,44 m, a|apterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai füldszinti
helyiség béľbeadásához határozott időre, 2019' december 3|. napjáig,
..... részére,
szépségszalon (szolárium, műkoröm, kozmetika) céIjźlra,40.000,- Ftihó + Afa bérleti + közüzemi
és külön szolgáltatási díjak összegen' amennyiben a bizottsági döntésľol kapott értesítéstkövető
l5 napon beltil kiváltja egyéni vźů|a|kozőiigazo|vttnyát és azthiánypótlásként benyujtja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 20| 5. ápri|is f4.

2.)

felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti béľletiszerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy

az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jźraszo|gét|ő he|yiségek bérbeadásának

feltételeirol sző|ő 35/2013. (u. 20.) számű Budapest Józsefuárosi onkormányzati ľendelet t4. $
(f)bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a l7. $
(4) bekezdése alapján közjegyző elótt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását
vźi|a|ja a leendo bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft. i'igyvezető igazgatőja
Határidő: 2015. június 30.

A Kisfalu l(ft.

táiékoztatása alapián: 2015. ápľilis 29-én íľásban éľtesítettéka kéľelmezőt a
bizottsági döntésľől.

A Budapest VIII.' Jóaef krt. 38. szdm alattifiildszintÍ, 34883/0/A/6 helyrajzi szómíl, hatdrozatlan
időre szóló bérletijoggal terhelt nem lakás céljdra szolgdló helyiség elidegenítése
40712015.

W.24.) sz. Váľosgazdálkodási

és Pénzĺigyi Bizottság

határozata

(8 igen' 3 nem, 1 taľtózkodźs szavazatta|)

A Városgazdálkodási

és Pénztigyi Bizottság úry dont,

l.)

ingatlan-nyilvántartásban

hozzájáru|

az

a

hory

3488310/N6 he|yrajzi számon nyilvántartott,

természetben a Budapest VI[., József krt. 38. szttm a|atti füldszinti, 35fm, alapteľĺiletrĺ
ingat|anra vonatkozó eladási aján|at bérló ľészéretöfténő megküldéséhez, a vételttrnak, az
elkésztilt forgalmi értékbecslés,va|amint a 3fĺ20|3. (V[. 15.) szźtmű önkormányzati rendelet
alapján a forgalmi érték100 %o-ttban, azaz 64.260.000,- Ft összegben töľténő közlése mellett.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: f0 | 5. ttpri|is 24.
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2.)

felkéri a Kisfalu Kft-t a határozat szerinti eladási aján|at kikiildésére és az adásvéte|i szeľződés
megkötésére.

Fe|elős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határido: 20l5' május 20.

A Kisfalu Kft. táiékoztatása alapián: Az eladási ajánlatot átvette személyesen a béľlő.

A beszámol ő

|ezárva.. 201

5 .

május f9-én.
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2. melléklet
J av as I at
2/2014.(XI.10.) sz.

az E m b er i E r őfo rr ós B izo

EMBI hatáľozat

tt s lÍg tJgy r e ndj éne

k e tfo g ad

lźsdr

a

(13 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dont, hogy
elfogadja az e|őterjesnés mellékletét képezó Ügyrendet, me|y f014. november 1l-én lép hatályba és
felkéri az elnökĺjt annak a|áirására.
Felelős: az Emberi Erőforrás Bizottság elnoke
Határido: 2014. novembeľ l1.

A

Bizottság

ľendj ének a|áírása megtöľtént.

Javaslat a 2014. évi ,,Józsefvdrosi Szociális Munkúért'' szakmai kitüntetésre

QÁRr tjĺps)

3/2014.(XI.10.) sz.

EMBI hatáľozat

(13 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizotĺsźry úgy dönt, hogy
2014. évben aJózsefuárosi Szociális Munkáéľt kitüntetést aza|źtbbi személyeknekadományozza:
1. dľ. Kuľucz Tünde

.
3.
f

Sándor Mána
Jobbágy Ágota

Felelos: Emberi Erőfoľrás Bizottság elnöke
Határidő: 2014' november 10.

HumánszoleáItatási ÜgyosztáIy tájékoztatátsa alapján: a kitüntetések és pénzjutalmak a
Szociális Munka Napja ünnepség keľetében átadásľa keľĺiltek.

A

Javaslat a Humdnszolgdltatdsi Bizottság tanócsadóinak tanócsadói tevékenységénekteljesítés
igazoIósdra

EMBI hatáľozat (11 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)
(Boľoznaki Á.rpad és Máté Andľds érintettség okan nem ýett részt a szavazásban)

5/2014.(XI.17.) sz.

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja

elfogadásra Boľoznaki Áľpáddal kötött megbízási szerződés teljesítés igazo|ását
20l4. június |-tő| f0|4. szeptember 3O-ig terjedő időszakľa.

2.

javasolja elfogadásra dľ. Jóvér Béláné tanácsadói tevékenységénekteljesítés igazol'ásźń 20|4.
július |-tő| 20|4. szeptember 3O-ig teľjedő időszakľa.

3.

javasolja elfogadásra Harkály Erika tanácsadói tevékenységénekteljesítésigazo|ástú f014.
július I-tő|f014. szeptember 3O-ig terjedő időszakra.

4.

javasolja elfogadásra Kozźk Ignác Tibor tanácsadói tevékenységénekteljesítésigazo|ását
20|4. áprľris |-tó|f0I4. szeptember 30-ig terjedő időszakľa.

5. javasolja

elfogadásra Máté András tanácsadói tevékenységénekteljesítésigazolását f014.
június |-tő| 2014.június 30-ig terjedő, valamint 2014. augusĺus 1-től 2014. augusztus 31-ig
terjedő időszakra.

6. javasolja
20 1 4.

7.

j

elfogadásra Muraközy Adľienn tanácsadói tevékenységénekteljesítésigazolását
únius | -tő| f0 1 4. szeptember 3 O-ig terj edő időszakra.

felkéri a polgármestęrt ahatáľozat 1-6. pontjában foglalt teljesítés igazolások a|áírására.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: f074. decęmber f

A

.

Jeevzői Kabinet SzelTezési és Képviselői Iroda táiékoztatálsa alapján:

pontj ában fog|alt teljesítésigazolások aláírása megttirtént.

a határozat

Í-6.

ravaslat a Budapest VIII.' Kdlvdria u 5. szdm alatti épiiletben lévő lakás pdlyázaton kíviłIiminőségi
Iakáscseľéjével, és a forgalmi értékk ülö nbözet összegének csö kkentéséľe
6/2014.(XI.17.) sz.

EMBI hatáľozat

(14 ĺeen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az

Emberi Erőforrás Bizottság úgy dont, hogy javasolja a Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi
K. o. életkörülményeikre való tekintettel, a Budapest VIII', ........szám a|atti, I
szobás, komfort nélküli komfortfokozatű, 25,30 m, alapterületű, valamint a Budapest VIil.,
....szám a|atti, l szobás' felkomfortos komfortfokozattł, f5,30 m2 alapterülettĺ lakások

Bizottságnak, hogy

tekintetében, a bérlő fizetési kötelezettségét - a visszaadandó és a bérbe adandó lakns forgalmi érték
kiilonbözetének 50%-a (140.000,- Fĺ) -te|jes egészébenengedje el.
Felelő s : Kisfalu Józsefu áros i Y
Határido: 2014. november |7.

agy ongazdálkodó Kft

.

A Kĺsfa|u Kft. tájékoztatálsa alapján: a megállapodás és a béľletiszeľződés a|áírása megtöľtént.
Iav as lat a B

8/2014.(XII.01.) sz.

u rs a

H un g ar ic a F e l s őo

EMBI határozat

kt at ds i o s zt ö n díjp d Iy ózat

e lb

írtźlds ár a

(13 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1.

af0I5. éviBursa Hungarica Felsőoktatási Ösztĺ]ndijpá|yázatkeretében aZ,,A,, típusúpéiyázat
esetében az a|ábbi érvényesenpźiytzőkat támogatja 10 hónapon keresztül az a|ábbi

összesekkel:
Ssz.

Pá|yáző neve

Lakcíme

Támogatás

I

összese/hó
5000,-

f.

5000,-

3.

5000,-

4.

5000,-

5.

5000,-

6.

5000,-

l.
8.

5000,5000,-

9.

5000,-

10.

5000,-

11

5000,-

rf.

5000,-

13.

5000,-

14.

5000,-

15.

5000,-

16.

5000,-

r7.

5000,-

18.

5000,-

19.

5000,-

20.

5000,-

21.

5000,-

2f.

5000,-

23.

5000,-

f4.
f5.

5000,-

26.

5000,-

27.

5000,-

f8.
f9.

5000,-

30.

5000,-

31

s000,-

32.

5000,-

33.

5000,,

34.

5000,-

35.

5000,-

36.

5000,-

37.

5000,-

38.

5000,-

39.

5000,-

40.

5000,-

4t.
4f.

5000,-

43.

5000,-

44.

5000,-

45.

5000,-

46.

5000,-

47.

5000,-

48.

5000,-

49.

5000,-

50.

5000,-

51.

5000,-

5f.

5000,-

5000,-

5000,-

5000,-

53.

5000,-

54.

5000,-

55.

5000,-

56.

3000,-

5',7.

3000,-

58.

3000,-

59.

3000,-

60.

3000,-

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december

2,

1.

a2015. évi Bursa Hungaľica Felsőoktatasi osztöndíjpá|yázatkeretében aZ,,B,, típusli pá|yázat
3xl0 hónapon keresztül aza|ábbi összeggel:

esetében aza|ábbi érvényesen pá|yázőttámogatja

Utca,ltdazdm

PóIyáai neve

.Sse.

Tómogatds
ijsszepe/hó
5.000.5.000,-

1

2.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december

3.

a f0I5. évi Buľsa Hungarica Felsőoktatási osztöndíjpá|yázat keretében az a|ábbi pá|yázők
p

źiy ázatait nyi lván

Pźiyźuati
típus

l.
ítj a

Pźiyázó neve

érvénýelennek:

Utca,házszám

Indok:

A

Nem éľkezettbe a

A

Nem érkezett be a

nvomtatott oá|vźzat.
nvomtatott oá|vázat.
Nem érkezett be a
nvomtatott oá|vázat.

A

Kotelező melléklet nem

A

kerĺ'ilt benvúitásra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december

4.

l.

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon apá|yázatoktámogatási osszegének átutaláSáról.

Felelős: polgármester
Határidó: 20 1 5. január

3

I.

ł.

A

Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolati lľoda és a Pénziigvi ÜgvosztáIy
tájékoztatása alapján: az Embeľi EľőfoľľásBizottság 8/f014. (KI.01.) számű határozatálban
fog|altak esetében 2015. február 03-án ĺ.475.000.-Ft-t támogatási összeg átutalása megtöľtént az
Embeľi Eľőforľás Támogatáskeze|ő részére.
Javaslat az óvodák téIi és nydri xdrva tartdsi idejének meghatdrozdsdra
9/2014.(XIL01.) sz.

EMBI hatáľozat (l3

ieen" 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Bmbeľi Eľőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy
1) a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat fenntaľtásában lévő óvodák Íé|izárva tartási idejét a
Napľaforgó Napközi otthonos ovoda kivéte|ével2014. december f2. _ f0I5. január 4. kozött
határozza meg a téli ünnepekre tekintettel. A téli szünet ideje alatt a Napraforgó Napkozi otthonos
ovoda ügyeletet tart és fogadja a tobbi Budapest Józsefvárosi onkormányzat fenntartásában lévő
óvodába beíratott gyermeket.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december

1.

2) a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat fenntartásában lévo óvodák 2015. évi öthetes nytri zźrva
tartási idejét a szükséges karbantaľtási, felújításiés takarítási feladatok elvégzéseérdekében az
alábbiak szerint határozza meg azza|, hogy a nyári zárva taľtás idején az ugye|etre kijelölt óvodák
fogadj ák a gyermekeket.

ssz.
I

Ovoda neve, címe:
Gyerek-Virág Napközi otthonos
Ovoda
1082 Bo.- Baross u. 11 l/b

ovoda nyárizáwa

Ügyeletľe kijelöIt óvoda:

2015.06.15-07.17-ig

Szivárvány Napközi otthonos
Ovoda

taľtási ideie:

Katica Bölcsőde és Napközi
Otthonos Ovoda (2015.07 .0607.r7-ig)
2. P itypangNapközi otthonos
Ovoda
1.

f.

Kincskereső Napkozi Otthonos
Ovoda
l089 Bp., Bláthy ottó u. 35.

2015.07 .06-08.07-is

(fll
a
J.

4.

5.

6.

Váľunk Rád Napközi otthonos
Ovoda
1086 Bp.. Csobánc u. 5.
Napsugár Napkozi otthonos
Ovoda
1086 Bo.. Dankó u.31.
5oszorri Napközi otthonos
Ovoda
l086 Bo.. Koszorú u.14-|6.
1 étszínvir źlg Napközi Otthonos
Ovoda

5

.07 .20-0 8. 07-i

s)

Napsugár Napközi otthonos

óvoda

Várunk Rád Napközi otthonos
Ovoda

f}rs.06.1s-07

.17

-ig

f015.07.20-08.21-ig

Szäzszor szép Napközi otthono s

Ovoda
Napraforgó Napkĺizi otthonos
Ovoda

1081 Bo.- Kun u.3.

Mesepa|ota Napközi otthonos
7.

Ovoda
1085 Bp.. Somosyi B. u.9-15.

TA-TI-KA Napkozi Otthonos
8.

9.

10.

ll
If.

Ovoda
1088 Bp.. Rákóczi út 15.
titypang Napközi otthonos
Ovoda
1087 Bp. Százados út 14.
Szivárvány Napközi otthonos
Ovoda
1083 Bo.. Szisonv u. 18.
Százszor szép Napközi otthonos
Ovoda
1086 Bp.. Szuzu.f.
Napľafoľgó Napkozi otthonos
Ovoda

f}rs.07.f0-08.21-ig
201s.06.15-07.17-ig

fjt5

.06.rs-07 .17

-is

TÁ-TI-KA Napkĺizi otthonos
Ovoda

Mesepalota Napközi otthonos
Ovoda

Katica Bolcsőde és Napközi
otthonos óvoda

Gyeľek-Virág Napkozi otthonos
Ovoda

flls.07

.20-08.21-ig

2015.0ó.15-07.|7-is.

KoszoľúNapközi

otthonos

Ovoda

Hétszínvirág Napkozi otthonos
Ovoda

13.

1084 Bp.. Tolnai u.6-9.
Katica Bolcsőde és Napközi
otthonos óvoda
l089 Bp.. Vaida Péter u. 37.

Piýpang

2015 .07 .f0-08.2 1-ig

Ovoda

Napközi

otthonos

FeIelős: polgármester

Határido: 2014. december

1.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv Humánkapcsolati Iroda tájékoztatálsa alapján: a józsefvárosi
önkoľmányzati óvodák téli és nyán zárva taľtási idejéľől a szüIők tájékoztatálsa Józsefváľos
honlapján és az óvodákban megtörtént.

Javaslat Budapest Fővóros D(. keriilet Ferencvliros onkormdnyzatdnak a gyeľmekek ótmeneti
o tt It o na fe I ad at e I I dt ds dr ó l s zó I ó b e s zámo l ój án a k e lfo g ad ds dľ a
10/2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal'

0

taľtózkodás mel|ett)

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság úgy dĺĺnt,hogy
1. elfogadja a Budapest Főváros IX. kerüIet Feľencváros onkormányzatánakf0|4. évre vonatkozó
beszámo|őjźt a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátásáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 01.

2. felkéri a polgármestert, hogy

a

határozaÍban foglaltakról

Feren cváros i onkormán y zatát táj ékoztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december

a

Budapest Főváros

IX.

kerület

15.

A

Humánszolgáltatási ÜeYosztáIv tájékoztatása alapján: Budapest Főváros Ix. keľület
Feľencváľos onkoľmänyzata tárjékoztatása a beszámoló elfogadásáľól 2014. decembeľ 15.
napján megtöľtént.

ravaslat az dltaldnos iskolaifelvételi körzetekkel kapcsolatos véleménykialakítdsdra
11/2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat

(11 ieen. 0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Eľőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy
a nevelési-oktatási intézményekműködéséľől és a köznevelési intézmények névhasznźiatárő| sző|ő
f0ĺ20|2. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. $ (l) bekezdésében biztosított véleményezésijogával élve,
tudomásul veszi a Budapest Főváros Koľmányhivata| á|ta| megküldött 20I5lf0I6. tanévi felvételi
korzetlistát az előterjesztés melléklete szerint, a Budapest VIII. kerületi beiskolĺázási körzettel
rendelkező általános iskolák 20|5/20|6. tanévi felvételi köľzetének kialakításáľa vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december l.

A

Humánszoleá|tatási Üqyosztálv Humánkapcsolati lľoda tájékoztatáłsa alapján: Budapest
Főváľos Koľmányhivatalának tájékoztatása a a bizottsági diintésľől 2014. decembeľ l-én
megtiirtént.

1.

ravaslat

a

pszicltidtriai betegek nappali elldtásával kapcsolutos éves beszámolók elfogaddsóra

l2l2014.(XII.01.) sz. EMBI hatáľozat (13 ieen.0 nem szavazattal.

l

tartózkodás mellett)

Az Embeľi Eľőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

1.

elfogadja a Moravcsik A|apítványnak a 2014. évi pszichiátriai betegek nappali el|átźsáva|
kapcsolatos szakmai beszámolój át'

Felelős: polgármester
Határidő: f0|4. december 01.

f.

a

Szigony- Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft-nek af0|4. évi pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos

elfogadja

szakmai beszámolóiát.

Felelos: polgármester
Határldő: f0|4. december 01.

A Humánszgleáltatási Ügyosztátv tájékoztatálsa alapján: a döntésről a Moľavcsik Atapítvány

és

a Szigony- Utitáľs a Komplex Pszicho-szociális Rehabi|ĺtációéľt Kieme|ten Közhasznrĺ Nonpľofit
Kft. ľészéľea tájékoztatás megktildésre került.

ravaslat aůíssdgcsö kkentés i tdmogatds iránti kérelme k elbírdlds dra
(ZART ULES)
13/2014.(X[.01.) sz. EMBI hatáľozat (14 ieen,0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

Emberi Eroforľás Bizottság úgy dönt' hogy javasolja a po|gármesternek, hogy A. J., 1082
Budapest, '...szám a|atti lakos részérea 04-87|5120|4. számú ügyiratban adósságkezelési

Az

szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejtĺleg adósságcsökkentési
67 .435,- Ft összegben, az 7. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Ĺámogatást állapítson meg

Felelős: polgármester
Határidő: 20|4. december 0l.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv
dii ntés hatósági határ ozatba fo

14/2014.(XII.01.) sz.

Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: a bizottsági
glalása és postázás a az iigy Íé|ľészéľeme gtiirtént.

EMBI hatáľozat

(14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Eľőforľás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy B. J., 1089
Budapest, ......szám a|atti lakos részérea 04-870612014' számű ügyiratban adósságkezelési
szolgáItatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást áIlapítson meg
256.255,- Ft összegben, af ' sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Emberi

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|4' december 01.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály

Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyfé|részéremegtöľtént.
15/2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat

a bizottsági

(14 ieen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mellett)

Eroforrás Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a po|gármesternek, hogy B. I., 108l
Budapest, .......szám a|atti lakos részérea 04-|135512014. számű ügyiratban adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| eryidejűleg adósságcsökkentési támogatást á,|lapítson meg

Az Emberi

I97 .358,- Ft összegben, a

3

. sz.

mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0|4. december 0l.

A

Humánszoleáttatási Ügyosztálv Családtámoeatási lľoda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyÍé|részére megtörtént.

a bizottsági

16l2014.(X[.01.) sz. EMBI hatáľozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi

Erőforrás Bizottság úgy dtint, hogy javasolja a polgármesternek' hogy B. E.' 1086
Budapest, ......szźtm a|atti lakos részérea 04-1|662ĺ2014. számú i.igyiľatban adósságkezelési
szo|gźiltatźsravaló jogosultságot és ezzelegyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
223.516,- Ft összegben, a 4. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Felelos: polgármester
Határidő: 2014. december 01.

A

HumánszoleáItatási Ügyosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyÍé| ľészéremegtöľtént.

a bizottsági

l7l2014.(XII.01.) sz. EMBI határozat (14 ieen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľoforrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy B. V. I. K.' 1082
Budapest, ......szám a|aÍti lakos részérea 04-l0830lf0|4. számű ügyiratban adósságkezelési
szo|gá|tatásľa való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési
300.000,- Ft ĺisszegben, az 5. sz. mellékletben fogla|t tartalommal.

támogatást á||apítson meg

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 0l.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály

Családtámoeatási

lroda tájékoztatása alapján: a bizottsági

döntés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyÍé|részéremegtiiľtént.

18/2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat

(14

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dont,

ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

a

polgátrmesternek, hogy Cs. K., 1089
Budapest, .......szźtm alatti lakos részérea 04-1'0507lf014. számű ügyiratban adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési támogatást állapítson meg
I |2.4f7,- Ft <isszegben, a 6. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

hogy javaso|ja

Felelős: polgármester
Határidő: 2074' december 0l.

Á
d

Humánszo|eáltatási tigyosztálv Családtámoeatási Iroda tájékoztatálsa alapján:
iintés hatósági határ ozatb a foglalása és postázás a az iigyÍé| r észére megtii rtént.

19/2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat

a

bizottsági

(14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

hogy javasolja a polgármesternek, hogy D. B., 1084
Budapest, ......szám a|atti lakos részérea 04-960612014. számű tiryiľatban adósságkezelési
szo|gtitatásra való jogosultságot és ezze\ egyidejűleg adósságcsokkentési támogaÍźntállapítson meg
300.000,- Ft osszegben, a7. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dont,

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 01.

A

Humánszoleá|tatási ť-TgYoszÍá|y Csa|ádtámoeatási lľoda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatósági határozatba foglalása és postázászazugyfé| ľészéľemegtöľtént.
20I2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat

a bizottsági

(14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Erőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy F. A.' 1086
Budapest' ........szám a|atti lakos részérea 04-9606lf0l4. számű ügyiratban adósságkezelési
szo|gá|tatásra valő jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
300'000,- Ft összegben, a 8. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Emberi

Felelős: polgármester
Határidő: f0|4. december 01.

A Humánszoleáltatási ÜgYosztálv

Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján:
és postázása az iigyfél részéľemegtłirtént.
foglalása
hatósági
hatáłrozatba
dtintés

a bizottsági

21l2014.(Xil.01.) sz. EMBI hatáľozat (14 igen.0 nem szavazattal.0 taľtózkođásmellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy javasoIja a po|gźlrmesteľnek, hogy H. H., 1083
Budapest, ......' szám alatti lakos részére a 04-||72812014. számú üryiratban adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejíĺleg adósságcsökkentési
69.2I5,- Ft összegben, a9. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

t.ámogatást állapítson meg

Felelős: po|gármester
Határidő: f0I4. decembęľ 01.

A

Humánszoleáltatási ÜgyosztáIy Családtámogatási lroda tájékoztatása alapján: a bĺzottsági

dtintés hatóságĺ határ ozatba

22I2014.(XII.01.) sz.

fo

glalása és postázás a az iigyÍé|r észére megttiľtént.

EMBI hatáľozat

(14 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Emberi Erőfonás Bizottság úgy d<int, hogy javasola a polgármesternek, hogy I. L., 1088
Budapest, .......szám alatti lakos részérea 04-||7f9ĺf0l4. számű Ĺigyiľatban adósságkezelési

Az

szolgáltatásľa való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési üámogatást állapítson meg
300.000,- Ft összegben, a 10. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. december 01.

A

Humánszo|eáltatási Ügvosztálv Családtámoeatási Iroda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyfél ľészéremegttiľtént.

a bizottsági

23l20t4.(XII.01.) sz. EMBI hatáľozat (14 ieen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

9

Az Emberi

Erofoľrás Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a po|gármesteľnek, hogy J. M., 1085
Budapest, .......szám alatti lakos részérea 04-960912120|4. számű ĺigyiratban adósságkezelési
szolgá|tatásra va|ő jogosultságot és ezze| egyidejűIeg adósságcsökkentési támogatást á|lapítson meg
300.000,- Ft osszegben, a l 1. sz. mellékletben foglalt taľtalommal.
FeleIos: poIgármester

Határidő: f0|4. december

0l.

,Ą Humánszoleáltatási Ügvosztály Családtámogatási Iľoda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatósági határozatba fogla|ása és postázása az ůigyféIrészéremegtörtént.

24I2014.(XII.01.) sz.

EMBI határozat

a bizottsági

(14 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erofonás

Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy K. M., 1087
Budapest, ..'....szźtm a|aÍti lakos részérea 04-9819120|4. számű i'igyiľatban adósságkezelési

szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejrĺleg adósságcsökkentési
249.849,- Ft összegben, a 72. sz. mellék|etben foglalt tartalommal.
FeIelős: polgármester
Határidő: 2014. december

A

támogatást állapítson meg

0l.

Humánszo|eáltatási tigYosztálv Csa|ádtámogatási Iroda tá!ékoztatátsa alapján:

dtintés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyfé| ľészéľemegtörtént.

25/2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat

(14

a bizottsági

ĺeen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi

Erőforrás Bizottság úgy dönt' hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy K. B., 1081
Budapest, ......szám alatti lakos részérea 04-1I6f6/20|4. számű ügyiratban adósságkezelési
szo|gá|tatásra való jogosultságot és ezze| ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson
meg I52.3f9'- Ft összegben, a 13. sz. mellékletben foglalt taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. december

0l.

A

Humánszoleáltatásĺ Ügyosztá|y Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa a|apján: a bizottsági
döntés hatĺósági határozatba foglalása és postázásaaziigyfé| ľészéľemegtöľtént.

26l20l4.(XII.01.) sz. EMBI határozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az

Emberi Erőforrás Bizottság rigy d<ĺnt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy K'R., 108ó
Budapest, ...-.....'.szttm a|atti lakos részérea 04-9810120|4. szźtmű ügyiratban adósságkezelési
szo|gá|tatźsra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési támogatást á||apitson meg
300.000,- Ft összegben, a 14. sz. mellékletben foglalt tarüalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: f0|4. decembeľ 0l.

A

HumánszoleáItatási tigvosztály Családtámoeatási Iroda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
diintés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyfé| ľészéľemegtöľtént.

27/2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat

(14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

10

:i

t'rl

Erofoľrás Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a po|gármesternek, hogy L. F. 1088
.szám a\atti lakos részére a 04-10946lf0l4. számú ügyiratban adósságkezelési
szolgá|tatásra való jogosultságot és ezzelegyidejűleg adósságcsökkentési támogatást á||apitson meg
300.000,- Ft összegben, a l5. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Emberi

Budapest'

FeleIős: polgármester
Határido: 2014. decembeľ 01.

Családtámoeatási lľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
döntés hatósági határozatbafoglalása és postázásaazfigyfé|részéremegtiiľtént.

A Humánszoleáltatási tigvosztály

28/2014.(X[.01.) sz. EMBI hatáľozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforľás Bizottság ligy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy L. E. J., 1085
Budapest, ......szám alatti lakos részérea 04-98f1lf0|4. számű tigyiratban adósságkezelési

szo|gä|tattsra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési támogatást állapítson meg
Ft összegben, a 76. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

l 5 1.838,-

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014. decembeľ 01.

A Humánszoleáltatási

ÜgyosztáIv Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a bizottsági
és postázásaaziigyÍé|részéremegttiľtént.

döntés hatósági határozatbafoglalása

29l2014.(X[.01.) sz. EMBI hatáľozat (14 ieen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

L. V. I., 1085
Budapest, ..'...szám a|atti lakos részérea 04-|||5012014. számű ügyiratban adósságkezelési

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt,

hogy javasolja a polgármesternek, hogy

szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejiĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
10l .133,- Ft osszegben, a |7 . sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Felelos: polgármester
Határido: f074. december 0l.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály

Családtámoeatási Iľoda tájékoztatása alapján: a bizottsági

dtintés hatósági határozatba foglalása és postázás a az iigyfé| részéremegtiiľtént.

30/2014.(XII.01.) sz.

EMBI határozat

(14 igen.0 neľn szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Erőforrás BizoÍtsźryúry dönt, hogy javasolja a polgármestemek, hogy o. V., 1084
szám a|atti lakos részéľea 04-9809120|4. számű ügyiratban adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
90 '648,- Ft összegben, a 1 8. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Emberi

Budapest,

Felelős: polgármester
Határidő: f0|4. december

A
dö

0l.

HumánszoleáItatásĺ ÜgYosztáIy Családtámoeatási lľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
ntés hatósági hatá'r ozatba fo glalása és postázás a az iigy fé| r észére megtiiľtént.

31/2014.(X[.0l.) sz. EMBI határozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

11

Az Emberi

Erőforľás Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesternek, hogy P. L., 1084
Budapest, .',,..szám a|atti lakos részérea 04-|166412014. számú ügyiratban adósságkezelési
szolgáltatásra va|ő jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési
182.008,- Ft összegben, a |9. sz. mellékletben foglalt tarta|ommal'

támogatást áIlapítson meg

Felelős: polgármester
Határidő: 20l4. december 0l.

A

Ilumánszoleáltatási Ügyosztály Családtámoeatási Iroda táłjékoztatátsa alapján: a bizottsági

dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyfé| ľészéľemegtöľtént.

EMBI határozat

32/2014.(XII.01.) sz.

(14 igen.0 nem szavazatta|.0 tartózkodás mel|ett)

Az Embeľi Erőforrás

Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a po|gármesternek, hogy R. B.' 1086
Budapest, ....'.szám alatti lakos részérea 04-|135flf014. számű ügyiratban adósságkezelési
szo|gá|tatásra va|ő jogosultságot és ezze| egyidejűIeg adósságcsokkentési támogatást á||apítson meg
f57.314,- Ft cisszegben, a20. sz. mellékletben foglalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: f014. december 01.

A

Humánszoleá|tatási Ügvosztálv Családtámoeatásĺ lľoda tájékoztatátsa alapján:
döntés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyfé|részéremegtiiľtént.

33/2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat

a bizottsági

(14 ieen.0 nem szavazattal.0 taŕózkodás mellett)

Az Emberi

Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy S. F., 1089
Budapest, .......szám alatti lakos részéľea 04-8f74lf0|4. számű ügyiratban adósságkezelési
szo|gźitatásľa való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást á||apitson meg
300.000,- Ft összegben, a2I. sz. mellékletben foglalt tartalommal.
Felelős: polgármester
Hatfuido: 201 4. december

0 1.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv

Családtámoeatási lľoda tájékoztatálsa alapján:
dtintés hatósági hatá'rozatba fogla|ása és postázásaaziigyfé|részéremegttirtént.

a bizottsági

34l2014.(Xil.01.) sz. EMBI hatáľozat (14 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a po|ghmesternek, hogy S. B.' l08l
Budapest, .........szám alatti lakos ľészérea 04-10004lf0l4, szátmű tiryiratban adósságkezelési
szolgáltatásra va|ő jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
267 .2|9,- Ft összegben, a2f . sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Emberi Erőfonás

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2014' december 01.

A

HumánszoleáItatási Ügyosztály Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
döntés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyfé| ľészéremegttiľtént.

35/2014.(XII.01.) sz.

EMBI hatáľozat (14 ieen"

0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás me|lett)

t2

Erofomás Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a po|gźlrmesternek, hogy Z. I., 1084
Budapest, ....'.szźtm a|atti lakos részérea 04-9808lf0|4. számú tigyiratban adósságkezelési
szo|gáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
112.8,7 6,- Ft összegben, a 23. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Emberi

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 20l4. december 0l.

A

Humánszo|eáltatási

Ügyosztá|y Családtámogatási Iľoda tájékoztatása alapján: a bizottsági

diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az ĺigyfélrészéremegtöľtént.

36/2014.(X[.01.) sz. EMBI hatáľozat í14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
hogy javasolja a polgármesternek, hogy M. M., 1083
Budapest, ......szám alatti lakos részéręa 04-|2f05l2014. számú ĺigyiratban adósságkezelési

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt,

szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűIeg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
af4. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

300.000,- Ft összegben,

Felelós: polgáľmester
Hatáľido: f074. december 01.

A Humánszolgáltatási Ügvosztálv

Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
foglalása
és postázása az iigyÍé|ľészéľemegtiirtént.
határozatba
diintés hatósági

Javaslat a Giusto-Kamara MíĺvészetiRiizhasznú NonproJit Kft. 2014. évi tevékenységérőIszóIó

,,,o,,.,,.,,..,

",.,o*,o^,u,,,^,

,,,,,ľ)j,iľ"||,]"|ľ,,*^],]]i!ii,,^nu,u,uu"^",,"n,

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dönt' hory
Nonp rofi t

Kft . 20 I 4. évi tevékenységéľő1 szóló

elfogadja a Giusto - Kamara Művészeti Közhaszntl

beszámolój át.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. január |9.
tájékoztatátsa alapján: a dtintésľőI a tájékoztatás a Giusto _
Kamaľa Művészeti Kiizhasznú NonpľoÍit Kft. ľészéľemegküldésľe kerĺĺlt.

A Humánszoleáltatási Ügyosztály

ravaslat a TIT Kossutlt Klub 201a. II. félévitevékenységéről szljló beszdmoló elfogaddsdra
4/2015.(I.19.) sz.

EMBI határozat

(11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy
elfogadja a TIT Kossuth Klub Egyesület 20|4.ÍI. félévitevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: po|gármesteľ
Határidó: 20 l 5. január 1 9.

A

Humánszoleáltatási Ügyosztálv tájékoztatása alapján:

határozatba foglalása és az ügyfél tájékoztatálsa megtöľtént.

Đ

bizottsági diintés hatósági

ravaslat adóss ógcsö kkentési tdmogatds irdntÍ kérelmek elbírdlds úra
(ZART ULES)
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5/2015.(I.19.) sz.

EMBI hatáľozat

(11 igen.0 nem szavazattal,0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi

Erőforľás Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesternek, hogy D. N., 108l
Budapest, .......szám a|atÍi lakos részérea 04-6]0l2lf014. számű ügyiratban adósságkezelési

szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési támogatást állapítson meg
300.000,- Ft összegben, az |. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2015. januźtr 19.

A Humánszoleáltatási tigyosztály

Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatósági határozatba fog|alása és postázása az iigyfé| részére megtörtént.

6/2015.(I.19.) sz.

EMBI hatáľozat

a

bizottsági

(11 ieen' 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi EľőfoľľásBizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy J. I. 1088 Budapest'
. . . . . . .szám alatti lakos részére a 04-127 40lf0|4. számű ügyiratban adósságkezelési szolgáItatásra való
jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsĺjkkentési támogatást állapítson meg f0|.835,- Ft
összegben, a2. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

FeIelős: poIgármester

Határidő: 20|5' január |9.

A Humánszoleáltatásĺ Ügyosztálv

Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyfél részéľemegtiirtént.
7/2015.(I.19.) sz.

EMBI hatáľozat

(11 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Eľőforľás Bizottság úgy dönt,

po|gtlľmesteľnek, hogy K. A., 1081
Budapest, ......szám alatti lakos részérea 04-8569lflf0|4. számű ügyiľatban adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcscĺkkentési támogatást állapítson meg
|77.650,- Ft osszegben, a3. sz. mellékletben foglalt taľtalommal.

hogy javaso|ja

a

Felelős: polgármesteĺ

Hatźtrido: f015. januźlr |9.

A

Humánszoleáltatási tiqYosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
diintés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyÍé| ľészéľemegtöľtént.

8/2015.(I.19.) sz.

EMBI hatáľozat

(11

ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi

Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy N. Á., 1089
Budapest' .........'szttnr' alatti lakos részérea 04-|f6|0lf0|4. számű tiryiratban adósságkezelési
szo|gá|tatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
1 9 i 0 8 5,- Ft osszegben, a 4. sz. mel lékletben foglalt tartalommal.
.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0|5' január 19.

A Humánszoleáltatási Ügvosztály
d ii

ntés hatósá gi határ ozatba

fo

Családtámogatási

lľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági

gla|ása és postázás a az iigy

fél- ľészéľe
megttiľtént.
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9/2015.(I.19.) sz.

EMBI határozat

(11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mel|ett)

Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a po|gármesternek, hogy o. L., 1083
Budapest, ......szám a|atÍj lakos részérea 04-1f609ĺf014' szźtmű ĺigyiratban adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást á||apitson meg
300.000,- Ft összegben, az 5. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Embeľi Erőforrás

Fe|elős: polgármester
Hatáľidő: f0I5. január |9.

A Humánszolgáltatási tigyosztálv

Családtámogatási Iroda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatóságĺ határozatba foglalása és postázásaaziigyfé|tészére megtiiľtént.
10/2015.(I.19.) sz.

EMBI hatáľozat

a bizottsági

(11 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy R. G. M., 1086
Budapest, .....szám alatti lakos részérea 04-|2475120|4. számű ügyiľatban adósságkezelési

szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejíileg adósságcsökkentési tĺámogatást á||apítson meg
103.l82,- Ft összegben, a 6. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határido: f015. januttr |9.

A Humánszoleáltatási Ügvosztálv

Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
dtintés hatóságĺ határozatba foglalása és postázás a az iigyÍé|részéľemegttiľtént.

11/2015.(I.19.) sz.

EMBI határozat

(11 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erofoľrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy Z. ľ. É.,l08t
Budapest, '..'.szám alatti lakos részérea 04-|392ĺf015. szttmű ügyiratban adósságkezelési

szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési támogatźst źi|apítson meg
269.f7 8,- Ft összegben, a 7 . sz. mellékletben foglalt tartalommal.
Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. január 19.

A Humánszoleáltatási

ÜgYosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatátsa alapján:
dtintés hatósági határozatba foglalása és postázás a az iigyÍé| ľészéľemegttiľtént.

a bizottsági

Javaslat a Leonardo 41. Alapítvĺźny2014. I. és II. féIévitevékenységéről szóló besuźmoló
elfogaddsdra

.

15/2015.(II.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(11 igen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

]
i

Az Embeľi EľőfoľľásBizottság úgy dönt, hogy

l
l

pelelős: polgármester
Határidó:Z0l5. február 16.

.

a. Humánszo|eáltatási ÜgvosztáIy tájékoztatása alapján: a diintésľőI az Alapítvány részérea
tíjékoztatás megküldésľe keľiilt.

!

elfogadja a Leonardo 41 Alapitvány 2014. I. és II.

felévi tevékenységérőlszóIó beszámolóját.
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J av as I at a
16/2015.([.16.) sz.

b ö Ic s

ő dék ny ĺíri

EMBI hatáľozat

ny itv

atar tás i

r e n dj én e k meg h at dr o zós úr a

(11 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás meltett)

Az Embeľi Eroforrás Bizottság úgy dönt, hogy
a Budapest Józsefuárosi onkormányzat fenntartásában lévő Józsefuáľosi Egyesített Bĺjlcsődék 2015.
évi nyáľi nyiwatartási rendjét az a|ábbiak szerint haÍározza meg azzal, hogy a nyári zźrvataľtásidején
az adott időszakban nyitva tartó böIcsődék fogadják a ryermekeket.
Bii|csőde nyári zárva

Bölcsőde neve. címe:

f.
a

4.
5.

6.

taľtási ideie:

Mini-Manó Bolcsőde
1083 Bp.. Baross u. 103/A.
Babóca Bolcsőde
1083 Bo.. Baross u. I 17
Gyermekkert Bölcsőde
1082 Bo.. Nasvtemolom u. 3
Tücsök-lak Bölcsőde
1086 Bp', Dankó u.31
Játékvár Bölcsőde
1085 Bp., Horánszky u. 21.
Fecsegő-tipegők BöIcsőde
l087 Bp.. Százados út l.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. máľcius

f01s.06.f9-07.1O-ig

f015.0,ĺ.f7-08.08-ig

f015.07 .f7 -08.08-is
egész nyáron nyitva tart
egész ny áron nyitva tart

1.

A Humánszolgáltatási Ügvosztály Humánkapcsolati Jľoda tájékoztatátsa alapján: a Józsefuáľosi
Egyesített Bölcsődék 2015. évi nyáľi nyitvatartási rendjéľől az onkoľmányzat honlapján,

valamint azintézmény székhelyén és telephelyeĺn a szĺĺlőktájékoztatátsa megtöľtént.

Javaslat címer haszndlati engedéIy megadósdra a Kdroli Gdspdľ Református Egyetem részére
1712015.([.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(11 igen.0 nem szavazatta|'

l

taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy címeľhasznźůatiengedélý ad a KáľoIi Gáspár
Református Egyetem (székhely: 109l Budapest, Kálvin tér 9.; haszná|atért felelős személy: Sziki
Agnes igazgatő) részéreazza|, hogy Józsefuáros cimerét a 2015. március 30. - április 1. között
megrendezésre kerülő országos Tudományos Diákköri Konfeľencia rendezvénnyel kapcsolatos
plakátokon, molinókon, pľogramfüzetekben, valamint a www.kľe.hu honlapon hasznźihatja.
Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. febľuár 16.

Á

HumánszoleáItatási Ügyosztály tájékoztatálsa alapján:
értesítése2015. febľuár 16-án megttirtént.

az engedély megadásáľól az

tigyfé|

Javaslat civil szervezet kedvezményes helyiségbérletikérelménekiiglében
19/2015.([.16.) sz.

EMBI hatáľozat (ĺ2 igen.0

nem szavazattal.0 tartózkodás mel|ett)

Az

Emberi Eroforrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Yárosgazdá'lkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a Magyar Cserkész-szĺĺvetségekFórumáért Alapítvánnyal (székhely: 1085 Budapest,
Stáhly u. 5. I. em. 8.; képviseli: Szakács Gusztáv) bérleti szerzodés megkötését kedvezményes bérleti
díjon a Bp., VIII., Somogyi Béla u' |0. szám alatti (hrsz. 36427/0lN17) 43 m2 alapterĺiletrĺhelyiség
tekintetében'

I6

Felelős: polgármester
Határido: 20l5. február l6.

A Kisfalu Kft. táłjékoztatátsa alapján: A VPB 16512015. (II. 23'.) számű határozatában
hozzájára|t a béľbeadáshoz, de a Magyar Cseľkészszövetségek Fóľumáéľt Alapítvány a
Rendeletben foglalt hatáľĺdőn belĺil nem ktitött béľ|etiszerződés. További intézkedést nem
igényel.

Javaslat adó ss ógcsö kkentéy i tdryog.atds irdnti kérelmek elbírdlás óra
(ZART ULES)
2012015.(II.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(12 igen. 0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

Bizottság rigy dont, hogy javasolja a polgármesternek, hogy B. K., 1084
Budapest, .....'szźlm alatti lakos részérea 04-If805l20|4. számű ügyiratban adósságkezelési

Az Embeľi Erőfonás

szo|gá|tatásra valő jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési tamogatást állapítson meg
f30.073,- Ft összegben, az |. sz. mellékletben foglalt taftalomma..

Felelos: polgármester
Határidő: 2015' febľuár 16.

A Humánszoleáltatási

ÜgYosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatáłsa alapján: a bizottsági
döntés hatósági határozatba foglalása és postázása az ügyfél ľészéľemegtiirtént.
2112015.(II.16.) sz.

EMBI határozat

(12 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me|lett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy Cs. Sz. E. 1088
Budapest, ......szám alatti lakos részérea 04-|f660lf014. számű iigyiratban adósságkezelési

szo|gá|tatásra való jogosultságot és ezzę| egyidejűleg adósságcsokkentési tamogatást állapítson meg
|5f .995,- Ft összegben, af . sz. mellékletben foglalt taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: f075. február |6.

ÜgYosztálv Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
döntés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyfé| részéremegtöľtént.

A Humánszoleáltatásĺ

2212015.([.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(12 ieen" 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dĺint' hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy D. o. J., 1088
Budapest, ....szám a|atti lakos részérea 04-|f7f0ĺf014. számű tigyiratban adósságkezelési

szolgáltatásľa való jogosultságot és ezze| eryidejűleg adósságcsökkentési tamogatást á||apítson meg
Izf '075,- Ft összegben, a3. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. február 16.

HumánszolgáItatásĺ Ügvosztá|v Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az íigyfé|részéremegttirtént.

A

2312015.(II.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(12 ieen" 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás me||ett)

I7

Az Emberi

a po|gármesternek, hogy D. V. A., 1089
Budapest, ......szám a|atti lakos részérea 04-|261|120|4. számú tigyiratban adósságkezelési
szolgá|tatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési támogatást állapítson meg
Erőforľás Bizottság úgy dont, hogy javaso|ja

300.000,- Ft összegben , a 4. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határido: 20 1 5. február

l 6.

A Humánszoleáltatási

ÜgYosztáIy Családtámoeatási Iľoda tájékoztatálsa alapján:
dłintéshatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyfé| ľészéľemegtörtént.

EMBI hatáľozat

24l2015.(II.16.) sz.

a bizottsági

(12 ĺeen.0 nem szavazatta|.0 taľtózkodás mellett)

Az

Emberi Erőfonás Bizottság rigy dönt, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy F. J., 1082
Budapest, ........szám a|atti lakos részérea 04-1838lf015. számű ügyiratban adósságkezelési
szolgáltatásra va|ő jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési
|25.337,- Ft összegben, az 5. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20 1 5. február

1

támogatást állapítson meg

6.

A

HumánszoleáItatási ÜgYosztálv Családtámogatási lroda tájékoztatálsa a|apján: a bizottsági
diintés hatósági határozatba foglalása és postázásaaziigyfé|részéremegtörtént.
2512015.(II.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(12 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság ligy dönt, hory javasolja a

polgármesternek, hogy L. T. I., 1083
Budapest, ..'....szám alatti lakos részérea 04-|f836l2014. számű ügyiľatban adósságkezelési
szo|gźútatásra va|ő jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési
300.000,- Ft osszegben, a 6. sz. mellékletben foglalt taľtalommal.

támogatást állapítson meg

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. február i6.

A Humánszoleáltatási tigvosztály

Családtámoeatási Iroda tájékoztatálsa alapján:
dtintés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyfé| részéľemegttiľtént.
2612015.(II.16.) sz.

EMBI hatáľozat

a bizottsági

(12 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi

Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy N. F.' 1084
Budapest, ......szám alatti lakos részérea 04-12834ĺ2014. számú ügyiratban adósságkezelési
szo|gá|tatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsökkentési
l 80.41 6,- Ft összegben, a 7 . sz. mellékletben foglalt tartalommal.

támogatást állapítson meg

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. február l6.

A

HumánszoleáItatási ÜgyosztáIv Csa|ádtámogatási Iľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
diintés hatósági határozatba foglalása és postázása az iigyféI ľészéľemegtiirtént.
27l20l5.(II.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(12 igen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás me|lett)

18

Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgáľmesternek, hogy N. J., 108l
Budapest, ......szám a|atti lakos részérea 04-1247612014. számű tigyiľatban adósságkezelési
szolgáltatásra va|ő jogosultságot és ezze1egyidejíĺleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
156.309,- Ft összegben, a 8' sz. mel|ékletben foglalt taľtalommal.

Az Emberi Erőforrás

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. február l6.

A Humánszolgáltatási tigyosztály Családtámogatási lľoda tájékoztatálsa alapján:
döntés hatósági határozatba fog|alása és postázásaaziigyÍélrészéremegtörtént.

28/2015.(II.16.) sz.

EMBI hatáľozat

a

bizottsági

(12 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek, hogy R. F., 1082
Budapest,.........szám alatti lakos részérea 04-If804l20|4. számű ügyiratban adósságkezelési
szolgáltatásľa való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési támogatást állapítson meg
300.000,- Ft összegben, a9. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Emberi

Felelős: polgármester
Határidő: 201 5. febľuár

1

6.

Á' Humánszoleáltatási Ügvosztá|v Családtámogatási lľoda tájékoztatálsa alapján: a bizottsági
dti ntés hatósági határ ozatb a fo glalása és postázás a az iigy fé| r észére megttiľtént.
2912015.(II.16.) sz.

EMBI határozat

(12 ieen. 0 nem szavazatta|. 0 taľtózkodás mellett)

Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesternek, hogy S. J.' 1089
Budapest, ..........szám alatti lakos részérea 04-422ĺ2015. számű ügyiľatban adósságkezelési
szo|gtt|tatásra való jogosultságot és ezzelegyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg
268.931,- Ft összegben, a l0. sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Emberi Erőfonás

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. február l6.

A

HumánszoleáItatási Ügvosztálv Családtámoeatási Iroda
határozatba fogla|ása és postázása aziigyÍé| részéremegtiiľtént.
30/2015.0I.16.) sz.

EMBI hatáľozat

a

bizottsági diĺntéshatósági

(12 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesteľnek, hogy V. M, 1082
Budapest, .......szám alatti lakos részérea 04-423/2015. számű ügyiratban adósságkezelési
szolgáltatásra való jogosultságot és ezze| egyidejűleg adósságcsokkentési támogattst źi|apitson meg
I50.1f6,- Ft összegben, a 1 l . sz. mellékletben foglalt tartalommal.

Az Emberi Erőforrás

Felelős: polgármester
Határidő: 20 1 5. fębruár

1

6'

A Humánszolgáltatási

tigyosztáIy Családtámogatásĺ Iľoda tájékoztatátsa alapján:
diintés hatósági hatáľozatbafoglalása és postázásaaziigyfé| ľészéľemegtöľtént.

a bizottsági

Iavaslat a 2014. évi gyermekfogdszati alapellótds beszdmolójának elfogaddsdra
4712015.(III.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(13 ieen" 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

r9

Az

Emberi Eroforrás Bizottság rigy dönt' hogy elfogadja az előterjesĺésmellékletét képezo
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
szakmai beszámolóját a2014. évi ryermekfogászati alapellátásra vonatkozóan.
FeleIős: polgármester
Határidő: f0|5. március

1

6.

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda tájékoztatása alapján: a diintésľől a
tájékoztatáls az Egyetem ľészéľemegküldésre keľü|t.

ravaslat az
48/2015.([I.16.) sz.

óvo

EMBI határozat

dai beiratkozĺíselőkészítésére
(13 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

l.

elfogadja az előterjesztés |. számű melléklete szerinti Hirdetméný, af0l5lf016. nevelési évre
szól ó óvoda i beir atkoztshoz.
Felelos: polgáľmester
Határidő: 2015. mttrcius 1 6.

2. felkéri a polgáľmestert ahatfuozat

1. pontja szerinti

Hirdetmény a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. március 20.

3. felkéri a jegyzőt, hogy Józsefuáros honlapján, valamint a Józsefuáros újságban tegye közzé az
előterjesztés l. számú melléklete szerinti Hirdetméný, a f015/f0Í6. nevelési évľeszóló óvodai
beiratkozáshoz'

Felelős: jegyző
Határidő: 2015. április 4.

4. felkéri a józsefuáľosi önkormányzati óvodákat, hogy saját honlapjukon tegyék közzé az
elóterjesĺés l. számú melléklete szerinti Hirdetméný, a 2015/f0I6. nevelési évre szóló óvodai
beiratkozáshoz.

Felelős: óvodavezetők
Hatáľidő: 2015. április 4.

A Humánszoteáltatási

ÜgYosztáIy Humánkapcsolati Iľoda tájékoztatálsa alapján: a 2015/2016.
nevelési évľeszóló óvodai beiratkozási hiľdetmény a sziilők tájékoztatálsa céljából Józsefváros
honlapján' a Józsefuáľos újságban, az ővodák honlapján és hiľdetőtábláján kőzzététe|re kerĺilt.

Javaslat civil szervezet kedvex,ményes helyiségbérletikérelmének iiglében
4912015.([I.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(8 igen. 0 nem szavazattal" 5 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dont, hogy nem javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a Civil Mozgalom Egyesülettel (székhely: l i44 Budapest, Füredi u. 60-6f ' fszt.l6.;

képviseli: Seres Mrária) bérleti szerződés megkotésétkedvezményes béľleti díjon a Bp., VIII. kerĺ'ilet
Mosonyi u. 1. szám alatti (hrsz. 3458310/N|3) 147 m2 alapterületű, helyiség tekintetében.

f0

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. március

16.

A Kisfalu Kft. tájékoztatása alapján: A vPB 485/2015. (v.13.) számű határozatálban nem jáľult
hozzál a Civil Mozgalom Egyesület részéretörténő bérbeadáshoz. A bizottságĺ diintésről 2015.
május 18-án íľásban értesítettéka kérelmezőt. További intézkedést nem igénye|.

Javaslat a FélútonAlapíndny 2014. évi tevékenységérőIsaóIó beszdmohj elfogaddsúra
50/20I5.(III.16.) sz.

Az

EMBI hatáľozat

(11 ieen" 0 nem szavazatta|.2 taľtózkodás mel|ett)

Emberi Erőforľás Bizottság úry dönt, hogy elfogadja

a

FélútonA|apitvány 20|4. évi

tevékenységérőlszóló szakmai beszámolój át.

.
:
'
.'

Felelős: polgármester
Határidó:2015. március

16.

4

Humánszolgá|tatási Ügvosztálv Humánkapcsolati Iľoda tá,jékoztatálsa alapján: a diintésľől a
Félr'iton Alapítvány tájékoztatálsa megtöľtént.

Iavaslat az idegenforgalmi adó dfferencidlt kiegészítésénekfelltasznúIdsdra
5212015.(III.16.) sz.

EMBI hatáľozat

(8 ieen" 1 nem szavazattal.4 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy

.

a

1

évi ,,Józsefuáros Zeneváros - Zenenyár'' eseménysorozat keretében kerĹilj<in felhasználásra.

f0I4. évi idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésecímen kapott támogatás a JőHír Józsefuárosi
Média, Rendezvény és GaléľiaKözpont Kozhasznú Nonprofit Kft. szeľvezésébenmegvalósu|t 2014.

l

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. máľcius 1 6.

ĺ. Humánszoleáltatási

tigvosztálv tájékoztatálsa alapjánz az e|számo|ás 2015. május t3-án
megküldésľe keľiilt a Nemzetgazdasági Minisztéľium felé.
Javaslat a 2015. évi ,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkdért,, szakmai kitiintetésre
53/2015.([I.16.) sz.

l

.i

EMBI hatáľozat

az Emberi Erőforrás Bizottság

(13 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

úgy dönt, hogy

l

'.
.i
i
:

z015. évben a ,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért'' kitüntetést az a|ábbi személyeknek adományozza:
. Jőzsefvárosi Egyesített Bolcsődék Mini-Manó Bölcsőde szakmai közössége
'
2'
J.

Mile-Kiľály Beatľix, Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék
Rodauné Pup Emília, Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék

Felelos: Embeľi Erőforľás Bizottság elnöke
Határidő: 2015. máľcius 16.

2T

A

HumánszoleáItatási Ügvosztálv tájékoztatálsa alapján:
Bölcsődék Napja ünnepség keľetébenátadźłsra kerültek.

a

kitüntetések és pénzjuta|mak a

Javaslat az S.o.S. Krízis Alapínttny Csatádok Átmeneti otthonafeladatelllźttźs 2014. évi
b e s zómo

61/2015.(IV.13.) sz.

EMBI határozat

(11

l ój dn a k

e lfo g

adds ár

a

ieen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás me|Iett)

Az Emberi

Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az S.o.S. Krízis Alapítvány Családok
Átmeneti otthona 20|4. évitevékenységérőlszóló szakmai és pénzĺigyibeszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l5. ápľilis l3.

A Humánszolgálati Ügvosztálv Humánkapcso|ati Iľoda tájékoztatálsa alapján: az S.o.S Kľízis
Alapítvá ny tá'jékoztatása a dtintés ľőI

ľtént.

me gtö

Javaslat Pdlydzatifelhívás közzétételére civil szervezetek, míívészekés sportolók, egyhdzak, eglhózi
szervezetek, nemzetíségiönkormdnyzatok 20 1 5. évi tómogatdsa érdekében
62l2015.(fV.13.) sz.

EMBI hatáľozat

(8 ieen.0 nem szavazattal.3 taľtózkodás me|lett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság rigy dönt, hogy
polgármestemek elfogadásra az előterjesztés I. szźtmű mellékletét képező jogi
személyiséggel rendelkező tttrsada|mi és civil szervezetek, alapítványok, valamint művészek
támogatása, és az e|őterjesztés 2. számű me|lékletét képező jogi személyiséggel rendelkező
társadalmi és spoľt szervezetek, alapítványok, valamint sportolók Ítlmogattsa, és aZ
eloterjesztés 3. szźlmű mellékletét képező egyhtzak, egyhtui szervezetek, egyházi
alapítványok támogatása, és az eloterjesztés 4. számű mellékletétképezo Józsefuárosban
működő helyi nemzetiségi önkormányzatoktámogatására kiíľtptiyázati felhívásokat.

1. javasolja a

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20l5. ápľilis

2.

az

1'.

13.

pont a|ap1án felkéľi a polgármestert apá|yźnati felhívásokközzététe|ére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. április 15.

A IlumánszoleáItatási ÜgYosztálv tájékoztatása alapján: a páilyázatok kiírása 20ĺ.5. ápľilis 15-én
megtörtént,apá|yázati felhívás a keľůileti újságbano a hiľdetőtáblán és a honlapon közzététe|re
keľĺilt.

A beszámolő |ezźtrva:2015. május f9-én.
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