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Készült Az Emberĺ Eľőforrás Bizottsáry2016. június 17-én (péntek) 12ľ0 órakor
a J őzsefváĺosi Polgármesteri Hivatal

(Bp' VIII.' Baross u.63-67.) III. emelet 300-as tźltgyaLőjźLban megtaľtott 3. rendkívüli
üléséĺől

100/2016.(VI.17.) sz. EMBI határozat (8 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfoľľás Bizottság azaIátbbinapirendet fogadja el:

Napirend:

I. Atruházotthatáskłiľbenmeghozhatódöntések:

1. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet,
béľlőnek felajánlott cseľelakásľa vonatkozĺĺan, a lakásĺgény
alĺíI való, méltányosságból töľÚénő eltérésľe
(ír ás b eli előterj e sztés)
Előterjesztő: Farlras ors - Józsefvárost GazdáIkodási KÓzpont Zrt', vaglongazddlludĺźsi
igazgató

2. Javaslat a,,J őzsefváłros ktizigazgatásáért,, kĺtüntetés odaítéIésére
(íľ ás b eI i e lő t erj e s zt é s)
ElőteĘesztő : Danądą-Rimdn Ediną - j egző

I. Átruházott hatáskłirben meghozható diintések:

Napĺrend I/1. pontja: Javaslat a Budapest vlil. keľiilet'
szám a|attĺ bérlőnek felajánlott cserelakásľa vonatkozőan, a lakásigény méľtékének
szabáIyai alól való, méltányosságból tiiľténő eltéľésre
(írásb eli előteĘ esztés)
Előterjesztő: Farkns ors - Józsefvárosi Gazdálkodasi Kozpont Zrt.,
igazgató

vagłongazdáIlrndási

, szám alattÍ
mértékének szabályai

z^Rr Ülrcs

Z^Rr Ül,rs



101/2016.(-VI.17.) sz. EMBI határozat (8 ieen' 0 nem-szavazattal.0 tartózkodás melleff)

Az Embeľi Eľőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Képviselő-testület71,/f016. (rV.07.) sztlmuhatáĺozatźban foglaltak megvalósulása éľdekében
hozzájtru| ahhoz, hogy
VIII. kerĹilet, -
komfortos komfortfokozatli lakás tekintetében fermálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel
ttjrténő megszüntetésével az egyiđejuIeg bérbe adandó cseľelakás tekintetében a Buđapest
Józsefuarosi onkormanyzat tll,Iajdonábarr álló lakások bérbeadásanak feltételeiről, valamint a
lakbér mértékéĺől szőlő 76/2010. (III.8') rendelet 24. $ (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú
mellékletben szabá|yozott lakásigény felső hatáľanak méľtékétől méltányosságból eltéľ anĺrak
érđekében, hogy részére a Budapest VIII. keľület, 

_ - . 
szám alatti,2

szobás, komfortos komfoľtfokozaťL,76,|0 m2 alapteľtiletrĺ lakás béľbeadásra keriilhessen.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyoĺgazđáIkoďtlsiigazgatőja
Hatĺáĺidő: 2016. jlinius 17.

f) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t, hogy a Buđapest VIII. keľiiiet,
, szźtm alatti lakásľa vonatkozőarl- bérlő bérleti jogviszonyanak

közös megegyezéssel történő megsziintetésével egyidejűleg, a Budapest VIII. kerĹiIet,
szám a|atti lakás bérbeadása éľdekében készítsen előterjesztést, és azt a

fulajdonosi jogokat gyakorló bizottság következő ĺilésére teľjessze elő.

. 
korára' egészségi á||apotáĺa való tekintettel a Budapest

^ szź-ĺľr alatti 1 szobás, 60,32 m" alapteľületű

Felelős:
Hatáľidő:

3. Halácsy József
4. Anyaktĺnyvi Iroda

Felelős: jegyzo
Hatźrtdó: 2016, jiilius |f.

statikus
szakmai közösség

Józsefv:árosi Gazdálkodási Központ Zrt. v agy ongazdá|kodási igazgatőja
2016.június 17'

A diintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Józsefuáľosi Gazdálkodási KłizpontZrt.

Napĺrend I/2. pontja: Javaslat a,,Jőzsefuároskőzigazgatásáért,, kitiĺntetés odaítéléséľe
(írásbeli előteľjesztés) z^Rr tilEs
ElőteĘesztő: Danada-Rimdn Edina - jegłző

102/2016.(VI.17.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bízottság úgy dönt, hogy 2016. évben a ,,Jőzsefutnos kőzigazgatésáélť,
kittintętést azalálbbi személyeknęk és szakmai munkakĺjzösségnek ađomźnyozza:

1. Bednár Jĺínos ügyintéző Hatósági ÜgyosztáIy Igazgatĺísi Iroda
2. Duhonyiné Varsaný Anikó ijgyintéző Humánszolgaltatási Ügyosztály

Csďádtĺĺmogatĺísi hoda



A dii ntés végľehaj tá sát v égző szew ezeti egys ég : J egy zői Ka bin et

Budapest, 2016. június 20.

A jegyzőkłinyvi kĺvonat hiteles:

Zentai Oszkáľ s. k.
eInäk

A jegyzókönyvi kivonatot készítette:
./ ,/7

Lr^, ć,ź/n"-
Veres EvelvntłÍÍa
Szervezési és Képviselői Iľoda ügyintézője

Bodnár Gábľiella




