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Soĺós Gyiiľgy
Köszönti aäe$elenteket a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 201.ĺ. évi 3. rendkívtili

ülésén. tvĺegaltapĺtja, hogy a Bizottság 10 fóvel határozatképes. Ismerteti a napirendi
javaslatot a kiemelt módosításokkal, majđ szavazźstabocsátja az a|ábbiak szerint:

Napirend

1. Képviselő-testĺilet
(íľásbeĺi elő terj esztés)

i. Javaslat a Képviselő-tęsttilet és Szervei Szervezeti és Múködésí SzabáJyzattlrőI szóIő

3 6 / 201 4 . cKI. 06. ) cinkormányzati rendel et módosításĺĺra
Előterjesztő: dr. Kocsts Móté - polgórmester

2. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jőzsęf u. 14. szźnn a|aÍt található ingatlan pá|yázat

útj an történő értékesítésére
Eĺőterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefłárosi Gązdálkodĺźsi Központ Zrt. igazgatósdg

elnöke
3' Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet, Bďassa u. 7. és 9. sztnn ďatt tala.lható ingatlanok

nyilvános, egyfordulós pzÄytuat útjan történő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gązddlkodási Központ Zrt, igazgatósdg

elndke
4. Javaslat a Buđapest VIII. keriilet, Bérkocsis u. 32. szźtm alatt tďálható ingatlan

nyilvános, egyfoľdulós páLyźuatontörténő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gazdólkoddsi Kozpont Zrt' igazgatósóg

elnÓke
5. Javaslat a Buđapest Vru. keľĺĺlet, József utca 27. szźlm a|att talĺílható ingatlan

nyilvĺános, egyfordulós pźiyźzatontöľténő értékesítésére

ilőterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefiórosi Gązddlkodósi Kĺ)zpont Zrt. igazgatóság

elnölę
6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baueľ Sandor u. 11. és 13. szźnl a|atÍta|tihatő

ingatlanok nyilvános, egyfordulós pźiyźľ:at útjan történő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvĺźrosi GazdáIladasi KÓzpont Zrt. igazgatóság

elnö]rc
7. Javasiat a Budapest VIII. keľĹilet, Nap u.2I. és Vajdahunyad' u.24. szátm alatí

tďalható ingatlanok nyilvanos, egyfordulós pá|yźzatútjan töľténő értékesítésére

Előterjesztő: dr. Pesti lvett . Józsefvĺźrosi Gazdólkadósi Központ Zrt. igazgatóság

elnĺjke
8. Javas|at a Budapest VIII. keľiitet, Krudy u. 3. szam ďatti iiľes, nem lakás céljara

szolgźiő helyiségek bérbeadásara vonatkozó pź/ryázat eredményének megállap itźsár a

Etőterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefiórosi Gazdólladási KÖzpont Zrt. igazgatóság

elntikB
g, Javaslat a Józsefuaros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-ve| kapcsolatos döntések

meghozatalára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

l0. Javaslat tomaterem fetrijítassal kapcsolatos döntések meghozata|tlra NEM
BnxBzBľT MEG
Előterjesztő: dr. Sóra Botond _ alpolgórmester

11. Javaslat káptalanfiiredi Ĺidülőtaborral kapcsolatos döntések meghozatalĺíra - NEM
ÉnxpznľT MEG
Előterjesztő: Kovócs Barbara - Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatóság

elnĺ)ke



72. Javas|at a társasházaknak adható ĺinkoľmányzati támogatásokĺól szóló
23 /201. 5. (V.2 i.) rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

13. Javaslat aRév8 Zrt.-ve| kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozata|áĺa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

14' Javaslat a térf,lgyelő és közbiaonsági kamerarendszęnel kapcsolatos đöntés
meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1 5. Javaslat parkolás-tŁemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozata|áĺa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

dr. Ferencz orsolya - képviselő
16. Javaslat utasvaľókkal kapcsolatos döntések meghozatalfua _ NEM ÉnxBzBľľ

MEG
Előterjesztő:. dr. Kocsis Máté - polgármester

t7. Javas|at a JOKESZ módosításával kapcsolatos döntések meghozatalźra
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgźrmester

18. Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a telepĹilésképpel
összeftiggő paľtneľségi egyeztetés szaběiyakől szóló 8/2017. (I[.10.) önkormányzati
rendelet módosítasára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

l 9. Javaslat ďapítvány támogatására
Előterjesztő: Egry Auila - alpolgórmester

20.Iavas|atindíthatóóvodaicsopoľtokszélmćnakmeghatźrozásfu a
ElőteĘesztő: Sdntha Péterné - alpolgármester

2I. JavasIata2017, évi alapítvĺányipá|yéaatokelbírrálásĺíra-NEM ÉnxpzrcľT MEG
ElőteĘesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

22. Javas|atJózsefváľos ľendjét és biĺonságátszol'gźiő rendeletek megalkotására
ElőteĘesztő: dr. Kocsis Mdté - polgármesteľ

23.Po|gźrmesteri üájékoztztő a lejáľt hatáńdejiĺ testiĺleti lĺatźrozatok végľehajtásělrő|, az
előző tĺlés őta tett fontosabb intézkedésękről, a jelentősebb eseményekľő| és az
cinkormányzati péĺueszközök átmenetileg szabadľendelkezésű ľészének pérvpiaci
jellegĺĺ lekötéséről
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgórmester

2. Beszeľzések
(ír ás b e I i e l ő t erj e s zté s)

1. Javaslat a ,,Józsefüfuosi onkoľmányzat Keľiileti Építési Szabél|yzatźnak és
Szabźúyozási Tervének beszerzése', tźtĺgy.6, közbeszeruési értékhaĺírt el nem érő
beszeľzési eljarás eredményének megźÄJrapítélsáła ELoTERJEsZito
VTSSZAVONTA
El ő t erj e s zt ő : Iv dnyi Gy ö ngn ér - Jő ép ít é s z, Vdr o s ép íté s ze t i Ir o dą v ez e t őj e

3. Gazdálkodásĺ Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - üglosztályvezető
(írós b eli előterj esztés)

1. Javaslat koaeľulet-haszntiati kérelmek elbírrłlásrára + KIEGESZÍTÉS
porrcÉznEsÍTÉssEL



2. Tulajdonosi hozzájárulás, Budapest VIII. kerület, Korányi Sándoľ utca 10 kV-os
földkábel rekonstrukció

3 ' Javaslat Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos dĺjntések
meghozatal ára _ ELDTERJESZTO vIssZAvoNTA

4. J ćlzsefv álrosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.
(írdsb eli előterj esztés)

1. Javaslat a ,,Digitalis kaputelefon rendszerek kiépítése'' téltgy.ő, közbeszerzési
értékhatáľt el nem érő, beszetzési elj aĺas eredményének megállapításaľa
Eĺőterjesztő: dr. Kecskeméti Ldszló - operatív igazgató

2. Turay lda Színhaz Közhasznú Nonprofit Kft. béľlő és a Theatrum Szír.házi Ugynĺĺkség
Kft. albéľletbe adásravonatkozó k<jzös kérelme a Budapest VIII' kerĹilet,Ká|vfuiatét
6. szám alatti önkormźnyzati tulajdonú, nem lakás célú helýség tekintetében _

ELŐTERJE sZT o vIsSZAvoNTA
Előterjesztő: Bozsik Isndn Péter - vaglongazdólkodási igazgató

3. Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Bókay Jiínos utca 43. szám alatti telekingatlan
4.200/10.0a0 tulajdoni hányadanak elidegenítésére kiíľt pźiyazat eredményének
megál1apításara
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vagłongazdálkodási igazgató

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 26. szźtm alatti ingatlan nyilvános,
egyfordulós péiyáaatoĺtöľténő értékesítéséľe
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vaglongazdálkodósi igazgató

5. Cheho Kft. béĺlő és a Harminckettesbuľger Kft. közcjs kérelme a Budapest VIII.
kenilet, Harminckettesek tqe 2. szém a|atti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú
helyiség tekintetében
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vaglongazddlkodási igazgató

5, zńrt ülés keľetében táľgyalandó előteľjesztések
(írósbeli előterj esztés)

1. Javaslat közterĹilet-huznźlattal kapcsolatos döntés elleni fellebbezés elbíľálĺásaľa

Előterjesztő: Soós Györgl - Vórosgazdólkndós és Pénzťigłi Bizottság elnoke
2. Javaslat az ,,Iĺođatechnikai beľendezések bérlése, teljes köľíĺ kaľbantaľtasa és az

eze|<hez kapcsolódó szoftver bérlése'' taryyú közbeszeĺzési eljarás eľedményének
me gáJ|apítás ła (P óTKÉZBE S ÍTÉ S )
Előteľjesztő: dr. Balla Kątalin - Jegłzői Kabinet vezetője

3. Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet, Kiss József szám ďatti
ingatlanĺa vonatkozó ęlővásarlási j o$ó1 való lemondásra
EĺőteĘesztő: dr. Galambos Eszteľ - Gazdál.|adĺźsi Ugłosztály vezetője

4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételar és eladási ajan|at jóvehagyźsa - Hungáľia
körft|I-
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - Józsefvórosi Gazdóllrndósi Kozpont Zrt.

v a gł ongaz ddl ko dós i i gaz gatój a



Soós Gytirgy
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazaÍtal a BízotÍság a napirendet
elfogadta.

456/2017. (VI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem,0 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napirend

1. Képviselő-testület
(írás be Ii előterj esztés)

1. Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mtĺködési SzabtńyzatárőI szőLó
3 6 / 20 | 4. CxI. 06.) önkormányzati rendelet módo sítasara
ElőteĘesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

2. Javaslat a Budapest VIIi. keriilet, József u. 14. szźtrn a|att ta|źiható ingatlan pá|yázat
útj an tcĺľténő értékesítésére
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gązddlkodási Központ Zrt. igazgatósóg
elncike

3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Balassa u. 7. és 9. szźtm a|att talrtt|ható ingatlanok
nyilvános, egyfoľdulós pá|yazat útjan történő értékesítésére
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gązdóllrndási Kt)zpont Zrt' igazgatósdg
eInrjĺre

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 32. szélm alatt tďalható ingatlan
nyilvános, egyfordulós pćůyázaton töľténő éľtékesítésére
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gazdállrndási Kt)zpont Zrt. igazgatóság
elntike

5. Javaslat a Buđapest VIII. keriilet, József utca 27. szźtm a|att talźihatő ingatlan
nyilvános, egyfordulós pćiyźzatontörténő értékesítésére
Előterjesztő: dr' Pesti Ivett - Józsefvárosi GazdáIlrodási KÓzpont Zrt. igazgatóság
elnĺjke

6. Javaslat a Budapest VIII. keľĹilet, Bauer Sándor u. 11. és 13. szźlm a|attÍa|ä|hatő
ingatlanok nýlvĺános, egyfoľdulós pźlyazatútjan töľténő értékesítéséľe
ElőteĘesztő: dr' Pesti lvett - Józsefvórosi Gazůźlkodási Kozpont Zrt. igazgatósóg
elnöke

7. Javaslat a Budapest VIII. keľtilet, Nap u.21. és Vajdahunyad u.24, szátm alatt
tďálható ingatlaĺrok nyilvĺínos, egyfordulós pályázatútjan történő éľtékesítésére
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvdrosi Gazdólkodási Központ Zrt. igazgatisóg
eInöke

8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kĺúdy u. 3. sziím alatti üres, nem lakĺás céIjara
szolgaló helyiségek bérbeadĺĺsĺíra vonatkozó pźlyazateredményének megállapítĺĺsĺĺra
ElőteĘesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gązdóĺkodási Kc)ryont Zrt. igazgatósóg
elnôke

9. Javaslat a Józsefviáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos döntések
meghozata|źra
ElőteĘesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester



10. Javaslat a táľsasházaknak adható önkormányzati támogatásokĺól szőIő
23 1201 5' (V.2 1.) rendelet módosításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

1 1' Javaslat a Rév8 Zrt.-ve!kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataLáta
Előterjesztő: dr. Kocsis Máĺé - polgármester

12. Javas|at a téľfigyelő és kcĺzbiaonsági kamcľarcndszcľrcl kapcsolatos döntés
meghozatalfua
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

1 3 . Javaslat parkol ás-tizemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatďára
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgármester

dr. Ferencz orsolya - képviselő
14. Javaslat a rorÉsz módosításával kapcsolatos döntések meghozataltra

Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgórmester
15. Javaslat a telepüIésfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel

összefüggő partneľségi egyeztetés szaběiyairől^ sző|ő 8120|7. (I[.10.) önkormĺányzati
rendelet módosításara
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgórmester

1 6. Javaslat alapítvlíny tźtmo gatásźn a
Eĺőterjesztő: Egry Attila - alpolgórmester

|7. Javas|at indítható óvodai csoportok számanak meghatĺrozására
Előterj esztő : Sóntha Péterné - alpolgórmester

1 8. Javaslat Józsefuiáĺos rendjét és biĺonság źi szo|gál|ő rendeletek megalkotasĺíra
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

19.Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hataridejií testĺiletihatźtrozatok végľehajtásfuő|, az
előző rilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekľő| és az
önkormányzati péĺueszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci
jellegií lekötéséről
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

2. Gazdátkodási Ügyosztály
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - ügłosztólyvezető
(írás beli el ő terj e szté s)

1 . Javaslat köaerület-h asznéĺ|ati kérelmek e|bir źůźsár a
2. Tulajdonosi hozzájarulás, Budapest VIII. keriilet, Korĺáný Sandor utca 10 kV-os

fř'ldkábel rekonstrukció

3. JĺĎzsefvárosĺ Gazdálkodási Központ Zrt.
(írásbeli előterj esztés)

1. Javaslat a ,,DigitáIis kaputelefon rendszerek kiépítése'' taĘy\ kőzbeszerzési
érté|&attlrt el nęm étő, beszerzési eljarás eredményének megĺĺllapítźsfua
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László - operątív igazgató

2. Javaslat a Buđapest VIII. kertilet, Bókay János utca 43. szźrn alatti telekingatlan
4.f00/rc.000 fulajdoni hanyadanak elidegenítésére kiírt péůyazat eredményének
megźl|apitásfua
Előterjesztő: Bozsik Isnón Péter - vagyongazdólkodósi igazgató



3. Javaslat a Budapest VIII. kerĹilet, Tolnai Lajos utca f6. szám alatti ingatlan nyilvános,
egyfordulós pá|y ázaton történő éltékesítéséľe
ElőteĘesztő: Bozsik Isndn Péter _ vagyongazdálkodási igazgató

4. Cheho Kfr. béľIő és a Harminckettesburger Kft. köz<js kérelme a Budapest VIII.
kerület, Harminckettesek tere 2. szérn alatti önkoľmźnyzatí tulajdonú nem lakás célú
helyiség tekintetében
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdóIkodási igazgató

4. Zárt üIés keretében tárgyalandó előteľjesztések
(ír ás b e l i el ő terj e s zté s)

l. Javaslat közterület.hasznźiatta| kapcsolatos döntés elleni fellebbezés e|bítá|ésźlra
Előterjesztő: Soós Györgl - Városgazdálkodás és Pénzügłt Bizottság elnÓke

2. Javaslat az ,,hodatechnikai berendezések bérlése, teljes könĺ karbantartása és az
ezek'hez kapcsolódó szoftveľ bérlése'' tarey,ű közbeszerzési eljárás eredményének
megźi|apításáľa (P órrÉZB ES ÍTÉS )
Előterjesztő: dr. Balla KątąIin - Jeglzői Kabinet vezetője

3. Javaslat a Budapest VIII. kęľület, Kiss József u. 

- 

szám ďatti
ingatlanĺa vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásľa
Előterjesztő: dr' Gąlambos Eszteľ - GazdĺźIltnddsi Üg,losztóly vezetője

4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladĺási ajźnlatjóvahagyása _ Hungĺíria
körút.III}
Előterjesztő: Bozsik Isnón Péter - Józsefvórosi Gazdálkodási KÓzpont Zrt.
v aglo ngazdálko ůźs i i gaz gatój a

1. Képvĺselő-testůilet
(ír ós b e I i e I ő t e rj e s zt é s)

Soós Gyłĺľgy
Kiilön tat gy alásr aj avaslatokat kéľ.

HéIisz Gytirgy
A napirend 1.9' pontját kéri külön trírgyalni.

Jakabfy Tamás
Ktilön tfugyalásra javasolja az |,2.-I.7. szánlűnapiľendi pontokat.

Soós Gyiiľgy
Egyéb ktilön tárgya|ésa vonatkozó kérések nincsenek, így a biokkban marudt napirendi
pontok egyĹittes vitźĺjőt megnyitja, Ieztrja. SzavazÁsra bocsátja az alábbi hatánozati
javaslatokat:



Napiľend 1.1. pontja: Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezetl és Műkiidési
Szabźůyzatáľól szóló 36ĺ20t4. (xI.06.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgdrmester

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az eloterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármesteĺ
Hataridő: a Képviselő-testület 20I7. június 8-i ülése

Napiľend ĺ..2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, József u. 14. szám alatt
ta láIható in gatlan páůy ánat rĺtj án tłirténő értékesítéséľe
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gązddlkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke

A napĺrend 1.2. pontját kĺĺliin táľgyalásľa kikérték.

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest V[II. kerĺilet, Balassa u. 7. és 9. szá'm a|att
található ingatlanok nyĺIvános, egyfoľdulós pá|yázat útján tłirténő értékesítésére
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazddlkodósi KÓzpont Zrt. igazgatósóg elnake

A napirend 1.3. pontját kültin táľryalásľa kikéľték.

Napĺľend ĺ.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Béľkocsĺs u.32. szám alatt
taláIhatĺó ingatlan nyilvános, egyfoľdulĺós pályázaton ttĺrténő éľtékesítéséľe
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gazddlkodási Központ Zrt. igazgatósdg elnöIre

A napirend 1.4. pontját kĺilön tárgya|ásľa kĺkéľték.

Napĺrend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest vln. kerület, József utca 27. szám a|att
taláIható ingatlan nyilvános, eryfordulĺís pályázaton ttiľténő éľtékesítéséľe
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvdrosi Gazdĺźlkodĺźsi Központ Zrt. igazgatósdg elnake

A napiľend 1.5. pontját külłin táľgyalásľa kĺkéľték

NapÍrend 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Bauer Sándor u. 11. és 13. szám
a|attta|áihatĺó ingatlanok nyilvános, eryfordulós pályázatűtján történő értékesítéséľe
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvórosi Gazdólkoddsi KÓzpont Zrt. igazgatóság elnÓke

A napíľend 1.6. pontját küliĺn tárgya|ásra kikéľték.
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Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Nap u. 21. és Vajdahunyad u.
24. szám alatt található ingatlanok nyilvános, egyfordulós pállyázat ritján tiirténő
éľtékesítésére
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi GazdáIkodási Kĺ)zponĺ Zrt. igazgatósóg elnt)ke

A napiľend |.7. pontjátt külłin táľgyalásľa kikérték.

Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Buđapest vlu. keriilet, Krridy u. 3. szám alatti ĺires,
nem lakás céIjára szolgáló helyÍségek béľbeadásáľa vonatkozó pá"Jyźtz;at eredményének
megállapításáľa
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi Gazddlkodási Kozpont Zrt. igazgatósóg elnÓke

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesaés
megtargyalĺísát.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testtilet f0|7. jűnius 8-i ülése

Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Józsefuáros Kłiztisségeiéľt NonproÍit Zrt.-ve|
kapcsolatos döntések meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

A napĺľend 1.9. pontját kÍilłin táľgyalásra kikérték.

Napiľend 1.10. pontja: Javaslat a táľsasházaknak adhatĺó řinkoľmányzati
támogatásokľó l szó|ő 23 1201 5. (v.2 t'.) ľendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgórmester

A Viáľosgazđálkodási és PéľlzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiĺletnek az előteľjesztés
megÍaryyalźsát.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: a Képviselő-testĺilet 2017. június 8-i ülése

Napiľend 1.11. pontja: Javaslat a Rév8 Zrt.-ve| kapcsolatos tulajdonosĺ diintések
meghozatalLáłra
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteĺjesztés
megtaľgyďását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testĹilet 2017. június 8-i ülése



Napiľend I.12. pontja: Javaslat a téľfigyelő és ktizbiztonsági kameľarendszerľel
kap cso latos d ö ntés meghozata|ár a
Eĺőterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Varosgazdálkodási és Pénzitgyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺlletnek az előterjesztés
meg!fugyalásźÍ..

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2017. junius 8-i ülése

Napiľend 1.13. pontja: Javaslat paľkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos diĺntések
meghozata|áľa
Előteľjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

dr. Ferencz orsolya - képviselő

A Városgazdalkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesaés
megÍfugya|ástú.

Felelős: polgĺíľmester
Hatáľidő: a Képviselő-testület 2017. június 8-i ülése

Napiľend 1.t4. pontja: Javaslat a JOI(ESZ mĺidosításával kapcsolatos diintések
meghozataláľa
Előterjesztő: dr, Kocsis Móté - polgórmester

A Varosgazdátkodrási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiilefinek az e|óteqesztés
megtargyďását.

Felelő s : polgĺíľmesteľ
Hatfuidő: a Képviselő-tęstĹilet 2017. június 8-i Ĺilése

Napĺľend 1.15. pontja: Javaslat a telepÍilésfejlesztéssel, a településľendezéssel és a
telepÍilésképpel összefĺiggő paľtneľségi egyeztetés szabáIyaiľól szóIó 8lf0t7. (In.10.)
tinkoľmányzati ľendelet mĺĎdosításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgórmester

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
meglfugya|ását.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺĺľidő: a Képviselő-testĹilet 2017. jitlĺus 8-i tilése
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Napiľend 1.1ó. pontja: Javas|at alapítvány támogatására
Előĺeľjesztő: Egry Attila - alpolgármester

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselo-testĹiletnek az e|őteĄesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĺilet 2017. június 8-i iilése

Napirend 1.17. pontja: Javaslat indítható óvodai csopoľtok számának meghatározására
Előterj eszĺő : Sántha P éterné - alpol górme ster

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e\óĄesztés
meglárgyalástú'

Felelős: polgármester
Hataĺidő: a Képviselő-testiilet 20l7. június 8-i tilése

Napirend 1.18. pontja: Javaslat Józsefváľos rendjét és bĺztonságát szolgáIó ľendeletek
megalkotására
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A Varosgazđálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesaés
meglfugya|ását.

Felelős : polglírmester
Hataĺidő: a Képviselő-testĺilet 2017. június 8-i ülése

Napirend 1.19. pontja: Polgármesteri táljékoztatő a lejárt hatáľĺdejíÍ testĺileti
határozatok végľehajtásáľĺíl' az e|őzÍi ĺilés óta tett fontosabb intézkedésekľől, 

^jelentősebb eseményekľől és az önkormányzati pénzeszköztik átmenetĺleg
szabadľendelkezésű részének pénzpĺacĺ jellegű lekiitéséľőI
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgdrmester

A Varosgazdĺĺlkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
meg!ěngyalásátt.

Felelős: polgármester
Hatríridő: a Képviselő-testiilet 2017. jtnius 8-i tilése

Soĺós Gyiiľgy
Megállapítją hogy 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizotĺsźą az a|ábbi
hatźtt o zatokat elfo gadta :

lt



Napirend 1.l. pontja: Javas|at a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Míĺködési
Szabá|yzatáľóI szóló 3612014. (xI.06.) iinkormányzati rendelet módosításáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

457/2017. (vI.07.) sz. Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szzvazatta|)
(ľematikai blokkban történt a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés
megÍáÍgyal'ásźLt.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testiilet 2017. junius 8-i tilése

Napiľend ĺ'.8. pontja: Javaslat a Budapest vlil. kerĺilet, Krúdy u. 3. szám alatti üľes,
nem lakás céljáľa szolgálĺí helyiségek béľbeadására vonatkoző pá|yánat eľedményének
megállapítására
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gązddlkodósi Központ Zrt. igazgatóság elnölre

458 t2017 . (vI.07.) sz. Váľos gazdálko d ás ĺ és Pénzĺigyi B ĺzotts á g határ ozata
(9 igen' 0 nem, 1tartőzkodás szavazatla|)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazds.)

A Vaľosgazdálkodrĺsi és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületrrek az e|oterjesztés
megtargyďását.

Felelős : polgĺírmester
Hatáńdő: a Képviselő-testÍilet f0Í7. jitlllus 8-i iilése

Napiľend 1.10. pontja: Javaslat a társashrázaknak adható iinkoľmányzati
támo gatáso kľĺí I szóIó 23 l20 15, (v.2 ĺ.) rendelet módos ítás áľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgĺźrmester

459 12017. (vI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Blzottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtrizkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazds.)

A Varosgazdĺílkodĺási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az ehóterjesztés
megtaľgyalását.

Felelős: polgánnester
Hatáľidő: a Képviselő-testiilęt 20l7. június 8-i ülése
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Napiľend 1.1t. pontja: Javaslat a Rév8 Zrt.-ve| kapcsolatos tulajdonosi diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórnlester

460/20t7. (vI.O7.) sz. Városgazdálkodási és Pénzĺiryi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematilrai blokkban tortént a szavazás.)

A VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testület 2017. június 8-i ĺilése

Napirend 1.12. pontja: Javaslat a térfigyelő és kiizbiztonsági kameľaľendszeľrel
kapcsolatos diintés meghozataláľa
Előteľjesztő: dr. Kocsis Móté - polgórmester

46lĺ2017. (ĺII.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság hatärozata
(9 ĺgen' 0 nem, L tartózkođás szavazatta|)
(ľemati|cai blokkban toľtént a szavazás.)

A Varosgazdálkodasi és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
meglárgya|ását.

Felelős : polgiíľľnester
Hatĺáľidő: a Képviselő-testĹĺlet 2017. június 8-i tilése

Napĺrend 1.13. pontja: Javas|at paľkolás.iizemeltetéssel kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgórmester

dr. Ferencz orsolya - képviselő

462/20Í7. (vI.07.) sz. Váľosgazđálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazattal)
(Tematikni bloklcbąn történt a szavazós')

AYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságjavasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megÍźrgya|ását.

Felelős : polgiĺľmester
Hataridő: a Képviselő-testĹilet 20t7. június 8-i ĺilése
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Napiľend 1.14. pontja: Javaslat a ĺoxÉsz módosításával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

463120ĺ7. (VI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(9 igcn' 0 ncm, 1 taľtózkodrís szavazattal)
(Iematilui blokkban tÔrtént a szavazós.)

A VarosgazdálkodásÍ és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2017. június 8-i iilése

Napirend 1.15. pontja: Javaslat a településfejlesztésse|, a telepĺilésľendezéssel és a
településképpe| tisszefiiggő paľtnerségi egyeztetés szabályaiľĺól szólĺó 8l20t7. (III.ĺ0.)
iinkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

46412017. (vI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nemo 1 tartózkodáls szavazatta|)
(Tematiĺrai blokkban ttirtént a szavazds.)

A Vĺírosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|oterjesztés
meglfugyalását.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a Képviselő-testiilet 2017. június 8-i tilése

Napĺľend 1.16. pontja: Javaslat alapítvány támogatására
ElőteĘesztő: Egry Attila _ alpolgármester

465ĺ20t7. (vI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzüryĺ Bizottság határozata
(9 ĺgen' 0 nem, l tartózkodás szavalatta|)
(ľematilrai blolcLúan ttrtént a szavazós')

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek aze|ótĄesztés
megfárgyaLźsát.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĺilet 2017. junius 8-i ülése
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Napirend 1.17. pontja: Javaslat indítható óvodai csoportok számának meghatározására
Előterj esztő : Sóntha P é terné _ aĺpoĺgár nle s ter

466l20t7. (vI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tÔrtént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előteľjesztés
megtárgyalását.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: a Képviselő-testiilet 2017. junius 8-i ülése

Napiľend 1.18. pontja: Javaslat Józsefuáľos rendjét és bĺztonságát szolgálĺí ľendeletek
megalkotásáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgórľnester

467ĺ2017. (vI.07.) sz. Váľosgazđálkodási és Pénzůĺgyĺ Bizottság határozata
(9 igen' 0 nem, t tartőzkođás szavazatta|)
(Tematiĺrai blokkban tortént a szavazás.)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az elóterjesztés
meg!fugyalráséń.

Felelős: polgĺĺrmester
Hatáľidő: a Képviselő.testĺilet 2017. junius 8-i tilése

Napiľend t.lg. pontja: Polgáľmesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testĺĺleti
határozatok végrehajtásáľól' az e|őző üIés óta tetÚ fontosabb intézkedésekľől, a
jelentősebb eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadľendelkezésű részének pénzpĺaci je|Iegíĺ lektitéséľől
Előterjesztő: dr, Kocsis Mdté - polgármester

468n0fi. (W.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziiryi Bĺzottság határozata
(9 igen' 0 nem, 1 taľtózkodás szavazatta|)
(ľematilrai bloUrbąn tĺjrtłźnt a szallazás.)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aze|ĺĺte4esńés
meglaryyalźsěft.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataridő: a Képviselő-testĺĺlet 20l7. junius 8-i iilésę

A Bizottság létszámą _ Boľsos Góbor lizegérlĺezésével _ I l Jőre változott.
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Napiľend l..2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Jĺĺzsef u. 14. szám a|att
ta lá lh ató in gat|an p áł'|y ázat ú tj án tö ľténő értékesítés éľe
Előterjesztő: dr' Pesti lvett - Józsefvárosi GazdáIkodási Kozpont Zrt. igazgatóság eĺnoke

Soós Gyiĺrgy
A vitát megnyitja, megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Elég sok ingatlaneladás szerepel a képviselő-testületi iilés napirendjén.

Soĺós Gyöľgy
Helyesbít: pálrytaat, még nem eladás.

Jakab$ Tamás
Pźiyźzatra kiírás, amelynek az eredménye váľhatóan eladás |ęsz.Ezze| kapcsolatban szeľetne
kéľdezni. o erőteljesen rigy emlékszik, hogy a költségvetés tervezésekoľ taľgyi ingatlanok
legnagyobb ľésze nem volt betervezve eladásra. Miéľt lett most ez ennyire fontos? Amely
ingatlanok esetében feltĺintették, hogy vételi ajánlat érkezett, szabad-e azt megtudni, ki tette

azt? Ugyarlis indoklásként ez az egy dolog szerepel - egyébként nem minđegyik esetében -,
hogy vételi érdeklődés volt ęzeke a, javarészt telkekre, a Jőzsef utca 14. az éppen egy
épiilettel is bíľó ingatlan. Ahol nem ez volt az indok, ott mi volt? Nem szívesen tenné fel
vgyarlęZt a kérdést az á|ta|a külon télrgya|ásra javasolt további napiľendi pontokra
vonatkozóan, akaľ egyĺitt is valaszolh at az il|etékes az 7 .f .-I.7. napirendi pontok tekintetében.
További kérdése, hogy a pźiyazatokról vďó döntést mikoľľa teľvezik, és ehhez hogyan
viszonyul a ptiyázatok teľvezett beadási határideje.

Soĺós Gytiľry
.Yźiaszadźlsra megadja a szőt a Józsefviĺrosi Gazdálkodłĺsi Központ Zrt. vagyongaz-dálkodási
igazgatójźnak.

Bozsik István Péteľ
Ha jól emlékszik, a Képviselő-testĹiletnek a tavalyi év végéĺvolt egy olyan döntése, miszerint
az értékesítéseket támogatjaazingatlangazdálkodrĺs területén. A piac pedig most jutott el aľra
a pontrą hogy vételi érdeklődés mutatkozik ezekre a telkęlĺrę' A konkľét vételi érdeklődés
tényét felttintetik, azonbarl nem taľtaná szerencsésnek egy nyilvĺános anyagban szeľepeltetni
az &đekJódő nevét. A pźt|yőzatokon indulók adatait zálźaa kezelik, tebát a pályazóknak sem

adjak ki' hogy hányan vagy kik jelentkeztek. Valójábaĺr erśrtvan eruryi értékesítés, kb. most
tart a tetején a piac, illetve nyilvánvalóan ők is <isszeszedték azokat az ingatlanokat,
amelyekre érdek]ődés volt, annak fudatában, hogy a m:ásnapi képviselő.testiileti ülés nyaľon
az utolsó |esz, így nem nagyon lesz módjuk pźlyázatokat kiíratni. A leadási hatáľidők a

következők: július 12' snnte valamennyi telek esetében, a bírálat hataridejét pedig szeptember
7-re ütemeáék.

Soós Gyiirry
További kérdés, hozz,ásző|ás nincs, a vitźĺt |ezéĄa. Megkéľdezi a Bizottság tagjait, van-e

kifogásuk az ellen, hogy a Bizottság egyszelTe döntsön az 1.2.-|.7. napirendi pontok
tekintetében. Nincs, tehát együttes szavazásra bocsátja az alźtbbihatározati javaslatokat:
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 14. szám a|att
található ingatlan páiy ánĺt útján ttiľténő éľtékesítésére
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvdrosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgarmesteľ
Hatĺĺľido: a Képviselő-testĺilet 2017. iúnius 8-i ülése

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerůilet, Balassa u. 7. és 9. száłm a|att
található in gatlanok nyilvános, egyfo rd uIó s p áůy ázat útj án tőľténő értékes ítés ére
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvárosi GazdáIkodósi Központ Zrt. igazgatósóg elno|re

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
megtáľgyalását'

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testĺilet 2017. június 8-i ülése

Napiľend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Bérkocsis u. 32. szám a|att
található ingatlan nyilvános, egyfoľdulĺós pá|yázaton tiĺľténő éľtékesítéséľe
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdólkodósi Központ Zrt. igazgatósdg elnoke

A Vĺáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
megtĺárgyďását.

Felelős: polgármester
Hatźnĺdő a Képviselő-testĺilet 2017. junius 8-i ülése

NapÍrend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Jőzsef utca 27. szám a|att
található ingatlan nyilvános' eryfordulós pályĺ{zaton tiĺrténő éľtékesítésére
Előterjesztő: dr' Pesti lvett - Józsefvórosi Gazůźlkndási Központ Zrt. igazgatósóg elnÔIre

A Varosgazdĺĺlkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek aze|otĄesúés
meglngya|źsát.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Képvise1ő-testülęt 20i 7. junius 8-i iilése
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Napiľend 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bauer Sándor u. 1ĺ.. és 13. szám
alatt találhatő ingat|anok nyilvános, egyfoľdulós pályázat útján tőrténő értékesítéséľe
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefiárosi GazdóIkodási KÖzpont Zrt. igazgatóság elnĺ)ke

A Varĺlsgazclálkodási és Pénzügyi BizotĹság javasolja a Képviselo-testületnek az előterjesztés
megtźrgyallźstÉ.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testtilet 2017. június 8-i ülése

Napirend 1.7. pontja: Javas|at a Budapest VIII. keľiilet, Nap u.2L. és Vajdahunyad u.
24. szám a|att ta|áůható ingatlanok nyilvános, egyfoľdulós pá|yázat útján történő
értékesítésére
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdólkodási KÓzpont Zrt. igazgatóság elnÖke

A Vrírosgazdálkodasi és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteľjesztés
megtargyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testiilet 2017. junius 8-i ülése

Soós György
Megá||apitja, hogy 8 igen, 1 nem, 2 taĺtőzkodźs szavazattal a Bizottság az alábbi
hatér o zatokat eI fo gadta:

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, József u. 14. szám a|att
találhatĺí in gatlan pń|y áaat útj án tiiľténő éľtékesítéséľe
Előterjesztő: dr, Pesti Ivett -Józsefvórosi Gązdólkodósi Kôzpont Zrt' igazgatósdg elnÓke

469n017. (vI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(8 ĺgen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasola a Képviselő-testtiletnek az előteľjesztés
meglárgyalásźú.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: a Képviselő-testĹilet 2017. júnus 8-i tilése

Napiľend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerůilet, Balassa u. 7. és 9. szám a|att
található ingatlanok nyilvános, egyfordulós páIyĺízat útján tiiľténő értékesítésére
Eĺőterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefvárosi Gazdłźlkadósi Központ Zrt. igazgatóság elnÓke

47012017. (vI.07.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénziiryĺ Bizottság batározata
(8 igen' I nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Varosgazdalkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
meglfugyalásźÍ.
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Felelős: polgarmester
Hataridő: a Képviselő-testület 2017. június 8-i ülése

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Bérkocsis u.32. szátm á|att
taláIható ingatlan nyilvános, egyfoľdulós pá|yáłzaton tiiľténő éľtékesítéséľe
Előterjesztő: dľ. Pestt lvett - Józsefvárosi Gazddlkndási Kozpont Zrt. igazgatóság elnöke

47 1 |2017 . (W. 0 7.) sz. Y ár osgazd álko dás i és Pénzĺi gyi B izottsá g határ ozata
(8 igen, 1 nem, 2 tartőzkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesĺés
megtargyďását.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2017. június 8-i ülése

Napĺľend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Jrózsef utca 27. szám a|att
taláilható ingatlan nyilvános, egyfoľdulós pályánaton tłirténő értékesítéséľe
Előterjesztő: dr. Pesti Ivett - Józsefvđrosi Gazdólkoddsi Kĺ)zpont Zrt. igazgatósóg elnöke

472|20t7. (vI.07.) sz. Városgazdálkodási és PénzÍiryi Bizottság határozata
(8 ĺgen' 1 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)

A Vĺĺrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek azelóte1esztés
meglargya|ását.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: a Képviselő.testiilet 2017. jtnius 8-i iilése

Napiľend 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baueľ Sándoľ u. 11. és 13. szám
alatt található ingatlanok nyĺlvános, eryfordulós pályázat űtján tiiľténő értékesítéséľe
Előterjesztő: dr' Pesti Ivett - Józsefvórosi Gązddlkodási Központ Zrt. igazgatósóg elnôlrc

47312017. (vI.07.) sz. Yáľosgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bizottság határozata
(8 Ígen' 1 nem, 2 ŕ'artózkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹileÚrek az előterjesztés
megt.írgyďĺĺsát.

Felelős: polgáľmesteľ
Hattľĺdłĺ: aKépviselő-testület 2017, jtnius 8-i ülése

19

lí

I



Napiľend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Nap u.21. és Vajdahunyad u.
24. szám alatt található ingatlanok nyilvános, egyfordulós pá|yázat útján tiiľténő
értékesítésére
Előterjesztő: dr. Pesti lvett - Józsefiórosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. igazgatóság elnöke

47412017. (vI.07.) sz. Városgazdálkodási ós Pénzügyi Bizottság határozata
(8 igen' 1 nem, 2 tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őteqesnés
meglárgyalástń.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testiilet 2017. junius 8-i ülése

Napĺrend t.9. pontja: Javaslat a Józsefváľos KłĺztisségeÍért Nonpľofit Zrt.-ve|
kap cs olatos dii ntések meghozata|ár a
Előterjesztő: dr, Kocsis Mźté - polgármesteľ

Soós Gyiiľgy
A vitat megnyitja, megadja aszőt Hélisz György bizottsági tagnak.

Hélisz Gyiirgy
Az e|őteqesztésben terek nevei szerepelnek, ahol WiFi pontokat fognak kiépíteni. A Szenes
Iván teľet feltiintették, ugyanakkor a Magyarok Nagyasszonya teret nem. Javasolja ez utóbbit
is feltÍintetni, ha maĺ a teľet kettéosztották.

Soĺós Gyłirgy
Az előterjesztés képvisetoje je|zi' hogy befogadja a javaslatot. Megadj a a szót Komássy Akos
képviselőnek.

Komássy Ákos
Ma mír egyszer volt egy bizottsági ülés, ahol téma volt jelen előteľjesztés, de miutan külon
tfugyalásfua kerÍilt sor, itt is hozzászől. Számtalan előkészĹilet és munka nj|ik Józsefuĺáĺos

közterületeinek WiFi-vel töľténő ellátása taĺgyában. Valamelyest tésze ez a Smaľt City
fejlesztésnek is, és szintén taryya|tak enől maľ a Smart City Ideiglenes Bizottság ülésén, nem
poĺt az előterjesztésrd'l, de annak lényegi tartďmĺĺról. Blzonyáĺajó szándékt|' de alapvetően
e|lĺbźnott elképzelés felrakni 8 SM-kártyát vďahova, hogy elmondhassák magukról,
csináitak valami WiFĹszeľiĺséget. Miközben egyébként egy teljesen integnĺlt, egységes WiFi
rendszer könnyiĺszerrel, kiilö'nösebben nagy erőfeszítés nélkĹil megoldható Józsefuarosban.
Nem akar a szakmai részletekben elvesmi,-meľt eľrőlhosszas esanecserék folytak már. Ó ezt

egy elhamarkodott és valamelyest felesleges dtjntésnek taĄa, beleértve a 17,5 millió Ft.ot is,
amit eľľe elkölt az onkorményzat. Nem eľe van sziiksége Józsefvrírosnak, hanem ennél

sokkď jobban kitalált, integrált, korszeľĹĺ köáeriileti V/iFi-ľe. A cél közös, szeńnte az eszköú'
nem sikeľtilt megtďálni. Ezért javasolta az e|oző bízottsági iilésen is, és a másnapi képviselĺĺ
testiileti ülésen is javasolni fogja, hogy ezt a feIét az előterjesztésnek vonja vissza az

előterjesztő. Bizonyfua jó szĺándék vezéte|te, de itt nem sikerillt megtalálni a megfelelő
eszkcĺztiket.
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Sorós Gytirgy
Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabff Tamás
o volt az, aki kezdeményezte a Smaľt City ldeiglenes Bizottság mrilt heti tilésén a WiFi
kérdéskör megtárgyaIását. Véleménye szerint az a|egfontosabb dolog, hogy ha meg is valósul
ez a jelenlegi projekt - amagarészéről nincs olyan jellegiĺ akadá|ya"mint amit Komassy Akos
képviselő elmondott -, ęgy fontos feltétel teljesüljön. Mégpedig, ha létręhoznak WiFĹt az
Auľóľában' a háziorvosi rendelőkben' a közterületekĺe, akkor ęzek a WiFi hálózatok egy
központi helyről iizemęltethetők és menedzselhetők legyenek. Vagyis egy bővíthętő
tizemeltetési központ legyen, és ne csak úgy _ elnézést kéľ a kifejezésért _ kivágják a WiFi
rooter-t az oszlop tetejére, és ameddig az ę| nem romlik, ott van, azután meg nem
gondoskodik róla senki. Mindenfeleképpen építsenek ki ehhez egy központi vezérlést,
bővíthętő módon. Tehát, ha a Smart City valamilyen projektjén beliil ezt t:udjźk bővíteni,
akkor ne az legyen, hogy t<ĺbb külonbĺiző helyről, a JKN-nél, a JGK-nál meg a Hivatalnal is
legyen egy WiFi vezérlo központ, hanem egy egységesen vezérelhető dolgot építsenek ki.Ez
volt a Smaľt City Ideiglenes Bizottság ülésén elfogadott hatźtrozatijavaslatban, valarrliĺt az,
hogy nem támogatjak tényleg azt, hogy egy mobil hźiőzat, azaz egy SIM-kĺíľtya biztosítsa
ennek az internet kapcsolatát. A kerĹilet cisszevissza van ,,frľkáIvď' ötféle szo|gá|tatónak az
intemet há|ózataival. Nem kell szerinte 50 métert sem menni a fülđben, sőt 10 métert sem az
egyik téľen sem, hogy valamilyen kábeles hĺĺlózathoz csatlakozzon, ami sokkal stabilabb és
s9kkal nagyobb sávszélességiĺ intemetet fud szolgaltatni a közteriileti wiFi hasznĺálóinak.
Ugyhogy a Smaľt City Ideiglenes Bizottság nevében is szęretné kérni a Józsefuaľos
Köz<lsségeiért Nonprofit Zrt.-tó|, hogy ennek fenyében valósítsfü meg ezt a köaerületi wiFi.
t.

Soós Gyiirgy
Válaszadasľa megadja a szót a Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zt. igazgatôsźrys
elnĺikének.

Kovács Barbara
A felvetésekľe a következőket szeretné elmondani. Minđen úgy keľĺilt teľvezésľe, ahogy a
képviselők kéľték. Egyĺészt ez egy integrďt rendszer, ani aa.jelenti, hogy mind a beltéľi,
mind a kiiltéri egység egy tizemeltető kezében lesz. A beszerzési eljránás jelenleg feltételesen
zajlik, mivel a fedezettęl még nem ľendelkeznek, de időben szeretnének odaérni magfua a
beruhrázásľa. A kiírĺĺs úgy szól, hogy beltéren vezetékes netet fog haszľrálni a szolgiáltatő,tehát
kötelezik aftaa hogy vezetékes netet használjon. Kiiltéren van lehetősége mobilnet
hasnlźůatára, de minden esetben azt vaĺjek el tőle, hogy ne egy mobilhálőratot, hanem
legalább kettőt tudjon kezelni a ľendszer. Ez aztjelenti - minden ľeklám nélkiil -, hogy az
alapvetően 3 nagy szolgáltató, a T-mobil, a Vodafon és a Telenor htiőzata közül legalább
kettőt fudjon használni maga a ľendszer. Illetve anennyiben hozzźfer vezetékes nethez, tehát
varĺaközelében, így mindenféle útburkolati bontás nélkülelérhető, akkor aztke|I' illetve van
egy negyedik megoldás, a mikohullám. Ha elér mikrohullámú adóvevőt, akkor azt ke||
tudnią a legstabilabb netet kell egyébként használnia. Az eszktiztĺk tekintetében előíľnak
meghibrísodás esetén 48 ónás csere garanciát, ami azt je|enti, hogy nem javítani kell, hanem
cserélni az eszkoń'. Emellett, ha níncs kihasználtsága u eszköznek, meľt ugye a lakosság
dönti el, mely terekľe szeretné leginkább most az első körben ezeket, 24 óľín belĺili
áttelepítést kell a cégnek vźi|a|rua, mindezt költségmentesen. Tehát ezek mind bele vannak
építve, illetve a rendszer bővíthető, korlátlan meľrnyiségben. Továbbá olyan cégeket pľóbáltak
meghívni abeszerzés keretében, amelyek viszonylag nagy tapasztalattď ľendelkeznek. Aztis
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eloírták, hogy nem |ehet az adott sávszélességet használni. Úgy működnek egyébként ezęk a
WiFi rendszerek, hogy valaki telefonál vagy netezikpéldául, és van egy adott sávszélessége
ezeknek az antema tornyoknak. ok nem azon belül szeretnék, hanem egy dedikált
sávszélesség kérnek a WiFi rooter-ekhez.

Soĺís Gyiirgy
További kérdés, hozzźsző|ás nincs, a vitat |ezárja. Szavazźsra bocsátja az alćtbbi hatáĺozati
javaslatot:

A Varosgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesĺés
megtargyalását.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: a Képviselő-testĹilet 2017. június 8-i ülése

Soĺís Gyiirgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatáĺozatot
elfogadta:

475ĺ2017. (W.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság batározata
(9 ĺgen' 1 nem, 1tartózkodás szavazatta|)

A Varosgazdálkodrási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiietrek az előteľjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgĺĺľľnester
Hatĺáridő: a Képviselő-testiilet 2017. június 8-i ülése

2. G azdáikodás i Ügyosztály
Előterjesztő: dr' Gąląmbos Eszter - ügłosztólyvezető
(ír ás b el i e l őte rj e s zt é s)

Napiľend 2.1. pontja: Javaslat kłĺzterĺilet.használati kéľelmek elbírálásáľa

Soĺós Gyiiľry
A vitat megnyitja, majd tájékoztatjaaBizottság tagsait' hogy kiilön szavazÁst fog elľendelni a
hatźrozati javaslat III. pontja tekintetében, mely szerint a Kľudy Gyula u. 9. szám előtt
szeretne fagylaltos pultot felállítani egy egyéni vĺĺllďkozó. o ezze| igazsétg szeđnt nem éľt
egyet. Van ott egy fagyiző, az izemeltető rendesen fizęti a ktizterület-hasnáiatí díjat.
Illetőleg a Krudy Gyula l. 9. szźtm előtti iires résá javasolja meghirdetni a köľnyező
vendéglátósoknak. Biztosan tďálnanak rá olyan érđeklődőt, akj az egész területet baszrltilnĄ
kulturďt terusz formétjźtban. Tęhát aÁ. ő ĺem fogja tudni támogatni, hogy jön egy egyéni
viállďkozó, és úgy gondolja, hogy kihelyez a sétĺílóutcában egy fagy|aItozó pultot. Megadja a
szót Komassy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ahatározati javaslat VI. pontjĺáról szeretne külön szavazást kémi. Már több ízben szóba kerĹilt

és elmondta, véleménye szerint Józsefvarosnak nincs sziiksége - főleg nem a Palotanegyedben
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- kcizterĺĺleti áľusításra. Boségesen el vannak látva üzlethelyiségekkel aklhoz, hogy ez ne
legyen indokolt. A Lőrinc pap téren teljesen feleslegesnek tartja köĺeĺületi arusítást
üzemeltetni, egyébként rengeteg kockźzatta| jar, meg kellemetlen körülménnyel, de eztmźr
említette többszoľ. Azt kéri a Bizottsá5ól, hogy az em|itett közterĺ.ilet-haszná|atí kérelmet
utasítsa el.

Soós Gytirgy
Nem ért egyet az elhangzottakkal egy kerületi lakos esetében, aki ebből taľtja fenn a családját.
Megadja a szót JakabĘ Tamás képviselőnek.

J.,akabfy Tamás
o peđig a kiegészítésként érkezett, Kőris utcát érintő' VII. sámú köztert'ilet-hasznáIati
kérelemmel kapcsolatban úgy látja, hogy a Ká|vária utca is |ezźrásra keľül. o nem látott
forgalomtechnikai teľvet, hogy pl. a lezárt utcák vagy pedig a Kőris utca különböző öblei
hogyan lesznek |<ltátblrźzva, és mik a javasolt kerülő utak. Aĺ szeľetné megkérdezni, hogy így
adhatnak-e egyáltďan köáerĹilet-h asznállati engedéIyt, meľt szeľinte nem.

Soós Gyiiľgy
Yźtlaszadásra megadja a szőt az e|oteĄesńőnek.

Dr. Galambos Eszteľ
Az idén mar több alkďommď is érkezett ilyen kérés, amikor közutak forgalmát szeretné
valaki korlátozni vagy |eztrni. Az előterjesztésben a kőzűti közlekedésľo| sző\ő töľvényre
hivatkoztak, mivel egy közlekędésrendészeti intézkedéshez sziikséges a tulajđonos
hozzájaru|ása. A közlekedésrendészeti intézkedést a keľiileti rendőľkapitányság fogia
meghozni, valamint a sziikséges táblákat kihelyezni. BKK forgalomtechnikát az
onkoľmányzatnak nem kell kémi, maga a kérelmező sem fog, hanem á ľendőrség fogia a
biztonság szempontjából sziikséges méľtékben kitáblázÍll' egyébként arra az 1 órĺíľa, aĺríg a
gyerekek ott motoľozni fognak.

Soĺís Gytiľgy
Megadja aszót Jakabs Tamás képviselőnek'

Jakabfu Tamás
Megkérdezi az előteľjesztőt, van-e anól hivatalos tudomásuk, hogy a ľendőľség biĺosítja a
rendezvényt foľgalmi szempontból. Amennyiben nincs, ktilön szavazástkéľ a VII. pontól.

Soĺós Gyiirgy
Yźiaszadásramegadjaaszőtazelőterjesztőnek.

Dr. Galambos Eszter
A rendőrségÍől hivatďos tájékoztlatást nem kaptak. A kérelmező tźljékoztatta őket arľól, hogy
az illetékes rendőrkapitánysággal felvette a kapcsolatot, mivęl az IJgyosnźiy je|ezte neki,
hogy ehhez közlekedésrendészeti intézkedés sziikséges.

Soós Gytiľgy
Megkérdezi Jakabff Tamás képviselőt, kér-e kĺilön szavaztst VII. pont tekintetében. A
vźlasz: igen. További kéľdések,hozzásző|ások nincsenek, a vitźlt lezźĄa. Elsőként szavazésra
b o cs átj a a határ ozati j avaslat a|ábbi _ I II. _ pontj át :
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A Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy k<izterüleĺhaszntůaÍi
hozzájátu|ást ad _ havonta történő teljes díjfizetés mellett _ azaIábbíak szerint:

Kcĺzterület-használó, kérelmező: Bárcz1, Bence egyéni vállalkozó
(székhely: i088 BudapesĹ, Kĺúdy Gyula utca 9.

ftldszint 3. ajtó)
Közteľület-használat ideje: 2017. junius 07. _ 20|7. szeptember 30.

KöZterület-használatcéIja: vendéglátó terasz és fagyIalt pult
KöZterület-hasznźlathelye: Budapest VIIi. kerület, Knidy Gyula utca 9.

Közteľtilet-használat nagysága: 7 +Im.

Kozteľtilet-használat ideje: 2017. június 07' _ f0I7. szeptęmber 30.

Közterĺ'ilet-hasznźůatcé|ja: megállító tábla
Közterülęt-használat helye: Budapest VIII. kęrĹilet, Knidy Gyula utca 9.

szĺĺm előtti köZteľíilet
Közterület-használat nagysága: 7 m2

Felelős: polgármester
Hataľidő: 201 7. június 7.

Soós Gyöľgy
Megállapítją hogy 0 igen, 9 nem, 2 taftózkodás szavazattal a Bizottság ahatźtrozatijavaslatot
elutasította.

476l20t7. (vI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság határozata
(0 igen' 9 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Vaĺosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság rigy dönt, hogy az alábbi hatáĺozati javaslatot

nem fogadja el:

lcözteriłlet-hasznóląti hozzájárulást ad _ havontą tĺjrténő teljes díjfizetés mellett _ ąz alóbbiąk
szerint:

Közterület-használó, Mrelmező: Bdľczy Bence eglénivdllalkouí
(széIrhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 9.

fi)ĺdszint 3. ajtó)
KÓzterület-haszndlat ideje: 2017. június 07. _ 2017. szeptember 30.

Közteriilet-hasznúlat célja: vendéglátó terasz és fagłlalt pult
Kazterülerhąsználat helye: Budapes.t VIII. lrBrület' Krĺ,idy Gyula utca 9.

Kozterület-haszndlątnagłsága: 7 + ]m,

KÔzterület-hasznólat ideje: 2017. június 07. - 2017. szeptember 30.

Közterület-haszndlat céIja: mególlító tábla
Kozterület-hasznólat helye: Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula utca 9. szóm

előtti lajzterület
KÖzterüĺet-hąsznólat nagłsdga: ] m2

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . jimus 7 .



Soós Gytiľgy
Szavazásrabocsátja ahatétrozatijavaslat alábbi - VI. - pontját:

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

l. ktjztenilet-hasznáIatihozztljćttulást ađ - havonta történő teljes díjfizetéssel - az a|źhbiak
szerint:

KözterĹĺlet-hasznáIő, kérelmező: vidák Kamilla eryéni váIlalkozó
(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 11.)

KözterĹilet-használat ideje: 2017. junius 07. _ 2017. szeptembeľ 30.
Köĺeľület-hasznáIat cé|ja: k<iztertileti árusítás (virág-ajandék)
Közterület-használathelye: Budapest VIII. kerület, Lőľinc pap téľ _ Mikszáth

Kálman tér
Közterület-hasnálat nagysága: 4 mf

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 201 7. június 7.

2. vidák Kamilla egyéni vá||a|koző közterület arusítás céljából igénybe vett közteriilet-
hasznéůat díjéLt 2017. junius 02. napjátćl| _ 2017. június 06. napjáig szóló időtartamĺa
fizesse meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatźńdo: 20 1 7. június 7.

Soĺis Gyłĺľgy
Megállapítja, hogy 9 igen, 1 nem, l tartózkodás szavazattal a Bizottság aza|źbbihatátozatot
elfogadta:

47712017. (vI.07.) sz. VáľosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság határozata
(9 ĺgen, 1 nem, 1 taľtózkodäs szavazatta|)

A Varosgazdálkodĺĺsi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. közteriilet-hasnléiatihozzájfuilást ad _ havonta történő teljes díjfizetéssel _ az a|źhbiak
szerint:

KözterĹilet.hasznaló, k&elmező: vidák Kamilla eryéni vállalkozĺó

KöZterület-használat idej e :

Közteriilet-használat ceIj a:

KözterüIet-használat helye :

(székhely: 1088 Budapest Krudy u. 11.)
2017. jttruus 07. - 2017. szeptember 30.
köztertileti ĺáľusítás (virág-ajándék)
Budapest VIII. keriilet, Lőrinc pap téľ _ Mikszáth
Kĺĺlman tér

KözterĹitet-haszrrálat nagysźrya: 4 rr?

Felelős: polgármesteľ
Hatríľidő: 20|7. jtlnius 7.
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2. Vidák Kamilla egyéni vállalkozó kö'zterület árusítás céljából igénybe vett közterĹĺlet-
hasznáLat dijźLt f011' június 0f. napjátő| _ f0I7. június 06. napjáig szóló időtartamra
fizesse meg.

Fclelős: polgármcstcr
Határidő: 2017. június 7.

Soĺós Gyiiľgy
Szavazástabocsátja ahatźrozatijavaslat alábbi - vII. - pontját:

A Yźrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-haszná|ati
hozzájátulálst ad _ teljes díjmentességgel _ az alábbiak szerint:

Köaerület-használó' kérelmező: KůilsóJózsefoáľosi Refoľmátus Egyházközség
(székhely: 1089 Budapest, Kőľis utca 13.)

A kérelemben foglalt közterület-
használat ideje: 2017.június 1l.
Közteľĺilet-használat célja: tanévzttĺó (motoroztatási program)
KöZtertilet-haszná|athelye: Budapest VIII. keľiilet, Kőris utca, Illés u' -

Diószegi Sámuel utca közötti szakasza
Köztertilet-használat nagysága: 498 tÍŕ

Felelős: polgármester
Hatáidő: 20 1 7. június 7.

Soós Gyiiľgy
Megátlapítja, hogy 9 igen, l nem, 1 taľtózkodás sz-avazattal a BizottsĘ az a|źlbbihatfuoratot
elfogadta:

47812017. (vI.07.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bĺzottság határozata
(9 igen, 1 nem, ĺ. Úaľtózkođás szavazatta|)

A YárosgazdáJkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteriilet-hasznźiati
hoz.zájeĺa|ást ad - teljes díjmentességgel _ az a|źhbiak szeľint:

Közteriilet-hasznĺíló, kérelmező: KüIsGJĺízsefuáľosi Református Eryhĺízkłizség
(székhely: 1089 Budapest, Kőľis utca 13')

A kérelemben foglalt k<jzteľület-
hasznĺĺlat ideje: 2017. június 11.

Közteľület-hasznźiatcéIja: tanévzělĺó (motoľoztatiási pľogram)
Közterület-használathelye: Budapest VIII. keriilet, Kőris utcą Illés u. -

Diószegi Srímuel utca közötti szakasza
Közterĺilet-hasanálat nagysága: 498 ĺŕ

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . jinius 7 ,
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Soós György
Szavazásra bocsáda ahatározatíjavaslat ferľrmaradt - I., II., IV., V. _ pontjait:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1' köaerüleÍ-haszná|atihozzájátuIást ad - előre egy összegben t<jrténo teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szeľint:

KöZterület-használó, kérelmező: Red Loft Invest Kft.
(székhely: If|2 Buđapest, Tiborc u. 2f .)

Közterület-használatideje: 2017. jilruus07.-2017.június 10.
Közteľiilet-használat cé|ja: építési munkaterület (építési felvonulási tertilet)
Köztertilet-használat helye: Budapest VIII. kerület, Salétrom u,2. szám e|otti

közterületen
KöZterĹilet-haszná|atnagysága: 4 Íŕ

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . jinius 7 .

2. a Red Loft Invest Kft. építési munkaterĹilet (építési felvonulasi terület) céljából igénybe
vett köztęľiilet-használat đijat 2017 . május 27. - 2017. j,fuius 06. napja közötti időszakľa
vonatkozóan fizesse mes.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017 . jűnus 7 .

A Vrárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-hasznělati
hozzájaru|ást ad _ előĺe egy összegben történő teljes díjfizetés mellett _ aza|źtbbiak szeľint:

Közteľiilet-hasnlźůő,kérelmező: Budapest VIII. keľĺilet, Somoryi BéIa utca 20.
szám alatti Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, Somoryi Béla utca 20.)

Közteľület-használat ideje: 2017. június 12. _ 2017. auguszfus 30'
K<izteľĹĺlet-hasznźłat cé|ja: építési munkateľĹilet (anyagmozgatő |ift)
Közteriilet-hasznĺílat helye: Budapest VIII. kerĹilet, Somogyi Béla utca 20.

szám előtti közterĺileten
Közterülęt.haszná|atnagysága: 3dbpaĺkolóhely(parkolóhelyenkéntl0m2)

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017 .június 7.

A Yźrosgazdźůkodási és Pénnlgyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľület-hasznáIati
hozzájtlrulést ad _ havonta töľténő teljes díjfizetéssel _ az alábbiak szeńnt:

KözteľĹĺlet-haszntiő,kételmezo: ItalianFactorKft.
(székhely: 1137 Budapest, Szent István körÚt 12.II/4.)
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Kozterĺilet-használatideje: 2017.június 07._2011.szeptember30.
Kozterület-haszněůat céIja: fagylalt pult
Köztertilet-haszntiathelye: Budapest VIII. kerület, Corvin Sétány l A-D' szám

előtti közterület
Köáerület-haszná|atnagysága: 3 m2

Közterület-hasznĺĺlat ideje: 2017. június 28. _ 2017 , szeptember 30.
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Közterĺilet-használat helye: Budapest VIII. kerĺilet, Corvin sétany 1 A-D. szám

előtti köZterület
Közterület-használat nagysága: 57 mf

Felelős: polgármester
Hataridő: 201 7. június 7.

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy nem ad kdzterĹilet-haszná|ati
hozzáj áĺulást az alábbiak szeľint:

Köztertilet-hasznźlő, kérelmező: Maxim Dľink & Pub Egyéni Cég
(székhely: 1'fI2 Blđapest, Eľdőalj a u. 4ĺB.)

Közterület-használat ideje: 20i7. junius 1'2. _20|7 . szeptember 30.

Közteľület-haszná|atcéIja: vendéglátó tętasz
Ktĺzteľület-hasznźůathelye: Budapest VIII. keľĹilet, Német u. 4. szám előtti

köĺerületen
Köztertĺlet-haszntl|atnagysága: 3 m2

Felelős: polgármester
Hatźndo:2017. junius 7. :

Soĺís Gytĺľgy
Megaĺlapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodlás szavazatta| a Bizottsttg az a|ábbi
hatźr ozatokat el fo gadta :

479120|7. (vI.07.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtózkodás szavazatta|)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. kdzterĹilet-hasznáiatihozzájaru|ást ad _ előľe egy összegben történő teljes díjfizetéssel _ az
alábbiak szeľint:

Közteriilet-hasznźůő, kérelmező: Red Loft Invest Kft.
(székhely: 1f|2 Budapest, Tiborc u. 22.)

Közteriilet-hasznrálat ideje: 2017. június 07. _ 2017. június 10.

Közteriilet-haszná|at céIja: építési munkateriĺlet (építési felvonulrísi terület)

Közterĺilet-használathelye: Budapest VIII. kerĺilet, Salétrom u.2. szŕnl e|otti
közterĹiIeten
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Közterület-haszná|aÍ'nagysága: 4 mz

FeIelős: polgármester
Határidő: 2017. június 7.

2. a Red Lofr Invest Kft. építési munkaterület (építési felvonulási terület) céljából igénybe
vett közterület-használat díjat 2017, május 27. - 20|7. június 06. napja közcjtti időszaka
vonatkozóan fizesse meg.

Felelős: polgiírmester
Hataridő: 2017. junius 7.

480120Í7. (vI.07.) sz. VárosgazdáIkodásĺ és PénzÍigyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy köztertilet-haszná|ati
hozzźĄéĺtlilást ad - előre egy összegben történő teljes díjÍizetés mellett _ az a|ábbíak szeľint:

KözterĹilet-haszná|ő,kére|mező: Budapest VIII. keľůilet, Somogyi Béla utca 20.
szám alatti Táľsasház
(székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 20.)

Közterĺilet-használat ideje: 2017. junius 12. - 2017. augusztus 30.
KöZterület-használat célja: építési munkaterület (anyagmozgatő|ift)
Közteľület-hasznźiathelye: Budapest VIII. keľiilet, Somogyi Béla utca 20.

szám előtti közteľiileten
Köáeriilet-használatnagysága: 3 db paľkolóhely (parkolóhelyenként 10 m)

Felelős: polgĺármester
Hatáľidő: 2017. junius 7.

48112017. (vI.07.) sz. Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem,0 tartĺízkodás szavazattal)

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság tigy dönt, hogy közteriilet-hasznźlatí
hozz-ajźru|ást ad _ havonta töľténő teljes díjfizetéssel _ az ahábbiakszerint:

Köztertilet-hasznźiő,kérelmező: ItalianFactoľKft.
(székhely: 1137 Budapest, Szent Istvan köťűtI2.lI/4.)

Közteľiilet.használat ideje: 2017. jtnĺus 07. - 2017. szeptember 30.
Közterület-hasnláLat céLja: fagylďt pult
KözteľüIet-hasznéiathelye: Budapest VIII. kerülęt, Corvin Sétlíny 1 A-D. szam

előtti közteľtilet
Közterület-használat nagysága: 3 m2

Közteľület-hasznĺáIat ideje: 20I7. junius 28. _2017. szeptember 30.
Közterület-hasznáiatcé|ja: vendéglátó terasz
KözteľüIet-használat helye: Budapest VIII. keľiilet, Corvin Sétany 1 A-D. szám

előtti koztertĺlet
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Közterület-haszĺáLatnagysága: 57 m2

Felelős: polgármester
Határidő: 20i7. június 7.

48fl20I7. (vI.07.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(11 igen' 0 nem, 0 taľtĺízkodás szavazattal)

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy d<int' hogy nem ad köztérĺilet-hasznáIati
hozzétjttĺu|ást az alábbiak szerint :

Kozteľület-használó, k&e|mezo: Maxim Dľink & Pub Egyéni Cég
(székhely: 1212Buđapest, Eľdőalja u. 4/B.)

KözteľĹilet-használat íđeje: 2017. június tf. _2017 . szeptembeľ 30'
KöZteriilet-haszntůat céLja: vendéglátó terasz
Közterület-hasznźt|athelye: Budapest VIII. keľület, Német u. 4. szám e|ótti

közterületen
Kozterület-hasznźiatnagysága: 3 m2

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 201 7. június 7.

Napiľend 2.2. pontja: Tulajdonosi hozzájáľulás, Budapest VIII. keľiilet' Koľányĺ
Sándoľ utca 10 kV-os fiildkábet rekonstrukció

Soós Gyiiľry
A vitát megnyitją megadja aszőtJakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
A Koraĺryi Sandor utca alatt átfuľnak, Iévén széles utca, elképzelhető, hogy ftlpályás
lezárássď is tudjrĺk biĺosítani a kétiranyu forgalmat. Ez lenne a kérdése, hogy legďább
biztosítjfü-e folyamatosan a kétiriínyri forgalmat azásćls, beruhazás ďatt'

SoĺĎs Gytiľgy
Válaszadásľa megadja a szőt az előterjesztőnek.

Dľ. Galambos Eszteľ
FélpáIylás és nyíltárkos kábelfektetést terveznek.

Soós Gyöľry
A kétiľĺíný foľgďmat biĺosítjĺák?

Dr. Galambos Eszteľ
Foľgalomtechnika még nincsen, így eľre a kérdésre nem tud viílaszolni.
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Soós Gytiľgy
Ez esetben javasolja visszavonni az előterjesztést, és a foľgalomtechnika binokában újra a
Bizottság elé terjeszteni.

; I)r. Galambos Eszter
i A munkakezdésihez kell majd a forgalomtechnika.

l soós Gyiirgy
A Bizottság is szeretné látni, jogosnak tartja Jakabfy Tamás képviselő felvetését. Előterjesztő
tehát visszavonta.

A napiľend 2.2. pontját előterjesztőie visszavonta.

3. Józsefo áľosi GazdáIkodási Központ Zrt.
(írásbeli előterj esztés)

Soós Gyöľgy
Kiilön taľgyalásra tesz javaslatot a napirend 3.3. pontja tekintetében, az e|őteqesztő jelzése
ďapjĺín. Egyéb külön tárgyalésra vonatkozó kéľések nincsenek, íEy a blokkban maradt
napiľendi pontok egyiittes vitaját megnyitja, |ezfuja. Szavazásra bocsátja az a|tbbihatfuozatí
javaslatokat:

Napiľend 3.1. pontja: Javaslat a 
''DigitáIis 

kaputelefon ľendszerek kiépítése'' tárryú,
kőzbeszelzési éľtékhatáľt eI nem érő, beszerzesĺ eljáľás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kecskeméti Ldszló - operatív igazgató

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a ,,Digitális kaputelefon rendszeľek kiépítése'' tugyíl,közbeszeruési éľtékhatĺľt el nem
éto, beszerzési eljáĺást eredményesnek nyilvĺĺnítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodasi Központ Zrt. operatív igazgatőja
. Határidő: 20|7.június 7.

2:) abęszerzési eljarásban éľvényes és legalacsonyabb érajánlatottarta|mazó ajĺínlatot a DI.
sZI ''200l'' Kft. (székhe|y:1024 Budapest, Forint utca 12. fszt. 1.) ajránlattevő tette, ezért
a Kft. a nyeľtes ajźnlattevĺj,
Elfogadott ajanlatl ar nettó 2.762.653,-Ft.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺĺzpont Zrt. operutív igazgatőja
Hataľidő : 201,7.június 7.

3.) a hatźrozat 2.) pontja alapjan felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az
onkonnanyzat megbízźtsából és meghatalmazasábő| a ,,Digitílis kaputelefon ľendszeľek
kiépítése'' tĺíreyu vállďkozasi szerzőđés megkötéséľe.

Felelős: Józsefváľosi Gazdĺálkodási Kdzpont Zrt.vagyongazdáikodásiigazgatőja
Határidő: 2017. junius 7.
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Napirend 3.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 43. szám
alatti telekingatlan 4.200/10.000 tulajdoni hányadának elidegenítésére klírt pá|yázat
ered ményén ek megállapításáľa
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter - vag1łongazdáIkodasi igazgató

A Varosgazdálkodási és Pérrzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIIi. keľület, Bókay János utca 43. szźtm alatti, 36238 hľsz.-ú ingatlan
4.200/|0,000 tulajdoni hányadanak éľtékesítésre kiírt nyilvános, egyfordulós ptůyőzatot
érvényesnek és eredményesnek nyilvĺĺnítja.

Felelős: Józsefuiíľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási ígazgatőja
Hataľidő: 2017. junius 7.

2.) a pźÄyazat nyertesének a Cordia Ingatlanbefektetési Alapot (cégtregyzékszźtma: 01-10-
044934, székhelye: 1082 Budapest, Futó lltca43-45. VI. emeiet) nyilvĺĺnítja, avéte|áĺat:
92.007 .000,- Ft + AFA összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zĺt.vagyongazdźůkodttsiigazgatőja
Határidő: 201 7. június 7.

3.) megbízza a Jőzsefuarosi Gazdálkodlĺsi Központ Zrt.-t, hogy a Budapest Fővaľos VIII.
kerĹilet Józsefuarosi onkormanyzat meghata|maztsźhőI és megbízĺásźbő| eljttrva az
ingatlan- adásvételi szeruo dést a|éúqa.

Felelős: Józsefvarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdälkodasi igazgatója
Hataridő: 2017. június 1 1.

Napirend 3.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Tolnai Lajos utca 26. szá,m

alatti ingatlan nyilvános, egyfoľdulĺís pályázaton ttiľténő értékesítésére
Előterj esztő : B ozsik Isnón P éter _ vagłongazddlkodósi igazgató

A napiľend 3.3. pontját külön tárgyalásľa kikéľték.

Napirend 3.4. pontja: Cheho Kft. béľlő és a Haľmĺnckeffesburgeľ Kft. kiizłis kéľelme a
Budapest VIII. keriilet, Haľminckettesek tere 2. szám a|atti önkoľmányzati tulajdonú
nem lalcĺs célrĺ helyiség tekintetében
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdólkodási igazgató

A Varosgazdrílkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt hogy

L.) hozzájálru| a Budapest vtII. keľĺilet, Haľminckettesek tere 2. szětm ďatti,
35635/0lN34 helytajzi szrímon nyilvántartott' utcai bejaratú, Ířjldszinti (galériĺás), 57 nť
ďapterületiĺ nem lakás célú helyiségĺe a Cheho Kft. béľlővel kötött bérleti szerzndés
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módosításához és bérlőtársijogviszony létesítéséhez a Harminckettesburger Kft.-vel a
jelenlegi, azazf28.3f1,. Ft/hó + łnł bérleti díj + 1621i'emi és kiilön szolgáltatási díjak
összegen, a bérleti szerződés egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Határidő: 20l7. június 7.

2.) ahozzáłjárulás akkor lép hatályba, amennyiben a Haľminckettesbuľger Kft. (székhely:
1082 Budapest, Harminckettesek terc 2.; cégjegyzékszäm: 0I-09-283500; adószám:
25582549242; képviseli: Kis Molnár Géza ontlIlő képviseletre jogosult tigyvezető) a|źli4a
a bérleti szeľződés módosítását.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodasi Központ Zrt, vagyongazđálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. június 7.

3.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Közp oĺt Zrt.-t a bérleti szerződés módosítas 1 .) pont
szerinti megkötésére, amelynek feltétęle, hogy az onkoľmrányzat tulajdonában álló nem
lakás céljara szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35l20I3. (VI.20.)
önkoľmanyzati rendelet 24. 5 (2) bekezdés c) pontja alapjan közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vállalják a leendő bérlőtarsak.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺgazdálkodasi igazgatója
Hataľidő: 2017. július 30.

Soĺós Gytĺrgy
Megallapítja, hogy i0 igen, 0 nem, 1 tartózkođts sravazatila| a BizoÍtság az alábbi
hatźlr ozatokat el fo gađta

Napirend 3.1. pontja: Javaslat a 
''Digitálĺs 

kaputelefon ľendszeľek kiépítése,, tárglŕl,
közbeszerzési értékhatáľt eI nem érő, beszerzésĺ eljárás eľedményének megáIlapítáłsára
Előterjesztő: dr. Kecslteméti Lószló - operatív igazgató

48312017. (vI.07.) sz. Váľosgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, 1 tartĺízkodás szavazaíta|)
(Tematikai blolrkban történt a szavazds.)

A Varosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a ,,Digitális kaputelefon rendszerek kiépítése'' tá,tgyil, kozbeszęrzési értékhatrírt el nem
étő, beszerzési eljríľást eređményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. operatív igazgatőja
Hataľidő: 201 7. június 7.

2) abeszerzési eljarasban érvényes és legalacsonyabb trajźn|atottarta|mazőajĺĺnlatot a DI-
sZI "2001" Kft. (székhe|y: 1024 Budapest, Forint utca 12, fszt. l.) ajanlattevo tette, ezért
a Kft. a nyertes ajánlattevő.
Elfogadott ajánlrati iĺr nettó 2.7 62.653,- Ft.
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Fel elo s : J ózsęfvarosi Gazdálkodási Központ Zrt. op er atív igazgatőja
Határidő: 20i7. június 7.

3.) a hatáĺozat 2,) pontja alapján felkéľi a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t az
onkoľmanyzat megbízásából és meghatalmazásából a ,'Digitális kaputelefon ľendszerek
kiépítése'' tárgyú váll alkozási szer ző dés me gkötéséľe.

Felelős: Józsefuarosi Gazđálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kođásiigazgatőja
Hataridő: 2017. iúnius 7.

Napirend 3.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerĺilet, Bókay János utca 43. szám
alatti telekingatlan 4.200/t0.000 tulajdoni hányađának elidegenítéséľe kiírt pá|yázat
eredményének megállapításáľa
Előterjesztő: Bozsik Istvdn Péter - vagyongazdólkoddsi igazgató

484l20L7. (vI.07.) sz. Városgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság batáłrozata
(10 igen' 0 nem, 1 taľtĺózkodás szavazatta|)
(Tematikni blokl<ban tÓrtént a szavazós.)

A Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 43. sztlm aLatÍi, 36238 hĺsz.-ú ingatlan
4.200/Í0.000 tulajdoni hanyadanak éľtékesítésľe kiírt nyilvĺĺnos, egyfordulós ptiyázatot
éľvényesnek és eredményesnek nyilvĺĺnítja.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdalkodasi Központ Zrt. vagyongazdá|kodźtsiigazgatőja
Határidő: 20 1 7. június 7.

2.) a pá|yazat nyertesének a Coľdia Ingatlanbefektetési Alapot (cégiegyzékszćtma: 01-10-
044934, székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 43.45. VI. emelet) nyilvránítją a vételaĺat:
92.007.000,- Ft + AFA összegben állapítja meg.

Felelős: Józsefurĺľosi Gazdálkodási Központ Zĺt. vagyongazdálkodasi igazgatőja
Határidő: 201 7. június 7.

3.) megbizza, a Józsefuarosi Gazdálkodĺísi Központ Zrt,-t, hogy a Budapest Fővaros VIII.
keľiilet Józsefuiírosí onkormlínyzat meghatďmazásábő| és megbízÍtsábő| e|jáłva az
ingatlan- adásvétel i szer ző dést aluĺj a.

Felelős: Józsefuiĺrosi Gazđďkodási Központ Zrt.vagyongazdä|kodásiigazgatója
Hattnđó: 20i 7. junius 1 1.
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Napirend 3.4. pontja: Cheho Kft. bértő és a Harminckettesbuľger Kft. kiizös kéľelme a
Budapest VIII. kerület, Haľminckettesek tere 2. szám a|atti iĺnkoľmányzati tulajdonú
nem lakás célú helyiség tekintetében
Előĺerjesztő., Bozsik Isnón Péter - vagyongazdálkodási igazgató

485/2017. (vI.07.) sz. VárosgazdáIkodási és Pénzĺigyi Bizottság határozata
(10 igen' 0 nem, l tartĺĺzkodás szavazatta|)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás.)

A Vaĺosgazdálkodasi és Péľzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

l.) bozzájáru| a Budapest VIII. keľiilet, Haľminckettesek teľe 2. szźlm a|atÍi,
35635/O/N34he|yrajzi számon nyilvĺĺntartott, utcai bejaratú, ftildszinti (galériás), 57 nł
alapterülettí nem lakás célú helyiségre a Cheho Kft. bérlővel kötött bérleti szeĺződés
módosítasrához és bérlőtarsi jogviszony létesítéséhez a Harminckettesbuľger Kft.-vel a
jelenlegi, azaz228.321,- Ft/hó + ÁFA béľleti díj + közüzemi és külÖn szolgáltatási díjak
összegen, a bérleti szerződés egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdalkod ási igazgatója
Hataľidő: 2017 . jűnius 7 .

2.) ahozzá'járulás akkor |éphatä|yba, amennyiben a Haľminckettesbuľgeľ Kft. (székhely:
1082 Budapest, Harminckettesek tere 2.; cégsegyzékszźľĺl: 01-09-283500; adószám:
25582549242; képviseli: Kis Molnar Gézaönétl^|ő képviseletre jogosult ügyvezető) aláfuja
a bérleti szerződés módosítását.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási Kö4pont Zrt.vagyongazdá|kodásiigazgatója
Hataĺidő: 2017 .június 7.

3.) felkéri a Józsefuarosi Gazdálkodasi KözpontZrt.-t a bérleti szeruódés módosítás l.) pont
szerinti megkötéséľe, amelynek feltétele, hogy az onkormányzattl;/rajđonźban álló nęm
lakás céljĺáľa szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szó|ó 35ĺ2013. (VI.20.)
önkormĺínyzati renđelet 24' s (2) bekezdés c) pontja alapjrán közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat a|áírását vállalják a leendő bérlőtársak.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodĺási Központ Zrt.vagyongazdáLkodásiigazgatőja
Hatĺíridő: 2017. júIius 30.

Napiľend 3.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľüIet, Tolnai Lajos atca 26. szám
alattĺ ingatlan nyilvános, eryfoľdulós páIyázaton töľténő éľúékesítésére
ElőteĘ esztő : Bozs ik Isnán P éter _ vaglongazdálkodósi igazgató

Soós Gyiiľgy
A vitát megnyitją megadja a szőt az előterjesztóĺek.

Bozsik Isfván Péteľ
Apá|yáĺłati felhívást szeretné kiegészíteni. ApáIyazat eľedményét megállapító szervezetnek a
Képviselő-testĹiletet jelöiték ffieg, ez kiegésztilne a következőkkel: ,,...vagy a
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YárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság a 6612012. (XII.13.) önkoľmányzati rendeletben
meghatározottak szerint''.

Soós Gyiiľgy
Nyugtázza és megk<lszöni a kiegészítést, nrajd rrregkérđezi aBizottság tagjait, vatl-e kéľdéstik,
bozzászőLtsuk a napirendi ponthoz. Mivel nincs, a vitát |ezfuja. Szavazásrabocsátja az a\ábbi
hatáĺ ozati j avasl atot :

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I.) hozzájtlrul a Budapest VIil. kerület, Tolnai Lajos utca 26. szárn alatli, 3496I hlrsz.-tl,354
m" alapterÍ.iletiĺ telek nyilvános, egyfoľdulós pályázatútján történő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuiáĺosi Gazdĺĺlkodási Kcizpont Zĺ. vagyongazdá|kodźtsi igazgaÍója
Hataľidő: 2017. junius 7.

f ,) elfogadja ahatfuozat mellékletét képezó' a Budapest VIII. keľĹilet' Tolnai Lajos utca 26.
szám a|atti' 3496I hrsz.-ú, 354 m" alapterületiĺ telek éľtékesítésére vonatkozó páLytaati
felhívást az a|ábbi feltételekkel.

a.) a minimális vételar: 71.070.866.- Ft + ÁFA,
b.) u ajźnlati biztosíték összege: 9.026.000.- Ft
c.) a p á|y azat bk áLatí szempontj a : a legmagas abb megaj ánlott vételár,
d') apá/Jytuónalďvevőnek vallalnia kell, hogy

da.) a telekingatIan biľtokbaadasától szétmított2 éven beltil jogerős építési engedélyt
szeÍez,

db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül hasznalatbavételi
engedélyt szerez)

dc.) a jogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késeđelme
esetén a ktjtbéľ tĺsszege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghďadó késedelme esetén a kötbér összege
7.500.000,- Ft, ameiy kötelezettségek garaĺciaszerzodés megkötésével
biztosítandók. A garanciaszerzőđésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelęm
esetén időaľárryosan éľvényesíthettik. Az e|ozóeken tul felmeľĺilő késeđelem
esetén vevő által fizetendő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdrílkodási Központ Zrt. vagyongazdĺílkodási igazgatója
Hatáľidő: 2017. jűruus 7 .

3.) a páiyźzati felhívast a Képviselő-testület 112ĺ20|7. (V.11.) szźĺnú hatźrozatźnak
(Versenyeztetési Szabá|yzat) 11. pontjábalr foglďtaknak megfelelően a Budapest Fővĺáros
VIII. kerület Józsefuiĺrosi Polgármesteľi Hivatal hirdetőtáblájĺĺn, a Józsefuaľosi
Gazdáikodĺási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadasľa szolgaló helýségében
(telephelyein), a Józsefuĺíros című helyi lapban, az onkonnźnyzat és a Bonyolító
honlapjan, továbbá az onkorményzat és a Bonyo|ítő számtta elérhető költségmentes
hiľdetési felületeken, egyéb rendelkezésre alló intemetes hirdetési poľtálokon kell
közzétewi.

Felelős: Józsefilaĺosi Gazdálkodasi Központ Zrt vagyongazdá|kodásiigazgatőja
Hataľidő: 2017. június 9.
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4.) felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a versenyeztetési eljárást
bonyolítsa le, és a pá|ytnaÍ. eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé jóváhagyás céljából.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zľt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: f017. szsptember 30.

Soós Gyiirgy
Megállapída, hogy 7 igen,1 nem, 2 tartôzkodás szavazattal a Bizottság az a|ábbihatfuozatot.
elfogadta:

486ĺ20t7. (vI.07.) sz. VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság határozata
(7 igen' 1 nem, 2 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodasi és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1,) hozz,źljarul a Budapest VIII. keľület, Tolnai Lajos utca f6. szátm a|am,34961 hľsz.-ú, 354
m" alapteľiilehĺ telek nyilvános, egyfordulós pá|yěnatútjĺín történő értékesítéséhez.

Felelős: Józsefuarosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 20l7. junius 7.

2.) elfogadja ahatározat mellékletét képező, a Budapest VIII. keľület, Tolnai Lajos utca 26.
szźlm alaÍIi,34961hľsz.-ú, 354 m" alapterületiĺ telek értékesítéséľe vonatkozó ptiyázati
felhívást az alábbi feltételekkel.

a.) a minimális vételaľ: 7l.070.866.. Ft + ÁFA,
b.) u ajĺánlati biztosíték összege: 9.026.000.- Ft
c.) a p źůy ázat bít éiati szempontj a : a l egmagas abb me gaj ánlott vételar,
d.) a péúyázőnak/vevőnek váIlďnia kell, hogy

da.) a telekingatlan biľtokbaadásától sziłmított 2 éven belül jogerős építési engedéIý
szetez)

db.) a telekingatlan bitokbaadáséúőI szímított 5 éven beltil hasanálatbavételi
engedélyt sreÍez,

dc.) a jogerős építési engedély megszeľzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 15.000.000'. Ft; a jogerős haszrálatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér ö'sszege
7.500.000,. Ft, amely kötelezettségek gaľanciaszerződés megkötésével
biztosítanđók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem
esetén időaľányosan érvényesíthetők. Az előzőeken ful felmerülő késedelem
esetén vevő áltď fizetenđő napi kötbéľ mértéke 30.000,- Ft.

Fęlelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdlílkodásiigazgatőja
Hataľidő: 2017 . jtnius 7 .

3.) a pěiyćľ;ati felhívást a Képviselő-testiilet II2/2017. (V.11.) számú határozatźnak
(Versenyeztetési Szabá|yzat) |1. pontjában fogIaltaknak megfelelően a Budapest Fővĺíros
Vm. kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hiľdetőtáblájan, a Józsefvarosi
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Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében
(telephelyein), a Józsefilaros címĹĺ helyi Iapban, az tnkormányzat és a Bonyolító
honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a BonyoIitő szźlrlfua elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kel1
közzéteruli.

Felelős: Józsefuarosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazđálkod ási igazgatőja
Határiđő: 20 1 7' június 9.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a veľsenyeztetési eljrárast
bonyolítsa le, és a ptúyázat eľedményéľe vonatkozó javaslatát terjessze a
Vaĺosgazdálkodási és Pénzi.igyi Bizottság elé jóvahagyás céljábóI.

Felelős: Józsefuarosi Gazdalkodási Ktizpont Zrt. vagyoĺgazdtikodásiigazgatőja
Határidő: 2017. szeptember 30.

A 486/2017. (vI.07.) sz. VPB határozlt mellékletét a jegyzőkőnyv 1. sz. melléIĺIete
tartalmazza.

Soós Gytĺľgy
Zárttúést rendel el.

4. Zárt ülés keľetében tárgyalandó előteľjesztések
(írósb eli előterj esztés)

Napiľenđ 4.1,. pontja: Javaslat közteľůilet-hasznáIattal kapcsolatos diintés elleni
fe|lebbezés elbírálásáľa ZAnľ ÜlEs
Előterjesztő: Soós Györgł - Vóľosgazdőlkoůźs és Pénzügli Bizottsóg elnĺjlce

A napírend tdrgłalósa zórt iilés keretében tiirtént az Möu. 46.s a bekezdése értelmében. A
napiľend tdrglalósa sorún elhangzottakat és a meghozott 487/2017. (W.07.) sz. WB

hatdrozatot a zórt iilésről késziilt jegłzőkiinyv tartalmaaa.

Napirend 4.2. pontja: Javaslat az ,,Irodatechnikai beľendezések béľlése, teljes kiiľíĺ
kaľbantaľtása és az eze|<hez kapcsolĺídó szoftver béľlése'' táľryú közbeszerzési eljárás
eľedményének megáIlapításáľa zÁnľ tjlBs
Előterjesztő: dr, Bąĺlą Kątąlin - Jegłzői Kabinet vezetője

A napirend tđrglaldsa zdrt íilés keretében tijľtént az Miitv. 46.s Q) bekezděse éľtelměben, A
napírend tdľglalĺÍsa sordn elltangzottakat és a meghozott 488/2017. (VI.07.) sz. WB

Itatdrozatot a zórt iłlésről késziilt jeglzőkönyv tartalmazza.
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Napirend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Kiss József u. ilĽD
Űzźtmalatti ingatlanľa vonatkozó elővásáľlási jogról való lemondásra zÁnľ ÜI,És
Előterjesztő: dr. Galambos Eszter - GazdáIkodási Ügyosztály vezetője

A napirend tórgyalása zórt iilés keretében ti)rtént az Miitv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elllangzottakat ěs a meghozott 489/2017. (W.07.) sz. WB

Itatdrozatot a aÍrt íilésrőI késziilt jegyzőkiinyv tartalmaxxa.

Napiľend 4.4. pontja: Lakás
jĺíváhagyása _ Hungáľia kiirút
Előterjesztő: Bozsik Istvón
v a gl o n gaz ddl ko dá s i i gaz gat ój a

ítésével kapcsolatos vételáľ és eladási ajánlat
ZART ULES

Péter Józsefvórosi Gazddlkodási KÓzpont ZrĹ

A napirend tdrglalúsa zdrt iilés keretében tijrtént az Mötv 46.s (2) bekezdése értelmében. A
napirend tdrglalósa sordn elhangzottakat és a meghozott 490/2017. (W.07.) sz. WB

hatórozatot a zdrt ĺilésről késziilt jeg1łzőkönyv tartalmaua.

Soós Györry
Az ülés nyilvrĺnos keretek között folytatódik, és a végéhez érvén lehetőség van kérdések
feltételére.

xÉpvĺspľ.oI nnlvĺI,ÁcosÍľÁs xÉnnspr
(szó szerinti leírdsban)

Komássy Ákos
Pusztán azt kívántam jelezni, amit egy tegnap éjszakai email-ben is jeleztem, de nem
mindenki kapta meg' az elméletileg teljes képviselő-testÍ.ileti ülésľe szóló meghívotti kömek
ktildtem köľbe. A:ĺól van szó, hogy mult hét szeľdłĺn benffitottam egy előteľjesáést aľľa,

hogy az onkoľmányzat íqon ki újabb fordulót ebben az íľ,. ,,LNR'', tehát a lakĺíssď nem
rendelkező Íiatalok, egyediilállók és gyermektiket egyedül nevelő szülők javára kiírt béľlakas
pá|yénatbő| a felújításra tewezett 100 lakatlan bérlakásból 30-ľó1, és... Mindegy, szőval az
előteľjesztés benyújtásľa keľült, de a polgĺírmester nem javasolja napirendre venni.
Tudtomma|',Iegyző Asszony ma arľól tájékoztatott, hogy holnap a Testiilet szavaanj fog anól,
hogy napirendre veszi-e avagy sem. Miután amúgy egyébként rutinszeľűen a
Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság delegált hatásköre szokott lerni, ezért csak ftil
akaľtam hívni a figyelmfüet, hogy a|<lhez esetleg még mindig nem jutott el az email-em,
annak szívesen elküIdöm, tegyék meg, legyenek szívesek, hogy megnézik. Az én szandékom
szerint holnap táltgya|ná a Képviselő-testĹilet, de nem biztos, hogy a polgáľmesteľľe| egyezika
szĺíndékunk.

Hélisz Gviirw
Aprilis folyamán az onkormźnyzat Képviselő-testĺilete szerződést kötött a Magyar Allami
Opeĺahtzza|, hogy a józsefuaľosi lakosok nagyon kedvezményesen bérlethez juthatnak, illetve
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majd egyéni előadásokľa is az Erkel Szíĺlházban. Én, mivel operabarát vagyok, ľögton
elmentem az operaháznak a jegyiľodájához, és a 39 meghirdetett bérletbol minđössze 2
bérletre volt lehetőségem, hogy válasszak. Az egyik olyan bérlet, amit ęl se fognak tudni adni,
azok olyan előadások. Úgyhogy az vo|na az e|só kérdésem, hogy aki az onkormźnyzat
részérőI tátgyalt az operaházza|, az tuđatában volt-e annak, hogy ez csak 2 bér]efue
vonatkozik. Ha igen, akkor miért nem tiltakozott, hiszen mi nagyvona|inrl I-2 évre olyan
hatalmas bérleményeket adunk át, ami nagyon helyes. A másik kérdésem pedig az, mive| a
Józsefuaros újságban is megjelent ez a |ęhetőség, itt sem szerepel az, hogy csak 2 adott
bérletre van lehetőség. Szerintem ez nagyon egyoldalú szerződés, és ha van még lehetőség,
hogy valamit újra tárgyaljunk, akkoľ nagyon javasolnám, hogy ezt vesstik fel az operaházná|,
mert ez az Önkorm ány zat r észér e ki cs it o lyan me ga|ázó .

Soĺós György
Rendben, íľásban válaszolunk.

Jakabfu Tamás
Most azon kíviil, hogy nekem is volt némi ügyrendi problémám beadott, aláírt elóterjesztéssel,
amit még lehet, hogy holnap... időben bęadott előterjesztéssel, ami nem keľtilt fel a
meghívóra, és még valószíniíleg holnap egy stirgősséggel megpróbálkozom, marpedig időben
elkészítettem' azon kívülkaptam egy vźiasď. egy április 10-én feltett kéľdésemre, amikor is a
Teleki téľi Piac előterében való kampányolás meg közterület, vagy közforgalomnak
megnyitott magánteriilet témájában sikeriilt a Hivatalunknakazt avälaszt megadni, hogy igen,
az apiac köľüli jźrda, az apiache|yĺajzi szźľ.ĺźůloz taľtozik és nem közterĹilet' amit én měr a
kérdés feltételekor is tuđtam. Tehát arra tessenek valaszolni, amit akkor is megkérđeztemmátt,
hogy nem keil-e ezt a do|got rendeznünk, tehát nem kell-e közteľiiletté minősíteniink,
tekintettel például arľa, hogy utakat átsze|ő zebrźk érkeznek eITe a tęriiletre. Tehát egy
zebrának az egyik vége egy köztenilet-j érda, a másik vége egy magiínterület-jĺárda. Ez jogi|ag

hogy lehetséges, és nincs-e az Önkorményzatnak lépéskényszere, hogy ezt a he|yzetet
megoldja? Mert én ilyet még nem láttam sehol a varosban.

Soĺis Gyłiľry
Rendben, írásban válaszolunk. 13 óľa 28 perckor bezźromaz iiIést.

K. m. f.

Bizottság alelnöke
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Az Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság f017. junius 7-ei ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

ffifr';ffi'*ffiilfri;i eM=
Deákné LórinczMárta
Szervezési és Képviselői Iroda tigyintézóje

A ieeyzőktinw melléklete:

- ĺ.. sz. melléklet ĺ a 486/20I7, (yI.07.) sz' VPB határoząt melléklete

- 2. sz. melléklet ĺ név szerinti szavązósi lista

,ĺ|.\Á--ĹJ- ę-ĺ*^*!
Bodnaľ Gábriella

Szervezési és Képviselői Iroda
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1. sz. melléklet
a 486/20] 7. (Vl.0 7'),ľz'

VP B haĺároza ĺ nzcl l <i kl c ĺ c

Pő|yőlzati fellrÍvás

Á Budapest Fiíváľos VIII. kerti|et JózseÍVárosi Önkormźnyzat a Kópvisotő-tcstülct .,.'/2oI7.(vI. o7.)sámri bataĺozata alapján nyilvános pá|yázatot hír<let a Budapest VIII. kerüIet, Tolnai l.ajos u. 2ó.
szárn alatti, 349 6 1 hrsz.-ú, 354 mz alapteriitetíĺ ingatlan éĺtékesítésérc'

1. Á pátyázati felhívás k(inétét,e|e

Ą váĺ|vázati felhívást a $iĺró a Budapest Főváľos VIII. kęrület Józsefvárosi Potgármesteń H ivatal
hirdetőtlábl4i.án, a Bonyolító üBŕfélfogädásra szolgáló helyiségében, a Józsefoáro, óĺ*ĺ helý lapban,az onkorměnyzat es a BonyolÍtó honlapjár1 továbbá az őnkomenynt és a Bonyothtó száĺn/ľ,a
el0r|9!0 költségmentes hirdetési feĺÜtetekén, eryéb rendelkezésľe áttó internetes hirdJtési portátokon
tesziki5zzé.

A KiíÍó jogosutt a versenyeztetési eliáľást anĺak bármely szakaszában indokolás néikĺil visszawonni,és erről. kiiteles hiľdeunényt kifiiggesáeni. A versenyezŕetési e|járás visszavonása esetćn -amennýben a dokumęntĺłciót az aján|attevő etlenérték ře3ercn kapä meg - u rĺĺ'o kötelęs azellenértéket visszafizetni . A pá|yáatr dokumenüíció etlen&łekét a Kiĺr.ó ezJn kÍvii1 semmílyen más
esetbeĺr nem fizeti vissza.

2. A.páIyázĺtÍ kÍírĺís adafuĺ

.Ą. páIyázat kĺÍróia:

A p ű|yázat bonyolítója :

Apályúz.atiellege:

ApáIyőzatoé|jal

Á páýázĺtí dolalmentácÍó rendelkezésľe
bocsátása:

Áz íngatlan mĺnírníIĺs vétďĺĺra:

Az ajűn|alí bĺztosíték 6ssz€ge:

Az aJánlatĺ bĺztosÍtétĺ betĺzetésének módja,
szńmlaszám:

A p í|yázatok leadásának hatáľídeje:

A pá|yázatok leĺd{sának helye

Budapest Fóváros VIII- kerĺtlet Józsefoárosi
onkormányzat (1082 Budapest Baross u. 63-67)

JózseMrcsi GazdáIkođásí Központ T-tt, (L082
Buđapest Baross u. 63.67 .)

nyÍlvános, egyfordulós p á|y ázat

tuląidonj og á b:ńÁzÁs (elídcgenÍtés)

50.ooo,-Ft+ÁFA

2017. j{ńius 10. (héÍĺö) l0@óra

Józsefiláľosi GazdáIkodási Köąpont zÍt., 7083
Budapest Őr u. 8. Eliđegenítési koda

7|.0?o.866,-ft+ÁFA

9.026.000'. Ft. Áz ajáĺlati biztosíték befizct&c
osak maryar foľĺntban teljesíthet6, éľtélęapírÍal,
gaľanciaszeľzódéssel, zÁlogsÁtggal nem
helyetüesĺthetö

átutalás' a Józsefváľosí Gazđátkodási Köąpont
zrt. K&II Ba nknál veĺntett L0403387 40028859-
00000006 Mánű számtájám

Az' ajánlatÍ bĺztosÍték boéľkezésének 2017. jútius 7. (péntek) ?+ffi óta. Az ą,őnIatrhatárÍdeJe: bíztosĺieknak '' megielölt hatĺíľidőíg a
banlcz6mtára meg kell érkezníe.



A pályázatta| kapcsolatban {ovábbi
Ínfolnláció kéľhető:

A p ály áĺzattal éri ntett i n ga tla n m egteki n t h ctő :

A pály ázztok bo ntásának időpontj a :

A pá.Jyátzatok bontásának helye:

A páilyárat elbÍrálásának hatáľideje es a
várható eľedményhĺrdetés :

A páiy álz.ati elj ánás nyelve :

3. A páiyáz.attal éľintett ĺngatlan:

Címe:

Ilelyľajzi száma:

Jellege:

Telek alapterülete:

Közmĺl ellátottsága:

Teľheĺ:

Józseĺ"városi Gazdálkodási Ki)z;rtrltĺ 7ł|'
Elidegenítési lľodáján

Tef.: 06-l -216-6961

2017. június 12. és 2017. július 7. kozöĺt clőzeĺcs
idópont egyeztete.s a|apján. Idóponĺ egyeztetésc a
Józsefilárosi Gazdá|kodási Kozpont zÍ1.
onkormányzati Házkeze|ó trodáján lehetséges
(1084 Budapest Tavaszmező tl. 2., Tel.: 06-l-
21 0 -4928, 0 6-1 -21 0 4929)

20l7. jú|ius l0. (hétfii) ]0l0óra

Józsefoárosi Gazdálkodasi Központ ZÍ1., 1083
Budapest or u. 8. l. em' tárgya|ő. Az
ajánlattevők a ptńyázatok bontásán jelen
lehetnek.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő-testülete, va.4y
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága, a
66|f012. (x[.l3.) önkormányzati ręndęletben
meghatározottak szerint.

fĺl7.szeptember 10.

magyaÍ

Budapest VIII. keľĺilet' Tolnaĺ Lajos u. 26.

34961

kivett beepítetlen teriilet

354m2

összkiizmĺíves

8 m2 naryságri terüleĺe az ELMíi uatlzerĺ
Kft. javára vezetékjog kerĺi|t bejeryzesre az
ingatlan-nýlvántartásbą az ingatlan jelenleg
gépkocsĹbeállóként haszrosított bérleti joggal
teľheĺt, a Magyar Allamnak és Budapest Főváros
onkormányzaúának elővásáľlási joga van; az
ingatlan eryebekben per-, teher. és igénymentes.

!ĺ pá|yánat eľedményét megállapító srnrvezetz

Az ingat|anľa vonatkozó Észletes adatokat a pá|yázati kiíľrís mellékletét képező ingatlanforgalmi
szakvélemény tarta7mazza. Az ingatlan övezntl besorolása: L1.vm-1.

Kĺíľó felhÍvja a Íigłelmet hogy

- a nemzeti vagyonról szÁ|ő 20|i. cxCu törvény 14. $ (2) bekezdésę a|apjźn a Maryaľ Álla'not
minden elővásĺárlási jog.jogosultat mege|óző ęlővasárlási jog illeti meg, Az elővásáľlási jog
gyakoľIására a Maryaĺ Allam részére fenná|Ió hataridö az elövásárlási jog gyakorlásáľa felhívó
értesítés postĺíra adásrfuak napjátó| szamított 35 nap.



- az egyes á|Iami tulajdonban |évő vagyontárgyak önkormányza(ok tu|ajdonba adásáról szóIó l99I.
évi XXXIII. tv. 39. $ (2) bckezdése alapján a Budapest Főváľosi onkormányzatnak e|ővásár|ási
joga van.

el{o az ingatlant a fent megjelött elővłásáľIrísi jog jogosuttjának elővásrártási jogró| |emondó
nyi|atkoz.atźnak kézhezvételétol, i||e\,ĺe az erre rende|kezśire ĺúo határidö lete|tétđI,Lgy a ĺeljes
vételĺáľ beeľkezesétó| sámított 15 munkanapon bęItit adja vevő birtokábą attól Íiiggően, ńgl melýit
töľténik meg később. Amennyiben az e|ővásártásra jogosu|tak bárme|yike élni-ííváń elővásárlásí
jogával, t,g az adásvételi szerzódés az ę|ővásár|álsra jogosult és az eladó ĺ.ti'titt.jon |étre. Ezesetben a
befizetett ajánlati biaosÍtékot etadó a nyi|atkozatkéihenéte|étől számított t5 näpon be|iil visszauta|ja
1 pźnvélza;t nyeľtese rązéĺe. Á befizetett cisszeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényát
költséget nem fizet.

A vételár banki hitętből történő megfizetése esetén a birtokátľuhÁ,ás a vétę|ár eÍadőhoz töľténő
megérkezését ktivető t 5 munkanapon beltil - előre egyeztetett időpontban - történik.

4. A'pá|yńr'at célja, taľtalma

Az elidegenítésľe kertilő építési telek a Budapest Főváros VĺII. kerület Józsefváĺosi onkormányzat
kizárólagos tulajdonít képezi, elidegenítésérJ anemzeti vagyonróI szóló 2011. évi CXCVI. tv., a
Buđapest Józsefufuosi Ónkoľmĺányzat vagyonáról és a vagyoí feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóIó 66/2012. C.ĺ(tr. 13.) önkormínyznti rcndclct valamint a KópvÍseló.testtĺlci ĺízĺzőll. (V. lt.)
számi hatátoz-ata (Versenyeztetesi Szabályzat) vonatkozik.

Kiíró lehetővé teszi, hogy avevő a véte|árat

- egy összegben' vagy

- bankihitelfelhasználásáva|

egyenlítse ki.

A nyeľtes pátyám köteles apzl|yázatelbírálĺĺsáról szoló értesítéskézÁeałételét kcivető 15 munkaĺlapon
belül adásvéteĺi szeľződést kötni.

Vevő a vételár

a) egy összegben történő megfizetése esetén _ az ajin|ati biztosíték összegével csöłkęntett - vételárat
az adásvéte|i szlerzłődés megkötését kiĺvető 60 napon belĺil köteles az e|adőnakmegfizani,
b) a vételár banki.hitelbő| töľténő kiegyenĺítése esetén, az áita|a megąiáĺltott vételár - ajánlati
biztosÍték összegével csöłt<entett - 50%-át a sznĺrńdés megkőtését ki'vető 60 napon belül megfizetni.A fennmaľadő 50% kieryenlítésére banki hitel vehető igénybe. amely teljesitésére - a Budapest
Fővárosi Önkonnányzat valamint aMragĺaĺ Álum elovĺĺsĺrlesĺ jbgenat gńIk".lá.á'' ľendelkezésre
áů|ó határidő leteltéről szóló éĺesítés kéúenłételétől sámított łś ňuntanäi áil a nyeľües ąiĺánlattevő
rendelkezésére.

Á vételĺáľ megfizetésére vonatkozó hatźridó nem hosszabbítható meg. Azajánpaü,biztosíték fogtalónak
minőstil.

Az ingatlan birtokbaadás{ak idópontju az e|övásárlási jog lęmondásárą vonatkozo nyíIatkozat
kézhenłéte(étől, illetve a teljes vételrír beerkezesét kŕivető 15 munkanapon belüI, attól fiiggöen, hory
melyik történik mę később.

Az adás,łételi szerzödés megkdtésével a vevőt terhetö kiitelezettségek:

a) a telekingatlan birtokbaadásátóI szímított2 éven be|üljogerős építési engedél;łt szerez

b) a telekingatlan biľtokbaadásától számított 5 éven belĺiljogerős haszrálatbavételí engedélyt s?nreą
c) ajogerös építési engedéIy megsrntzśsének60 napot meghaladó késedelme ęsetén a kötbéľ összege

15.000.000'- Fq a jogerős hasmźt|atbavételi engedé|y megsznrzesének 60 napot meghalađ'ó
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késedelme esetén a kötbér összege 7.50o.o00,- Ft, amely kötelezettségek banki
garanciaszerződés megkötéséve|, vagy kozjegyzői letétbe helyezéssel (a továbbiakban:

garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb

késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők' Az ę|őzóęken tú| felmerĺilő késedęlem eseĺén

vevő áItaI ťĺzetęndő napi kötbér mértéke 30.000,- Ft.

Az adásvéte|i szęrzódésmegkĺĺtésével kapcsolatban felmeľÍilő költségek:

- 1.670,- Ft/személy JÚB eljárási díj,

- 5.500,- Ft + ÁFA eljárasi díj,

- 6-600,- Ft/ingatlaďtigylet fijldhivatali e!árási iliďék Á Kiíró felhívja a pályázÁk figyelmét, hogy a

vételárat ÁFA terheli.

A Kiíľó kiköti továbbá, hogy

Đ a nye.ľtes ajanlattevö visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljaľás soron következĺí

hely ezsttjév él szerződést kötn i,

b) jogosult arra' hogy a versenyeztetési eljáĺast eredménýelenneknyilvánítsą

c) sziikség esetén az aján|aÍtevőtő| az ajanlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben

ínásban felvitágosítást kérhet annak előrebocsátiísávat, hog az ajánlattevő ezzel kapcsolatos

írasbeli vá|asza semmilyeĺr foľrnában nem eredméĺyezheti a versenyeztetési e!árásban tett

ajánlatában megfogalmazott feltéteIek olyan megvá|tozását, ame|y az értékelés során a beérkęzett

aj ánlatok sorrendj ét módosítaná.

Azajźn|attevő tudomásul veszi és elfogadją hogy a Kiíró

a) az aján|attételi hatráľidót indokolt esetben ery alkalommal meghosszabbíthalią amit _ az indok

megie!ölésével - a Kiíľás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyrijtási hatáĺidő lejárta

előtt legalább 5 nappat köteles hirdetményben megielentetni;

b) jogosult az ajźn7attételi felhívását a versenyeztetési eljáras brármeĺy szakasztlban indokolás nélkiil- 
visszavonĺri ał,za|, hogy erről ktiteĺes a kiírás kiĺzlésével megegyező módon hirđefinéný
megielentetni,

c) a páJ.yáz.att biztosítékot a kiírás visszavonásą az e!árás eredméĺytđenségének megállapítása. 
"'äteo' 

illetve _ az ajful|atok elbínílását követöen _ a nem nyerÜes ajánlattevők részśre 15

munkanapon belül visszafizeti,

d) uajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatásidőt elmulasztja,

e) a nyertes ajánlattevö esetében a beťlrntett biztosítékot az aján|attevő áIta| fizetendő vételłáľba

beszámítją

Đ nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékoü ha a szerzÄdés megkötése a nyertesnek

felľóható vag7 éľdekkörében felmerült okbót hiťlsul meg. Á vevőnek fblróható ok az is, ha a

véte|áaat tađti tĺtel felhasznátásávat kívánja kieryenlíteni, de a banki hitplt hatáľidőben nem

kapja meg vagy| azafizptésihatáridő napjának 24 óráigneméľkezik meg elađó bankszámlájráľa.

5. Az aián|at benyújtásának előfeltételeĺ

Azajántatbenyujtásának elengedhetetlon feltétęle azaján|ati biztosíték haúáľidőigtôľténő befizetése.

A KiíÍó az aján[an biztosítékot a páůyázatl felhívás visszavonásą az eljárás eredménytelenségének

megállapÍtásá esetén' ilIetve _ az ajőn|atokelbírálását követöen - a nem nyeľtes ajánlattevők részére

köteles 15 munkauapon belül vÍsszafizeĺri.

Apáĺ|yázaton vďó réswéte|további elöfettételą hog1ĺ azajanlattevö ĺnegismeľje apá|yázattÁĺgĺźlt, az

ajinlättegfeltételeit _ vagd s apÁ|yázatldolamentációt _ és aztmagátanéane kötelezőnek tekintse.



A nemzeti vagyonró|szóló 20tl. évi CXCVI. törvény tl. $ (|0) bekezdése a|apjáĺa pályázaton csak
át|áthatő szeryezrt vehet részĹ.

Azaján|aÍ' benyújtási határido tete|tét követően ajántatoĺ a Kiíró nemvęsztú.

6. A pá|yánaton tłirtónő ľészvótel feltéte|eĺ

Az ajánlattevó részt vehet a pä|yázaton amennyiben

a) az ajánlatt biztosíték összegď hauíridőben megflzeti, és az beerkezik a Kiíró áttal mĘelött
bankszáĺnlára,

b) az aj źn7atok l ęadásának határidej éig az aj ánlatÁt benýj !ia.

7. Äz aián|at tartalmĺ kiivetelményeĺ

Az ajĺánlattevőnek

a) az ajánlatban közöInie kell a nevét/cégnevét, takcímét/székĺre|yét, adőszámátladóazonosító jelét,
cég esetében cégieryzékszÍlmáń, képvisetőjének nevét és eĺéńetőségét bankszam|a szÁmáą
elękhonikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajźnLathoz csatolni ke|7 az ajánlati biztosíték befizetésérőt szóIó visszavonhatatlan banki
átutalást vagy a bankszámla kivonatot.

c) az aján)atban nyilatkonia kell arľól, hogy vállalja a PáIyázatl dokumentációban, illetve
mellékleteiben |eírt szerzödéskötési és egyéb feltételeket,

d) az aján7atban nýlatkozrria kell arróI, hogy rá vonatkozóan a 20|5. évi cxLm. 6rvény 62. $ és
63. $-ban foglalt |ĺ:zálrô körülnények nem állnak fenn.

Đ az ajánlatban nýlatkoznia kell aĺról, hogy ađó és adók módjfua behajtható köztaĺozasa níncs. E
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ásáta:ról, hogy nem áll fenÍl közt aftozźsa.

Đ az aján|atbaĺnyilatkoznia kelt aľróI" hogy Kiíróval szenben bérleti díj tartozźsanincs, továbbá a
Kiíľóval szemben szeľzódésben vállalt és nem teljesftett köÚelezettsége nincs.

g) az ajánlatához csatďni ke]I a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság
képviseletérejogosultak atáínási címpétdányánakeredeti példányát vagyhiieles másolatát.

h) az aján|atban nyilatkoznia kell arról, hory nem ál| végelsámolrís alatt ellene csfü-, illetve
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Đ az aján|atbaĺnfilatkozria kell anól' hog7 a nemzá'vagyonľól szóló 20t 1. évi Cxcvl. törvény 3.
$ (1) bekezdés l. pontja srsrintált|áńható szelvezetnek minősiit.

Az ajánlattevőnek a pályáati eljánás sonáĺl benyujtott ajánLatát, továbbá az ajánLat melléHeteként
benyújtott valamennyi nyilatkozatát ďgsrnrü, ďáínńssal kelt ellátnia. Cegszerü aláínás soľán a cég
képviseletéľe jogosult sznmé|yĺszemélyek a táľsaság kéz'rs|, vary géppet ÍĄ előnyomotr, vary
nyomtatoü cégneve alá nevét1nevĺiket önállóaďegyütteseĺ ÍÍJďÍÍ1ák a|á a hiteles cégaláí'1Ňi
nyilatkozatuknak megfelelően.

Az aján|at benyrljüísával eryidejĺileg ajĺínlattevő jogosult a páiyáz*rti felhívĺás mellékletét képezfrl
adásvételi szsrzÄdés teľvezetekkel kapcsolatos észrevételet módosÍtási vary kiegészítésĺe ilányuló
javaslatok megtételére annak tudomásul vételévet hogy ezeket a Kia@
Ájĺánlattevö kőteles nýIatkozatot tenni arĺa vonatkozĺóan, hogĺ apát|yázatl felhívás mellékletét řepezĺ
adásvételi szstzśdés tęľvezetelĺ&el kapcsolatos észevételet módosítási vagl kiegészítesre írányuló
javaslatok kiíró általi elutasítása esetérr is ferrntaľtja ajáĺLatát.

Amennyíben azaján|attevő észrevételei, módosíüĺsra irányuló javaslatai a versenykor|átorÁstila|maba
ütközőet vary eryébkéntjogsértőet tlgľ aznkataKiíľó mérlegeĺés néIkiil koteles elutasítani.
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Hiánypótlási eljárás során a ptllyázati fęlhívás mellékletét képezś adásvételi szerződés tervęzetekkel
kapcsolatos eszrevételek, módosítási vagy kiegazítésre iĺányuló javaslatok megtételére nem kerĺilhet
sor.

A Bonyolító ajánlott' tértivevényes levéIben' hatÁridő kitiizesévsl fclszólíthatja az ajźn|attevőt az

aján|attal kapcsolatos formai vagy tartďmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szĺ.ikséges

nyi|atkozatokat, igazo|ásokat nem rnegfelelően, illetve nem te|jes körĺien csatolta. Amennyiben az

ajźn|attevő a fethívas kézhenéte|ét kovetóen az abban megjelĺilt határidőľe abiźnyt nerĄ vary nem

tetjes k<iriĺen pótotją űgy ajźn|ata a hiánypótlási hataĺidő eltęltének napját követő naptól

érvénýelennek minősül, és a pá|yźuattovábbi részébęn nem vehęt résź.

A Bonyolíto a hianypótlási felhívásban ponJosan megjelölt hiányokról, a hianypótlási hataridőrőI

eryidejiíIeg, közvetlenĺil, íľásban köteles t{jékoztaĺgń az összes ajĺánlattevőt.

A hian1pótlás nem terjedhď ki az ajánlat módosításáĺa.

Nincs helye hiánypótlási fe|hívás kibocsátásán Ą és az ajránlattevő ajánlata érvénýelennek minősiil,

amennyiben

a) az ajźn|ati biztosíték összege a pźtÍyárati kiírás 2. pondában meghatáľozott hataridőn beliil nem

kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján,

b) nemjelölmegvételáľat.

Amennyiben ajánlattevö nem jelii|i meg a vételár megfizetésének móđját, Kiíró úgy veszí,hogy aŻt az

adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben fizeti meg.

8. Áz ajánlatfoľmaĺ követelményei

Az aján|attevłinek ajánlatát egy eredeti és egy másotati példányban kell élkészítenie, feltiintetve az

ađott példányon az,,Eredeti ajźnlať, és ,JvÍásolati ajánlat' megjclĺilést, melyeket külön - küIön

sénetlän lęzáit boĺítékban kell benvúitania. A példányok közötti eltérés esetén az eľedeti péIdány

érvényes.

Az aján|atelső oldalán kell elhelyezni a megfetelően kitöltött ,,Jelentkezési lapoť', a másođik oldaIon

a tiřtĺlttĺtt ,,Ajánlati tisszesítőť', kĺiĺönös tekintettel a megajánlott vételáľ és megfizetési módjának

megietiilésére' Ezt követöen ke|l elhelyeani az ajźn|atí f9lhívás mellékletét képezś értelemszerűen

iatđított nyílatkozatokat, valamint a 7. pontban ĺészlďezett valamenný dolarmenfirmot. Áz

ąianlattevőňek közĺlníe ketl a benýjtó nevét, lakcímét (székhelyét)' ahová a pá|yázati eredmény

ŕo,"1e'ét kéľi, továbbá azt a banlcszámlaszźlmot és a bankszárnla keđvezményezettjének nevét illewe

más azonos ítőját, ahova az ajánLatl biztosíték (bánatpéĺz) visszautalását kéri, amerrnýben nem

nyertese apá|yáza6ak.

Az ajántat és az összes melĺéklet mblden otilahit _ összefiĺzve, az oldalak számának

dokumentáIásÉval _folyamatos szómozlissal (az frres oldalakat is) keII ellótnÍ.

Az irato]5ę1t fragyaÍ nyelven' lezárt sérteŕlen borÍtékolĺüaĺ, sze,nélyesen (nenr postai úton) kell

benýjtani. A borÍtékra kizáÍó|ag apályázattáĺgyát kell ĺáími , az atábbiakszerint:

,,Budapest MIL kerĺilet Tolnaĺ Lajos u. 26, szśmalĺttĺ ingattan elĺdegenítése. pályózat''

A Bonyolító |er.fuat|an vary sérĺĺlt borítékot nem vesz át. KiíÍó minden, az ajän|attételi hatáľidőn trll

benyújtott ajáslatot érll éĺytelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attev(l a paĄyázettt eljárás bránnelyik szak'aszźbaĺ,ľteďbatalfr:lĐZĐtt tltján jáĺ eI" a

teljes b-izonyító "i.jĺ 
*usánokí'"tb" fogtalt meghatalmazas eredeti ýldnyált is mellékelni kę|| az

ajän1athoz. Á pobári p".ľ""atuĺĺ"ról szóló 1952.éĺnltr. törvény 196. $.a szerint a te[ies binryItő
erejű magánokirafuak az a[ábbifeltételek valamelyikének kell nĺegfelelnie;

a) a kiátlító az okiratot saját kezűleg írtaés a|äífia;



b) két tanú az okiraĺon a|áírásával igazn|ja, hogy a kiál|ító a nem áltata írt okiratot előttĺik írla a|á,
vagy a|áírását előttĺik sajźúkezíi aláírásának ismeľte e|; az okiraton a tanúk takóhelyét (címéQ is fei
kell tüntetni;

c) a kiállító a|áírásavagy kézjegĺeaz okiraton kozjegyző áttat hitetesítve van;

d) a gazÄá|kodó szervezet á|ta| iiz|eti körében kiállított okiratot szabźúysz'eríien a|áńrtźl<;

e) ĺiryved (iogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabátyszeľű el|enjeg1zesével bizonyítja, hory a
kiá||Íto a nem á'|ta|a írt okiratot előtte írta a|Ą vag a|źúrását eIfuě Ęft kezű a|źirźsának ismeľte
eI, illetőleg a kiállító minősített etektronikus a|áításávat aláírt elektronikus okirat taĺtalma az
ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezĺt

Đ az elektronikus okiraton kiá||ÍĄaminősített elektronikus a|áńrás.thelyezett et.

Ha az ajánlattevő gazdáIkodó sznÍvezet, a pá|yáaati eljárrás soľán nevében nyilatko ľAtot a
cé,gseglzékben felttintetett képvise|eti jogga| rende|kező szeméty, vaw e személy měghata|maznttja
tehęt.

9. Áz ajĺínlat módosítása

Az aján|attevő az aján|attéte|i hatáľidó |ejártáúgmódosíthatja vary visszav oĺhatjapźilyáati aján1atÁÍ' (a
10. pontban meghatáľo-ottak szerint), az aján|attételi haüfuidő íěia,tet követőe-n änuun a Ĺenyrijtoĺ
aj ánlatok nem módosíthatók.

Az ajän|ati kötóttség az aján|aĹtételi haüáridő lejĺírtának napjával kezlődik.

10. ÁjántatÍ kötöttség

Az ajän|attevő legalább. 60 napig terjedő ajarńati kt'töttséget köteles vállalni, amely az aján|attete|i
haüáridő lejártának napjával kezdődik. Az aján|attevő kiiteles nyilatkozĺri, hogramenńyiben a Kiíró az
ajáĺIatok eredményének megállapításáľa vonatkozÁ hatfuidőt elhalasztotta"-tlgy vá|ĺa|1a az aján|ati
k1itöttség meghosszabbitĺĺsát a páiyźvat eredményének megállapításán".vonatkom hatĺáridő
elhalasaásĺának napjai szěmáĺv a| megegĺezł5en.

Az ajánLati kötöttség tartalJnának mesatfuozásáĺa a Polgári Töľvénykönyv rendelkezései irĺínyadóĄ
kíilönös tekintďtel a 6:64. $-ra.

Az ajánlat olyan megiállapodást kezÁeményezÍ| nyitatkozatot jelent amely a törvény atapján
Iényegesnek tekintett szerztídéses elemeket tarta|manaą s eryértetmiĺen kitűnik.belőIe, hory *.bb.n
foglaltak iigylďkötési akaĺatot tĺitcľözľret tehátanyilatkozó._ ajánLata elťogadása esetin _ aztmagźra
nénłe kötelezőnek ismeri el'

Az ajántati ki'ti'ttség azŕjelenti, hory ha a mrásik fél az adott időhatłáľon belÍil az ąirĺn1atot elfogadją a
gvĺzadýs a töĺvény1ende|kezése folýán létrejön. Azaján|at megtétetwel tehát nĺggo nelyzeřa-ańl
ki' amely az ajánlati kötôttség leteltéveI ér véget.

Amennyiben az aján|attelłő az aján|ati kötöttségének ideje alatt ä;ĺnĺatĺt visszavonja. a befizetett
aj áa|ati bizüosítékot elveszti.

A KiÍró az ajánlaÍi bíztosítékot a pá|yázatl felhívás visszavonásą az e\járás égének
megáuapítása esetén' ítletve - az aj:ínlatok elbÍrásíÍ követően _ a nem nyeľtes ąiánlaitevök ĺészére
|pt9les '15 munkanapon belül visszafizehi' A KiítÚ az ajáĺIatl biztosftéĹ után ämatot nem fizd
kivéve, ha a visszafizetési hatríridőt etmulas4ia.

11. A pńlyázĺtok bontása

A pźůyáuati ajánLatokzt ufia|mazÁ artboĺítékok felbontását a Bouyolító véga apźiyáati felhívásban
megielölt időpontban. Az aján7atokfelbontásĄ a BonyolÍtó képviselöjén ruviil 

"z ąi.ĺínlattevôk, illewe
meghata|maznt{iaik leheürek jelen. A képviseleti jogosultsĘot megfelelöen 1szemelyi igazo|vány,
megýata|mazás) igazolni kell.



Az ajźn|attevők a bontás időpontjáról ktilön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok'felbontásán jelen

lévők je|enlétuk igazo|äsárajelenléti ívet írnak alá.

Az aján|atok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajáĺlattevők nevét lakóhelyét (székhe|yét), az

áItaluk felkínált vételáľ ajánlatot, a vételáĺ megfĺzetesének módját.

Az ajźn|attevö a fenti adatok ismertetését nem tilthalia meg.

A Bonyolító az aján|atok felbontásáról, az ajźn|atok ismertetett taĺta|márő| jegyrnkőnyvet készí!
amelyet az ajźn|attevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, il|etve megkĺild. A jegzőkönyvet a

Bonyolító képvisetője és a jegyzőkönyvverrtő írja a|Ą és a bontason megielent ajánlattevők ktizĺil
kij elölteŁ pedig aláírásukkal hitelesítik.

12. A pólyĺńznt órľén5'tclcnségcínck cseteĺ

A Bonyolító az ajánlatok bínálatakor megállapída, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, ęs ez alapján

tesz javaslatot a Kiírónak az ajánlatok érvénýelenségének megállapításáÍa. A Kiíró érvénýelerľrek
nýlvánítja az ajźnlatot, ha

a) azt a kiínásban meghatrározotĹ illetve srabá|yszeruen meghosszabbított ajánlattételi haúáĺidő után

nyrijtottákbe.

b) azt o|yan ajánlattevő nylijtotta be, aki az onkormźnyzatta| szembeni, korábbi fizetési

kö'telezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nemteljesítette.

c) azajáĺĺattev.ó a biĺosítékot nem, vagy nęm azelőíľtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiíľásban szerep|ő adatoka! igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatoltą

ideértve, ha az aján|attevő nem csatolta anót szoló nyi|atkozatÁt, hogy nincs köztartozÁsa (adó-,

vám-, táľsadalombiztosítási járulék és eryéb, az á||amháńartź's más alľenđszereivel sze,mben

ferurálló fizetési kötelezettsége),

e) az aján|at nem felet meg a kiírásban megbatáromtt feltételeknek vaw az ajanlattevő nem tętt a

ki írasban fogl altaknak megfelelő aján|atot,

Đ azaján|attevő valótlan ađatot közöIt.

g) az ajánlattevő a hiĺánypótlási felhívásban fogtalaknak nem' vagy nem teljes kiirűen teff eleget.

h) olyan ajánlat érkezett, ameý a meghatáľozottfizetésifeltételektől eltéľö ajĺĺnlatot tartalmaz.

Az e\jarás további szakaszábarĺnem vehet r&zt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerint éľvénytelen

pály ázati aj ánlatot tett'

13. A pályázatĺ ajínlatok elbíľátása, az e|bírá|ás s2gmpontjaĺ

A pä|yázati ajanlatokat a lehetö legrövidebb időn beliit et kell bíľálni. A pźůytzat eredményének

meieúapĺasára vonatkozó hatÁĺildő ery ďkalommal meghosszabbítható. Az rij hatáľiđőről, illetve

'uiok 
Ítiggvúryében az ajfuilaLi kĺiĺottség ĺdőtäfüilnil'ak neghusszablr.íÉsáľól a Bonyolítćl kitcltx

aján|ofÍ |evélhen tájékortatni az össz.es pá|yÁz,(lt.

A Bonyolítő a páJyáati felhívásban aeglntźĺomtt értékelési szempontok alapján bírátja el és

rangsorolja az érvényes páĺtyázati ajánlatokat szükség szeľint szakértők bevonásával.

Áz elbírálás fő szempontja:

o ?q. ajánlottvételarösszege

A. Kiíró a pá|yźrati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az

ajánlattevői< łkďmasságát a szeľzödés teljesítésérą és ennek soľán a csatolt dolarmenfumok

eredetiségét ís ellenöľizheti

:ti

.:i



A Kiíró szĺikség esetén az aján|at1evótil| az aján|at ĺényeget nem érintő technikaĹformai kérdésekben,

lrásban felvilágosítást kérhęt annak előrebocsátásáva|, hogĺ az aján|attevó pá|yáző e:zzet kapcsotatos
ínásbeli vá|asza semmilyen formában nem eredményezhetí u, ujáolatábu, melfogalmazott Íbltételek
olyan megvá|tozását, amely a páiyázat során a beéĺkezęłt ajánlatok sonendjét móŹosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és annak tartalmráról haladéktalanul íľrłsban értęsíti u ttiuui ajánlattevőt.

Á pályázat nyeľtese az, aki apá|yázatł felhívásban rőp,ített fettételek teljesítése mellett a vételár
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. Amernyiben a lęgmagasabb veteurra több ajánlat is
érkezik a pályźoat BonyolÍtoja az azonos ajánlaÍtevőket behívja és az addigi Iegmagasabb véte|árat
megajánló ajanlattevőknek Iehetőségüt van a vételrírra licit formáÚábalr ĺ;äuu 4enIátot, ajántatokat
tenni. Áz induló vételaľ a beérkezett legmagasabb vétetár ajanla! a licitlépcső i.ooo.oooi Fą az.az
egyĺniltió forint negatív licit nem lehetséges. A ticit nyertese az. az ajźn1ättevó, aki a legmagasabb
összeget ajánJia.

+ versenyáľryalásról jegyzőkiinyv készĺil, amelyet a Bonyolító jeten lévő képvisetője, a
jegyzőktinywezstő, aBonyolító jogi kęviselöje és az ajánlattevoĺi;elen Iěvő képviselői írnak atá.

A Bonyolító az ąiĺánlatok értékeléséról jeryzőkiinyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv) készít,
amely tzĺta|mazza

a) apáIyáz-atieljárás rövid ismertetését, a beerkezett ajánlatok szÁĺnÁt,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értéketését,

c) alegiobb ajánlatravonatkozójavaslatindokaitt .

d) az ellenérték (vetelár) ĺneghatározasának szempontjait (ideértve a véte|áĺat befolyásoló
kötel ezetts égvállalá sokat),

e) a kikötött biĺosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ adöntésekindolcát,

g) a pá||yánati eljárás eľedményének összefoglaló értékelését, az elsó két helyre javasott pźłtyán
megielölését, ha erĺe mód van,

h) a bínílatban közremťÍködők által fontosnak taľtofi köńilményeket tényeket.

14. Összeféľhetetlenség

A páJyázari eljłárás során összeférhetetlenséget kell megallapítani, ha a páIyáratokelbínílásában olyaĺl
természetes sznmé|y, srnrver*t, i|IetóIeg képvise|öjĺik vesz résĄ aki maga is ajĺánlattevĄ vary
a) annak közeli hoz.zÁtaftozőja (Ptk 8:1. $ (1) bekezdés 1. pont),

b) annak munkaviszony ďapján felettese, vary alkalmazottja,

c) annak mrís szerződéses jogviszony keľetében foglalkozŕatóją vary f:oglalkoźatottją

d) ha bármely oknál fogva nem vĺíľhaÍó oI tölo uÍiw elfogulotlan mcgítéĺése.

15. A pÁ|yÁzxtí eljárds éľvényĹetenségének és eľďménytelenségének megáItapításáľa a
Veľsenyeztetési SzabáIyzat ľendelkeeéseĺ szerínt keľtilhet soľ.

16. Eredményhĺľdetés, szelződéskŕités

A' páůyázat eredményérőI a Kiíró legkésőbb 20Ĺ7, szeptembeľ 10.éig dönt amelyľöI Bonyolító 15
napon beliiĺ valamennyi ąiánlattevőt írásban értesíti.

Kiíró a pá|yáat nyertesével a jelen doh:mentáció 4. pontjábanme$atÁlozottak szerint adásvételi
szeľződést köt.



A nyeľtes ptiyźnő visszalépése ęselén az e|adő jogosult a pá|ytzati eljárás soron követkcz-o

|le|yezettjével adásvétęIi szprződéstkötni, amennyiben apá|yźĺzzt eredményének megáI|apításakor a

második legj obb ajánlat meghatärozásra kerĺilt.

Á nyertes ajánlattevő esetében a bęfizBtett biztosíték az aján|attevő á|tz| firstęndó vételĺár összegébe

beszímítrásra kerĺil, azonban haaszeruődés megkötése azajźn|aĹtevőnek felróható,vagy érdekköľében

felmęľĺilt mas okbót hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot ęlveszti. Az, e|veszteít bixosíték a Kiírót
illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések

Az ingatlan megtekinthető a Kiírás 2. pon$ában megjelĺĺIt időpontban, de a megtekintés e|őtt két

nappaĺaJózsefoĺáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. onkormźnyzatiHávkezeliő kodájának munkatársával

tetäľonos eryeztetés sziikséges a ktivetkező te|efonszámokon: 06 7 f!04928,2104929,2104930,
270-4766.

Az ajánlattevo az ajźn|atok felbontásáig köteles titokban tartani az ajźn|atźnak tartalmát továbbá a

Kiíró által a részletes dolormentációban vagy bármely módon renđelkezésére bocsátott minden téný,

információt, adatot kĺjtelęs bizaĺmasan kezeĺni, aľról tájékoztatästharmadik személynek nem adhat. Ez
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzoľciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való

kapcsolattartásra. Ha az ajanlatrevő vagy az érdekkörében álló más személy a pźiyázat titkosságát

megsértette, a Kiíró az ajánLatát érvénýelennek nýlvánítj a.

A Bonyolító az ajźn7atok taÍqa1mź/t a pźlyänat |ezÁrásźĺig titkosan kezeli, tartalmulaól felvilágosítást

sem kívtilállóknak, sem a páÄyáaaton résztvevőknek nem adľlat.

A Kiíró az ajánlatokat klzÁróIag elbírálásra haszĺrálhatja fel, más célú felhasználás esetén az

aj ánlattevővel kiilön meg' kell alĺól állapodnia.

A Kiíró a pá|yázati eljárás sorĺán készített jeryzôköiryveket dokumentumokat ktiteles 5 évig

megőrizni, iovtábbá iýin jetlegli eltenőrzes esetén az e||enőrzśst végn szęĺĺ, személyek

rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kérdésekben a Budapest Főváľos VIII.. kerĺilet

Józiefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének t12tz017. (v. 11.) száĺrú batáĺozata, valamint a

vonatkozó egyéb jo gsrabályok rendelkezés ei az iráĺyadóak.

Budapest 2017.

Józsefráĺosí Önkományzat
nwében e[iáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Bozsik István Péter vapyongazđálkođási igazgató sk
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Mellékletek:

ĺ. számú melléklet: Jelentkezesi |ap

2. szamú melléklet: Ajánlati összesítő

3. számú melléklet: Nyilatkozat végetszĺmolásróI, csődetjárásról, felszámolásról

4. számú melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati fęItételek elfogadasáró|, szeĺzódéskötésről,
ingatlanszerzési képességről, ajĺánlati kötdttségről

5. számúmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjrára behajtható köaatozásról; Kiíróval
szembe,lr fęnnálló taľtozísról, kizá/ró kiirĹilményről

. 6. számúmelléklet Nýlatkozatpér,zLl1y|alkalmasságľól

7. számú mellékleľ Nýtatkozat a kézbesítés helyéről és a banksaámlasz.ámľól

8' számú melléHet: Nýlatkozat átlátható szeľvezetľől

9. sámrimellékleť Nyilatkozat apályźvaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, áIlapotának
megismereséről

10. szamú mellékleť Adásvételi szerződés teÍvezttfiiggőben taltással

11. számúmelléHet: Adĺłsvételi srľ'ĺződés tęrvezet Íiiggőben taľtással (banki hitel felvétele
esetén)

12. számtt melléklet Adasvételi sznrződéstérintő módosítísi javaslatok és nyilatkozat

13. számú melIéklet: osszefoglaló a benyujtandő ajántat formai és taľtalmi követetményeirőt'
tź$ékoztatÁsazátLáthatósr'ęwezetfogalmáĺól

74. száműmellékleĘ Éĺékbecsiés
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1. számil melléklct

,,Budapest VIII. keriile! Tolnai Lajos u. f6. szám atatti ingatlan elidcgcnítése -
páňyázat',

Jelentkezési lap

Budapest

pŕty őző ĺlńÍľósďcégszeľÍĺ ďóÍf ós

Társaság nev e, úgf,o:rmáj a:

Szék}relye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-rnail címe:

Statisztikai szamjel:

Cégnyilvantartási száĺna:

Adószáma:

Számlavezető bantj ának neve:

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Megtratalmazott nevel :

Telefonszáma

Fax szĺáma:

E-mailcíme:

:Ę.' Meghatalmazott esetén

t

t2



2. szźnílme||é|et

,,Budapest VIII. kerütet TolnaÍ Lajos u.26. szám alatti ingatlan clidcgenítésc -
pá.Jyáľ;ať,

ÁJÁNLATI ÖsszpsÍľi

Álulírott... ....(névltársaság
]levĐ a Budapest vln. kerĺitet Tolnaĺ Lajos u. 26. szám alattĺ ĺngatlan elĺdegenítcsere
Iaítpáiyázaĺaajánlatomataza|ábbiakbanfoglalomössze:

Megajĺłnlott véte|fu: ......Ft

A vételar megfizetésének módja:

a) egy<isszegben

b) banki hitet igénýevételével

(a megĺěIelő szóveg alóhűzandó)

palyuő aIáfu asa/ cégszeľü aláíľás

i3
,Ą/



3. számri melIéklet

,,Budapest VIII. keriilet Tolnai Lajos u.26. szilm alatti ĺngatlan clidcgcnítése -
pźilyízat,,

NYILATKOZAT
végelszámolásról, csődeljárásrĺĺl, felszámolásľól

Alulírott....
(taľsaság neve). képviseletében kijelentem, hogy a társaság

o végęlszámolas alatt *áll/nem áll
o ellen csődeljĺáľas folyamatban *vaďnincs

o ellen felszámolasi eljrĺrás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

petyazőaLairása/cégsznrua|áltás

A *-gď megjelölt résrné|amegfelelő szöveg a|áhúzandő

L4



4. számú melléklct

,,Budapest VIII. kcrülcf, Tolnai Lajos u.26. szám alatti ingatlan etidegenítésc-
pá|yázat,,

NYILATKozÁT
a páilyátzatĺ feltételek elfogadásáľóI, szerződéskłitésrőI, ingatlanszerzési képessĘľől,

aj ánlati kö tti ttségrőI

Alulíľott...

... (névlüáľsaság neve) kijelentem, hogy a páůyáe;at tálr5yäú. reszletesen megismertem, az

ajĺínlattétel feltételei! a pa|yánti kiíľást magaÍnľa ĺérvekötelezőnek elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországon ingatlanszerzésľe jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pa|yźzati felhívasban foglalt 60 napos ajźnlrati kötöttséget vĺállalom.
Nýlatkozom, hogy amennyiben a Kiíľó az ajántatok eredményének měgĺíltapítźsźra
vonatkozó hatráridőt elhalasztottą úgy vrállalom az ajénLati kötöttség meghossźabbítását a
páLyazat eredményének megállapítźsaru vonatkozó hatĺĺĺidő elhalasztasrínak napjai szłĄmávď
megegyezően.

Budapest

pztyuőaláúrásalďgszľlrűeláírás



5. számú melléklct

,,Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos u.f6. szám alatti ingatlan elidcgenítése.
pá|yázať,

NYILÄTKozAT
adĺó és adó'k mĺódjáľa behajtható köztartozásrő|és a KiÍróval szemben fennálló

tartozásľól, |<izárő kŕiľĺĺInényľől

Alulírott (név)

mint a (társaság neve) vezető

tisztségviselőj e kijelentem, hogy az ajánlattevőnek,

- Adó és adókmódjáľabehajtható köztartozěsa* van/nincs;
. Kiíróvď szeĺnben tartozása(helľ adó, bérleti díj stb.) * vanlnincs;
- Kiíľóval szemben szerzőđésben vátlalt és nem teljesített kötelezettsége * van / nincs.

amelyeket az a|źhbi okiratolłkal igazolok:

1.

2.

4.

Alu1írott kijelentem, hogy cégiinket érintően a közbeszerzésekől szalő 20|5. évi cxLnl
törvény 62. $ és 63. $-ban foglalt kizěrő kĺirülmények

a.) nem állnak fenn

b.) f€nn állnak

(a me,gfelelő szcive,g aláhúzanĺIó)

Budapest,

pá|y az6 aláĺĺŕsa/ c'egszeríj alőírás

.16
-> 4 *.gal jelöltrésaél amegfelelő szöveg aláíľrtu;aadő.

-S*:č'



6. számú rncllék|et

,,Budapest VIII. kerü|ct Tolnaĺ Lajos u.26. számalatti ingatlan elidegenítésc -
páIyálzat,,

NYILÁTKoZAT
pénzůigyĺ alkalmasságrĺól

Alulíľott

mint a .... ...... ä,ä;;", ":::tisztségviselője, kijelentem, hogy a peůyázat tźĺ;gyát képező ingatlan vételráranak

megfizetésére képes vagyot a sztikséges anyagi eszközök rendelkezésemre állnak.
A szĺmlavezető bankná| az e\műlt 1 évben sorban állas nem volt, amelyeket az alábbi
okiratokkal igazolok:

1. .. ..

Budapest,

pályáz.óalaíľása/cegszerűtaLua,s

17



7. számil melléklet

,,Budapest VIII. kertilct, Tolnai Lajos u.f6. szám alatti ingatlan elídegenítése -
páňyázat,,

NYILATKOZAT
a kózbcsítés helyéľől és banlszámlaszámról

Alulírott lĺévl ľ;rnt a ......
(táľsaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pztyázatta| kapcsolatos mindennernii

"yĺru*o*tot, 
ieltrĺvest, értesítést, vagy más infonnációt, valamint aPźńyźu;attal kapcsoiatos

esetteges jogvitában minden értesítést, idézest és bĺrósági határozatot, stb. az alábbi címľe

kérem postázrrí:

Cím:

Amennýben az á)ta]1am a fentiekben megjelölt címzętt a fenti címen az iratot nem veszi át,

ennek következrnényeít a gazdasígtr tarsaság vállďja. Tudomasul veszem' hogy amennýben a

cfunzett a fenti címen az értesítést nem veszi áĹ az értesítés a postara adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A pá|yázatt felhívas visszavonása esetén a Kiíró a đokumęntáció megvásaĺlásaľa fordított

összeget kérem az atábbi bankszámlas zőmravisszautalni:

Bankszáml av ezstő péniľrtézet: . . . . . . . . . . . . . .

Bankszáml aszÁm:... . ..

Baĺkszámlával ľendelkezri jogosult:

(név, lakcím vagy szélł*rely)

Budapest,

páűyazó alasásď cć:gszcríĺ aláíĺás

1B



8. számú melléklet

,,Budapcst VIII. kcrÍilet Tolnai Lajos u.26.szám alatti ĺngatlan elidegcnÍtésc -
pá|yázat,,

NYILÁTKozAT

1l"]':fr kÜelentem, hogy cégiink a lrelrrzeĹi vagyonrĺil szőiő 2OI1. évi CXCVI. törvény.3. $(1) bekezdés 1. pontja szerinti

a.) át|átható szervezefuiek minősiil.

b.) nem minősiĺl átlźýható szeryezetnek.

(a me{elelő szĺiveg alđhúzandó)

A jelen nýlatkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként btintetőjogi felelősségem
teljęs tudaüában teszem.

Buđapest,

peůyaző alźlíĺása/ cégszeriĺ aláíľás



9. számú melléklet

,,Budapest VIII. kerület TolnaÍ Lajos u.f6. szám alatti ingatlan elidegenítése -
páĺlyäzať,

NYILATKOZAT
a pá|yáuaton meghirdetett ingatlan megtekintéséľől, áIlapotának megismeréséről

Alulírott apźĺyźnaton meglriľdetett Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos g.26. szám alatti

ingatlant älőźetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az á||apotát és alra vonatkozl

miĺszaki tajéko ztatást megismertem.

Buđapest,

pály azć: a|źir asal cégszerű a|źir źs

:š
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10. szálnú rnclléklet

ÁDÁĺVETELI sZERzőDÉs
fĺiggőbcn taľtással

(egy összcgíĺ Íizeĺes cscĺén)
(terveTet)

amely létrejött egyrészĺő|
B-udapest Főváros VItr. keľüIet Józsefuáľosi onkoľmányzat (székhe.lye: l}ilZBudapest, Baĺoss u.6347., adószáma: t57357I5-242. KSH-szama:15?357|š-gąli-:zĺ.łir, kęviseli: đr' Kocsis Mátép.olgármestd, mint eladó meghata|nazásából és megbízásábő| e[iáró Józsefvárosi Gazdálkodási
Köąpont Zn. $zét&e|y. |O82 budapest, Baross u' 6{.ł7., adőszáma: 252g24gg-242, cégtregyzśk
száma: 0 1 -I 0-048457; KSH száma: 252924994832-1 7 4{.1, képviseli: . . ..).

miłsrészrőI

....- (széI.ĺJrelye: . .... ....; e'ég1egyzékszáma: . ....; adőszáma:
kęviseli: ..... ... ..), mint vevő (továbbiakban: vevő)

együttes en továbbiakban felek

között az alulíľott napon és helyeą az a|ábbifeltételękkel;

t.
Előzmények

1.1. Budapest Főváros VIII. keľütet Józsefuĺárosi onkoľmrĺnyzat KépvÍselő.testĺilete ...I2ot7. (...)
számú hatfuozata alapj'án eg5rfordulós, nýlvános pá|yázatot ĺrt u nuaapest VIIL keriilet 3496l
hrsz.-ti, az ingatlaĺr nyilvántarÍásban Budapest Ýlľ. keriilet, Tolnaí Ĺ4o, .,. 26, szźľn a|atti
ingatlan éľtékesítésére.

7.2. A n1lYezzy nyeľtese a Budapest'Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képvĺselő.
testíilet ..ĺ2017. (....) számri határozata szeľint vevő. Vevő pá.lyázatźban azinlat|an uaĺprcset
vállďta.

2.
A szeľződés targát képző Íngatlan adataĺ

Címe:
EelyľaJzi sz{ma:
Jellege:
Térméľtéke:
Kiizmťi ellátottsága:
TerheÍ:

Budapest Mtr. keľidet, Tolnai l^ąios u.26.
34961
kivďt beépítetlen terület
354m2
közmĺiveknélHil
8 m2 naryságli Úerĺiletre az ELTvÍŰ ĺłeĺ'lzerl
Kft" javáľa vezetétiog keriilt bejeg1zśste az
ingatlan-nyildntartásbą a Magyaľ Állannat *
Budapest Föváros onkormán;zatának elővásárlási
joga va.,'* az íngatlan bérl€ŕi joegď terhelt, az
ingatlan egyebeküeĺr per-, te'her- és ígén1łnrentes.



3.

JognYilatkozat

A nęmzeti vagyonról sző|ő 201i. évi CXCVI. tĺirvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi

önkormányzatiutajdonában lévő ingatlanra.azá||amnak, valamint az|99|. évi XXXIII. tv.39. $

(2) bekezdése alapján a Budapest Fővaľosi onkonrrányzatnak elővásrírlási joga van.

Jogosult etővásárlási jogával, postai kÍĺIdemény esetén a küIdemény postai feladásának igamlt

''up;etot 
számított 35 napon beliil élheĹ Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen

szľ:rződés kiizte és elado kozott jĺin létrc Ez esetbe,n a vevő á|ta|bęfrzďett .,. Ft+

ÁĺFA, ̂ ,^, ..... forĺnt +ÁFA ĺisszeget e|adő az elővrísárlasi jogľa vonatkozó

nyilaikozatokkérhewételétől szamított 15 munkanapon beliil a v9vő .............Bank
Ztt źl|ta| vezntett ........... HUF számú száĺĺrlájára visszautalja. A
vevő tudoĺnásut veszi, hory a befĺzetett összeg után eladó kamatot, vagy báľmely jogcíĺnen

elszámolan<ĺĺi költséget, kártérítést ne.m fze.t.

Az ingat|aĺjelenleg bérleti jogolí<al terhelt, a béľleti szerződések felmondásáľa az adásvételi

szerzndés megkötését követően keriil sor.

Eladó kiki'ti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy ĺészére töľténő

értékesítéséhez a beépítési kiĺtelezettsĘ teljesítéséig e|adőhozzájárulása szükséges. Eladó abban

az esetben adjahozĄárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen

adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Ámennyiben vevő elmulasztja eladó

ho,,źúám|ását kérni, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vá|lalt kötelezettségek teljesítését.

Felek rögzítit hogy e|adő hor-zátjtárulása nem szĺikséges az ingatlran harmadik személy részérę

történő vivö általi továbbértékesítéséheą amennyiben azingat|anra vevő a jogerős használatba

vételi engedélyt megszerezte, és ezt az e|adő felé hitelt érdęmlő móđon igazolta.

Eladó kötelezettséget vállal, hory jelen szpĺzhdés a|áírźsát követő 8 naptari napon belül postai

úton, ąiánlott tértivevényes.kulä'eňénnyel megktildi a Magyar Állam e' a Budapest Fővarosi

onkotmanynt ĺészére ajelen szerzÍ5dést ana| a felhívással, hory a megküldéstől számított 35

naptáĺi napon beliil nyilatko zzon,hogy kíván.e elóvásárlasi jogával éIni.

4.

Jo g- és kellékszavatossá g

4.L. Azeladó kijelenti, hogy az tngat|aĺtires telet a 2. pontban foglaltak figyelembevételével.

4.2. Az e|adő kijelenti, hogrĺ az adásvéteĺ tfugéú képező lnrytlan kiáľólagos tuląjdonát k€pezi, az

ingatlan, ui.L. pontban ĺtigzítetteken kívťil a továbbiakban per-, teher- és igéu1łmentes' azon

bámađik szemé[ynek nín'' olyan ingatlan.nýlvántartásba be1egyzett, Yary ingatlan-

nýlvlántartáson kĺwli josą amely á vevő birtoklásáĹ vary tulajdonjog bejeryzesét akadáIyoaĘ

korlátoznĄ vagy megbiúsíüaná.

4.3. Aze1adó Ęjeleĺrti és szavatosságot vátlal azért.hogy azingatLant adó, illeték, vagy más ađók

módjáĺa uena3mato kőząaĺtozÁs ňem terheli. Az eĺadő kijeleĺrti és szavatolią hogy az ingatlan

tekintetébeĺr környezetsze, nyezés nem töľtént.

4.4. Avevő kiielenti, hory az ingatlant jól ismeri, bejárĄ megviz-sgźitL és általa felnért állapotbaÍ''

az ingat|awćll késaiTt íngatĹan éĺtjkbełslő szakvélemény. ismeretében írja a|á'jelen adásvéteĺi

szsrződést.

-=\i;
?2

3.1.

J.J.

3.4



4.5. Az eladó a jelen szerződés a|áírásźlval kije|enti, hogy a vevőt az ingatlan lninden ténycgcs
tulajdonságárő| tájékoztatta, beleértve az á|Ia|a ismcrt esetleges rejtett niuetaĺ is. A tájékoz-ĺaiás
esetleges elmaľadásábóI eredő minden kár eladót terheti.

5.

Áz ingatlan vételára, a vételár mcgfizetése

5.|. Az ingatlan vételára ....,. Ft, melyet f7%o á|ta|ános forgalmi adó terhel, (azaz
:..................... foľĺnt + 27yo,iľĺ)' A véteĺár általános forgalmi_adóvaĺ nĺivelt összegeosszesen .....'-Ft, azÄz ......... forint amely összeg a vevö pá|yáratábart
ajánlott vételárral azonos.

5.2.,pú,ingatlan vételárának megfizetése az a!ábbiakszeńnt tölÍénik:

5 .2.7. A vevő páúyázatźnak benýjtásakor megfizete tt az e|adó szźm|ájára Ft azaz
forĺnt összeget aján|ati biĺosíték címén. A szerződ(5 fetek úgyrendelkeztek, hory a befizetett
ajánlatÍ bĺztosíték jogďmét foglató jogďmľe vá|toztatjźky- íry felek a befiňtet összeget,bruttó ľt összeget fbglďónak fogadják el ('E.oglató'';.- Előbbiek alapján tehát vevő
foglaló jogcímen megfizetett bľuttó ,. FĹösszeget eladó részěre. A Foglaló
összege a véte|árba be|eszámít. Szerzndő felek úgy nyilatkoznĄ hory a foglaló logitermészetével tisztłában vannak. Tudják, hogy a szeľzödés meghirisulásaeľt-retelos re| aziaott
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Ameĺuryiben az
adásvéte|i szerződés olyan okbóI hiúsul meg, amelyért mindkét fel, vary egyik fel sem fele|ős,
az adott foglaló a vevőnek visszajár.

{ FogIaIó teljes ősszegének'megfizn,tése az adäs,ĺéte|i szntzndés megkötésének feltétele.
Szgzndő felek erybehangzoan riigzítik aŻc atényt, hory a Fogtaló teljes ěsszege megfizetésre
kerüIt.

Tekintettel aľra, hogy az ajánlaa biztosíték ö,sszege a pá|yázaľĺćil való döntés napjáva| vá1t azÁľĺ ĺ. s9. $ (l) bekezđese a|apján meghatározott elöleggĄ eladó a Fogla|ó iisszegérőt a
páůyáató| való döntés napjáva|, mint tetjesítési nappal koteles e|ő|egszfuňáĺ, kiállítani vevő
tészére.

5.2.2.Fe|ekrőgzÍt,k, hory vevő a fennmaľadó ...'..'...............,-Ft, azaz .....................összegíÍ
vételáľ háfualék ľegfizetésére jelen sznrzndés a|áírásáÉó| szímított 60 napüári napon beltil
köteles, az etadó K&H Bank zrt..né| vęzetett 10403387{0028570 szárnrl ĺaiĺszłĺłiáĺa való
áfuta!ással. Eladó a btrto|átrllház.á5 '''pjával, mint te[iesítési nappat kötetes vĺes"ámlat
kiáĺIítani a barikszámtáján történt jóváírásĹkövetöen vevó, iltetot"g az.áita|amegieltilt harmadik
szwéIyrészére.

6.

BeépÍté.si kłĺtelezettség

6.l. Łuevő-uáila|ja,hogĺ az ingatlant a Jőzsefuáros Kerĺilai Épftési SzabáIyzatfuó| sző|ó 66/2007.
QilI. 12J önkonuányzati rendelet QŐKÉSZ) előínásaĺnak megfelelően i"ĺpĺĺ. Vevő beépítésí
kötelezettségnek az a|ábbiakszerint tesz eleget:

a) a telekingatlan bírtokbaadásától számított2 évenbe|ĺil jogerős építési engedélyt szerez és ib) a telekingatlan biľtokbaad aseńői,számított 5 éven beliiĺ jogerős has,nálatbavételi eĺgedé|ý 
'o,"a.,ü l"11
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6.2. Az ingatlan beépítési feltétęIei:

Az ingaÍ|an ov ezeti besoľolása: Ll -vi[- ]

A konníifejtesztéssel kapcsolatos összes koltség (pl. fejlesztési horzájárulás' tervezés. stb.) a

vevőt terheli.

A beépítés száza|ét építĺnenymagasság szintszám, szintterĺilet, stb. tekintetében az országos

TelepđIésrendezési és Épftési K<ivetelményekrö| (OTEK) szó|ó 253ĺ1997. (XII. 20.)

Koń.ányrende|et, az 5tzo15. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ)' és Józsefoáros Keriileti

Épírcsi śabá|yzatÁrćlt szoló 6612007. cxtr' 12.) önkormányzati rendelet (JoKESz) e|óírásai az

iľauyadók.

7.

.Ą szeľződésben vállalt kötetezettségek nem teljesítésénet ĺlletve késedelmes teljesítésének
jĺlgkiivetkezményei

7.1. Az befuÍtési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelĺnes teljesítése esetén alkalmazható

jogktivetkezményeki

7.I.2, Késedelmikĺjtbér

Ha a vevő a 6.l. pontban meghatározott valamely kötelezettségéve| neki felróható okbóI

késedelembe ęsit késedelmi kötbéľt köteles fizetni az e|adőnak.

. Akésedelmiktitbérmértéke:
- A jogerős építési engedéIy megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kötbér <isszege 1 5.000'000'- Ft;
- A jogerós hasanálatbavételi engedéIy megszerz-ésének 60 napot meghaladó késďelme

esetén a kötbér ö'sszege 7.500.000'- Ft

Felek rögzítik, hory amennyiben a jelen pontban meýlatźroz-ott iĺsszegeken felĺil vevő

késedelnes te|iesÍtésére tekintettel eladónak kötbérigéĺrye keletkezit úry annak mértéke

30.000,- Ft/nap.

Vevő kijelenti, hory ajelen pontban meghatáĺozott kötbér összegét nem tekinti eltúlzothak.

7 .2. Sz-erzsdłĺ fetek egybehangzśan rőgzítik azt a tény\ hogy a késedelmi kötbér telesítéséhez vevő

banki gtanciasłÁrződés megkołéséveV ki5zjegzői letétbe helyezessel (a továbbiakban:

garanciäszętzśdés) biaosítandó garanciasznrzőđés nyujtási kötelezettségének eleget tetr, a .....

Ěantltoąiery"o ált'l tĺbocsátott .... számi garanciasznrzfrdés jeĺen szerződés ďáĺrásával

e$,iĺĺejĺi|eg átađásľa kęriilt az eladó részere.

A galarrciaszsrzndés összege a jogeľös építési ense{ély megsznrzÉsére a 6.1. pont szerĺnt

renäekezesre ál|őhatÁr1dó 
"lt"rcĺko*to, 

60 napot megbaladó késedelem esetén 15.000.000'. Ft'

a jogerős haszĺrálatbavéteti engeđéIy megszerzéséĺe 'a.6,L..pont 
szeĺinti_reĺrdelkezésre á1ló

ľraĺłidő elteltét követő, 60 
_ 

napot mębaladó késedelem esetén 7.500.000'. FĹ A
g,nra*ciaszerTft,dés az ehdó javáĺa tehívásľďátutatásra kerül a jelen szerződésben meghatáľozott

řa,"đ"l"- esetén A garanóiaszerződésben foglďtak 60 napnál kęvesebb késedeleÍn esetén
.idöarányosan 

érvényesíttretők. Felek rőgz,ĺtjŁ hogy csak olyan gaľancia fogađható el, amelyek

a1apján eladó "gyłaĺĺ újékoztatĺ nyiIatkozatával a bank{közjegľzö ätuta|ja a jeleĺr

' 
",i,,r,ae'u"n 

megihatározot ké'ď"Imi kötber összegét az e1ad6nak, mindenffle egyéb feltétel

nélkĺil.

š
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8.

Ingafl an-nýlvántartási bcjcgyzósrc vonatkozó nyilatkozatok

8.t Az eladó a je|en szprzsdés a|áírásźtvalegryidejĺileg kĺi|ön nyilatkozatban (,BcjegyzésÍ cngedély')
feltétlen, teljcs, kizáľólagos és visszavonhatu,1^, 11g,zĄjĺńrulását 

"ai" 
äľ.n"ą nogy veuó

tulajdoqioga a 2. pontban megýatÁromtt íngatlan tekinteiében a teljés vételái megi.zetését
követően vevő javára Íl! fuIajdoni arányban, vétei jogcímén az ingatlan.nýlvántartásba
bejegpésre kerüIjön. Eladó a Bejegyzési engedélyt az éllěn1egyzÍ, |JĐĺvédnél, kĺilon üg]ŕvédi
letéti szerzódés alapján ĺigrvédi |etétbe he|yezi, amelyet ellenjáryzo ĺigyvéd minden további
feltétel kikötése nélkül köteles vęvö részére kiadni, iĺjwe tuhjáĘog teJlgr"ésere az illetékes
ftildhivatali osztál1mak benýjtani, ameĺrnyibeĺr a teles vételár 

-auaoń"t 
maľadéktalanul

megfizetésľe kerüIt.

8.2. Felek hoz-zájtľu|rrrk ahhoą hogy jelen szeĺzödés benyujtásra keľĺiljön az il|etékes ftildhivatalhoą
azonban azza| a feltétellel, hory Bejeryzesi engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban
Iegfeljebb a jeten szeľzödésnek a fiitdhivatalba történő benýjtásától számított 6 ńónapig a
fritdhivatati eljánás fiiggőben taÍtásáftkezÄeményezik az ingatlan-nyilvántaľtásróI szóló 1gg7, év|cxLI. tőwény 47/A. $ (1) bekezdés b) pontja szerint.

9.

Áz ingatlan bĺrtokának ńtľuházása
9.| y.ingatlan birtokának áÍuházása legkésöbb a Mag1ĺar Álhm, i|Ietve a Budapest Fővárosi

onkormányzat elővásárlasi jog gyakorlásłáról szoló iyi|atkozatźlnak Józsefołáľosi Gazdálkodási
Kö4ont Zrt.-hez töľténö megérkezésé! vagy a 3.4 pontban rögzített hataľidő eredménytelen
Igteltét és a teljes vételár megfizetését, a bérleti szeľzjdések megsziintetését, azingatlan bérlők
á|ta| torténó etharyását kĆivetô 15 munkanapon beliil, relet eltal előzeteseř eĐĺeztetett
időpontban, átadá9''étvéte|i jegy7nkönyvben kerĺit sor. Á biľtokátľuhÁzás napjáig az n[at|ama|
kapcsolatos kö|tségek az e|adót, a birtokĺítruhánÄs napjőt követően felmeruIt kđttségek-pedig a
vevőt terhelik. Vevő a birtok átvétetéľe kiiteles és a birtokátruhĺázás idöpon{iátći száí azĺngutí*
haszrrait és viseli azokteľhęiĺ

10.

Egyéb ľendelkezések

I0.l. Az eIadóMagyarorsrĄtörvéĺryei szerint mťiködő helyi önkorm ányzaL

Vevö MaryaľoĺszÁgon nyilvántaľtásba vett jogi sze'mély, ĺigyletkötési és ingatlaĺszerzési
kćpessége korlálĺrzva nincs, kijelcnti továblrá, Irogy a 'lo*"iĺ vugyonról 

'"o-Io 
zoll. cuĺcxcW. [üľvéuy 3. $ (1) bekezdés l. poĺfi.a alapján átlátható 

",-e*",Á.Ehdó 
képviselőjének

eľedeti cégkivonata sz.ám alaĹĹ és aláíľási cíĺnpéidáĺrya. é.s

70.2.";-. ;ľJ"""ľ;::ľ:ľ:"-ľ:".:äfizetni
10.3. T".t* -aPoIBári Törvénykiinyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizáÍjákmind eladó, mind vevő

feltünő értéI€nánytalanságon aĺapuló asetleges megtámadäii josat.

t0.4. Eljáró Íigyvéd tájékoáatja feleket, hogy a péĺl.z:mosás és a terroľirrnu5 finaĺlszkgzlĺs2
megeĺőzesélől és megakadá|yozźsfuó|smlő2007. évi CX)O(VI. töľvényrendelkezései szeľint
azonosításí kötelezettség terheli felek ađatai vonatkozásábau. Felek kĺjáe"tiŁ hogy adataik a 1f
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szerződésben helyesen kerĺiltek rögzítésre az á|ta|uk bęmutatott sz-emélyí az-onosíĺó oknráĺlyĺlk

alapján.

Felek jeten szerzÁdés a|áúrásáva]- feltétlen ęs visszavonhatatlan hoz"őúátru|ásukat adják ahhoz,

nogy e5aro iigľed okirataitaól fénymásolatot készítsen, és azokban rogzített adataikat a

szerzödésse l együtt keze|j e.

1o.5. Felek tudomásul veszik eljráró ugyved tźtjékoztatÁsát. amely szerint adataikat az informácíós

önľenđelkezesi jogrót és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

ľęndęlkęzései szerint kiáľótag jelen szslződéshęz kapcsolódó megbíás, ilĺetve a
jogszabályoküan meghatáĺozott kötelezettsége teljesítése érđekében kezelheti.

Felek kijelentit hory jelen jogügylet nem iitközik a pénzmosás és a terrorizĺlus finanszírozása

mege|őzéséről és megakad źl|y ozásár ő| sm|ő 2007 . évi CXXXVI. törvénybe.

10.6. Vevő a szęrzödés megkötésével kapcsolatos eljáľási kiittségek címén 5.500.: Ft + ÁFA eljáľási

dfi összege! 6.600,- Ft ňldhivatali eljáľási illetéket és 1.670,- Ft/fő JUB eljáĺási đfiat a

szerzńdésal,áíťasátmegelőzĺenmegflzntett.

1o.7. A sznrződő felek szerzödést a|áíró képviselöi kijelentik, hogy az adásvételi srcnndés

megkiitésére és aláÍrásáĺa a szükséges felhatalmazásoldcaI renđelkeanek.

1o.8. Je|en szprzí5dés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezései megfelelően

irányađóak-

1o.9. A szerződés felek teljes megállapodástÉtarta|mazła. A felek koúóttaszsrződés előtt létrejött

szobeli vagy írásbeli-megállapodáshtÁ|yáĺ vesztí. A szsrzódés módosítása kizÁĺő|ag írásban

töľténhet.

A szerződés eryes rendelkezésęinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a

. szęrzi5dés 
- 

egészének érvénýelenségét. Iýn esetben a felek kötelesek az érvénýelen

rendelkezést ĺigyleti akaratuknak és a sznrződéskötéskor fennálló cé[iuknak leginkább

megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A sznrmd(l felek jeten S1a;tzÄdés etkészítésével és ellenjeryzesével, valamint az illetékes

fijldhivatal előtti képviselettel ügyvédet ..... b[zzźl< meg és

meghatz|manÁk az illetékes ftildhivatal előttĺ eliánásra is. Elleqie5ző ĺisyvéđ a

meýata|mazÁstelfogadja'

A szerzndő felek kiielentik, hory a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyező értelmezés után,

mint akaratukkal és nyi|atkozataikkal mindenben eryezőt írJá,Jĺ-a|á.

Budapest"20l7-

Budapest Fővfuos VItr. keriilet Józsefuarosi

Ôntorr,,ĺny''t eladó megbÍz.ásából eljáró

Józsefiłárosi Gaz.dźÄkodási Köąpont Zĺt.

képviseli: Bozsik István Péter
vagyoĺgazÁÄ|kodásiisazsatő Vevő
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Eladó

Jęlen okiratot . . . (. . . . . . . . ...) budapesti ügyvéd készítetteĺrles elleĺ{egyzem, Budapes t, 2077 .. . . '.

ĺ:kilatkészítő tlgľéd



l l. számťl me.lléklet

ADÁĺVÉTELI sZERZ(jDEs
(tervezet)

banki hitel felvétele esetén irányadó

amely létrejött egyrésaő|
Budapest rĺ1,ĺio" VIII. keľĺilet Józsefvárosi onkormányzat (szélĺhelye: 1082 Buđapest, Baross u.

6347., ađőszálna: |57357I5-z4f, KSH-száma: I57357L5-8411.321-01, képviseli: dľ. Kocsis Máté
po1gármesteĐ, mint etađĺó meglntalmazásából es megbízásából eljaĺó Józsefuárosi Gazdálkodási

Koąpont ?.rt-. (szék,hý: 1082 Budapest, Baross u. 6347., adőszźmra:-25292499-242, aśgjegyzék

száma: 01 -1 0-048457; KSH száma: 25f924994832-|I441, képviseli: ....).

másrészrőI
..... (székÍrelye: . . ... ....; cngjegyzékszźtma.. . . -..; adőszáma:

kęviseli: ..........), mint vevő (továbbiakban: vevő)

egytittesen tovabbiakban felek

között az alulírott napon és heýen, azaIábbi fęltételekkel:

1.

E[őzmények

l.3. Budapest Főviíros VIII. kertilet Józsefuáĺosi onkormanyzat Képviselő-testĺilete ...ĺf017. (...)

sámri határozata atapján egyforduĺós, nyílvános pá|yáz'atot írt ki Budapest VItr. kerület 3496L

brsz.-r1 az ingat|an nyĺvĺnaĺtĺstan Budapest VItr. kerület, Tolnai Lajos u. 26. szám aIatti

ingatlan értékesítésęre.

L.4. A pá|yázat nyeftese a Budapest Föváros VItr. keriilet Józsefráľosi onkormányzat Képvĺselő-
testület .120fl. (....) számď batÁrozata szerint vevó. Vevő pá|yázatában az ingat|an beépÍtését

vállalta.

2.

Á szerződés tárgáftképző ingatlan adataĺ

Címe:
Eelyľajzĺ szńma:
Jellege:
Térmértéke:
Ktizmú elláŕottsága:
Terheĺ:

Budapest VItr. kertilet, Tolnai Lajosu.26.
34961
kivett beépítetl en tertilet
354|ď
kömůveknélk{i|
8 m2 nagyságtl terülefue az ELM[} ĺtÁllzn.ľl
Kft. javáĺa vezetétiog kerĺilt bejegyzésre az

ingatlan-nyilvántartásba, a Magyaĺ Áĺamnat es

Budapest Fövĺáros onkormĺín1zatínak elővásĺáĺIási

joga van; az ingatlanon bérlők taláIhatóak, az

ineattan egyebekÜeĺr peĺ-, teheľ. és ígéryłneentes.
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3.

Jognyilatkozat

3.1. A neĺnzęti vagyonról szó16 f}|I. évi CXCVI. t<irvény 14. $ (2) bekezdése alapján a helyi
iĺllkormłányzat tulajdonában lévő ingatlanra az á|lan.nak, vďamint az 199|. évi XXXill. tv. 39. $
(2) bekezdése a|apján a Budapest Fővárosi onkormányzatnak elővásáľlĺásijoga van.

Jogosult elővrísáľIĺísi jogával, postai ktildemény esetén a kĺildemény postai fetadásának igazott
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az elövasáľIas jogosu|tja él jogávaĺ, jelen
szerződés közte és e|adó közŕitt jön létre. Ez esetben a vevő á|ta|befizetett ,- Ft+
ÁFA, ,ząz ...... forÍnt łłF.A összeget e|adő az elóvásáľIási jogra vonatkozó
nyilatkozatokkézhenłételétöl számítoü I5 munkanapon beliil avevő ....'.......................Bank
zrt źital' vęzďętt .....'...'. HUB számú számtájłára visszautalja. A
vęvő tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg utan eladó kamato! vagy bármely jogcímen
elszámolandó költséget, Ií.áÍtéÍÍtést nem fizęt,

Az ingatlarlon jeĺenleg bérlők taláIhatóat a bérleti szerződések fetmondásáĺa az adásvételi
szeľződés megkötését kiivetően kerÍil sor.

3.3. Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik szemé|y résznre történő
értékesítéséhez a beepítesi kötelezettség teljesítéséig eladő hozzájárulása sziikséges. E|adó abban
az esetben adjabozzájźru|ást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadík fét vállatja a jelen
adásvételi szerzőđésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja ěluao
hozzáĄäru|ását kémi, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben váltalt kötelezettségek tel|iesítését.

Felek rögzítilc hogy eLadő houájáľulása nem szíiksége5 62 ingatlan harmadik személy részéĺe
töfténő vevő általi továbbéľtékesítéséheą amennyiben az ingatlanra vevő ajogerős használatba
vételi engďé|ýmegsrsreúe, és eztazeladó felé hitelt érđemlő módon igazo|ta.

3.4 Eladó kötelezettséget vállal, hory je|en szerződés aláíľĺását követ1í 8 naptári napon beliil postai
ri1oą ajánlott tértivevényes laildernénnyel megküIdi a Maryaľ Ánam és a Budapest Fővárosi
onkormányr.at részére a jelen srr.ľződést Ą'zza| a felhívással, hogĺ a megkĺildéstöl sámított 35
naptáľi napon beltilnyílatkozz-on,bogykiván+ el<ívĺísarlłísijogával étni.

4.

Jog- és kellékszavatossĺ{ g

4.l. Az elađó kijelenti,Ílogy azingatlan ĺires telet a 2. pontban foglattak firyelembevételével.

4.2. Az eladó kiielenti, hogy az ađósvéĺel tĺĺľgyrit képcző ingatlan kizáľólagos fulajdonát képezi, az
ingatlar1 a 3.t. pontban ĺÜgzÍtętteken kívůil a továbbiakban pe,r-' tehęľ- és igén1'ĺľreĺtes ' azoÍI
harmađik személyn.ek nincs olyan .ingatlan-nyilvántartásba bejegyz.ett, vaw ingatlan-
nyilvĺántartríson kívüIi jogą amely a vevó biľtoklását vagy tulajdonjog beje5zésé{akadátyomt
kor[átoz,r, á, vagy meghiusítaná.

4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vállď azért, hogy az ingatlant adó, illetét vagy más ąd$ft
n9djára behajftu16 |<óztartozäs nem terheli. Az etadó kijclcnti és szavato$ą hogy az ingattan
tekintetében kömyezetszennyezés nem történt.

,ł/
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4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, bejáĺta,megvusgá|ta' és általa felmért áilapotbari,

az ingatĺanróI készült ingatlan éĺÍékbęcslő szakvélemény ismeretében íĺja a|á jelen adásvéĺeli

szerződést.

4.5. Az eladó.a jelen szęrződés atáírasával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minđen lényeges

tulajđonságáró| tźjékoúatt'a' belęértve az á|tal ismert esetleges rejtett hibákat is. A tájékoztatás

esetlcgcs clmaľađásából eľedő minden kár ęIadót terheli.

5.

Az ĺngatlan vételríra, a vételár megfizetése

5.I. Az ingatlan vételara 1..,. Ft melyet 27oÁ źĺtalános forgalĺni adó terhel' (azaz

....... fodnt + fTo/o Árł). A vételár. általfuios forgalmi ađĺ1val nóvelt tisszege

összesen ......,-FĹ az.az ......... forint, amely összeg a vevő pźńyěnataban

aj ánlott vételárraĺ azonos.

5,2. Azingatĺan vételárának megfiz ętése azalábbíak szerint történik:

5.2.1. A vevő pá|yázztának benyujtásakor megfizeteĹt az eladó sámlźĄára .........,- Ft, azaz
.. foľínt összeget ąjrłnlati biztosíték címén. A szerzÄdő felek ligy ľendelkeztek,

hogy a beÍizetett ajńnlatĺ bĺztosíték jogďmét fogta!ó jogcímľe váLtońatjtkw így felek a

be'ťlzetett összeget, bľuttó .............'..'- Ft összeget foglaĺónak fogadják el (,Foglaló').
Előbbiek a|apján tehát vevő foglalĺó jogcÍmen megfizetett bruttó ........,- Ft
összeget e1ąäó ľészéľe. A FogIaIó összege a véte|áĺba beleszáĺnít. Szeruődő felek Úgy

nyilatkoznat hory a foglaĺó jogi természetével tisztĺában vannak. Tudják, hory a srprzsdés

meghiúsul ásáért fe|e|ős félr az ađott fogtalót elveszti, illetve a kapott fog'lalý kétszeľes ĺisszegét

ktitěIes visszaťĺzetni. AmennyÍben az ađĺfuvételi szerzőđés olyan okból hiúsul meg, ameýért
mindkét fél, vary eryik fél sem felelós, azadottfoglaló a vevőnęk vissĄáľ.

A Foglaló teljes összegének megÍizet ése az adasvételi szerződés megkötésének feltétele.

sznrző,dó felek egyteharlgzćnn .rogzí\ik azt a tényt.hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre

kértili.

Tekintettel arĺa, hogy az aján|ati biztosíték összege apá|yázatről való döntés napjával váLt az

Áľĺ. w. 59. $ (1) bekezdése a|apjźn megbatározott előleggé, eladó a Fogĺaló összegérőI a

páůyáz.arő| u'ió döoté' napjáva|, mint teljesítési nappal köteles e|ő|egszám|át. kiállítani vevő

tészétę,

5.2.2. Fe1ekńg.21titq hogy vevö a fbglaló összegével csökkentett a vételár 50 %-ának megÍblelĄ

..............,-Ft, ,^ź ................. forint vételáĺľészlet megfizetésére jelen szerződés aláínísátóI

számitott 60 napon belĺil kiiteles az e|aď6 K&H Bank ZrI.-né| vezetett 10403387-00028570

számú bankszłámlájáĺa töľtenö átutalrässaĺ.

E1ađó az I. vételárészlet tisszegéről a bankszámlájáĺ töÍtént jóváírás napjával, mint teljesítésÍ

nappal köteles elölegszámlát kiállítani vevö részére

5.2.3. Felek rtigzítit hory vevő, aze|övásét!ási jogľól lemondó nyilatkozatok vagy azelövásárlási jog

gyakorlňáľa vonatĹozo hatfuidő eredménytelen elteltére vonatkoző eladóiéľtesítés vevő ľészére

ľ6.teot sikeľes keabesítését követő 45 munkanapon belĹĺl köteles a vételár fennĺnaĺadó 50 o/oát,

bruttó Bt-ot azaz ..... forĺntot (,Vételárhátralék') eladó

K&H Baük Zĺt.-ĺé|' verptett 1040338740028570 számri banl$záĺÍúájáĺa megÍizetni abban az
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esetben' ha sem a Magyar Allam, sem a BudapesÍ Fővárosi ollkormányzat nem él a .ic|en
szęrződés 3.l. pontjában biaosított ęlővásárlási jogával. Amennyiben a vevő késedelernbe esik
a vételźthátlalékkal, eladó póthaláridő kitűzése néIkíi| jogosutt a je|en szed5déstő| egyo|dalil
nyilatkozattal, érdekrnúlás bizonyítása nélkrjl elállni.

Eladó a Vételár hátra|ék ĺisszegérőI a bankszámláján tĺĺĺténtjóváírás napjával, mint teljesítési
nappal köteles e|i5|egszám|źtt kiá|Iítani vev<í részére. Továbbá eladó a birtokátruhrázas nápjával
mint teljesítési nappal köte|es végszÁmlátkiáIlítani vevő részére.

6.

Beépítésĺ ktitelezettség

6'1. A.vevő vállalja, hogĺ.az ingatlant a Józsefváros Kertiletí Építési Srabá|yzatáĺől szóló 66ĺ2007.
oüI' 12') önkormányzati rendelet gorÉsz) előínłsainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési
kötelezettségnek az a|ábbiakszerint tesz eleget
a) az ingat|anbirtokbaadásátóI számított 2 évetl lreliil megszeľzi az épitésére vonatkozó jogerős

építési engđélý és
b) az ingatlan biĺtokbaadásától szamított 5 éven beIüI megszerzi a jogerős haszná|atbavételi

engeđélý.

6.2. Az ingatlarr beépítési feltételeí:

Az ingatlan övezeti besorolása: Ll-Vn-l
A kiizmlifejlesztéssel kapcsolatos ö,sszes költség (pl. fejtesztési hozzájárulás, teľvezés. stb.) a
vevőt terheli.

A beépítés százn'|éI<, ęítménymagasság, szintszánn, szintterület, stb. tekintetében az oľszágos
Településľendezési és Epítési KövetelményekrőI (oTÉK) szó|ó 253t|gg7. Cxil. žo.l
Kormányrende|et, az 5120|5. (II. 16.) Főv. KGY. rendelet (BFRSZ), és Józsefuĺĺľos Keriileti
Epítési Sz.abá|yłatáĺól szóló 6612007. Cxtr. 12.) önkonnán1zati rendeĺet gÓKÉsz) előíľásď az
irányadók.

7.

A szerzłĺdésben vállalt kôtelezettségek nem tetjesÍtésénet ĺttetve késede|nes teljesítésének
jogkövetkezményeĺ

7.|. Az beépítesi kötelezettség ne,n teljesítésą illetve késedelmes te|iesítese esetén alkalmazható
jogkövetkeznrények:

? .1.2. KéseÄelĺni kötbér

Ha a vevő a 6.1. pontbĺn megÍuĺírozott valamcly kötelezettségével neki felr.óluĹĺ5 okbĺ3l
késedelenĺbe esit késďelĺni kötbért köteles fizebiaz eladónak.

Á késedelni kötbér méľtéke:
- A jogerős építési engedéĺy megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a

kőtbéľ összęge 15.000.000,- Fq
- A jogerős használatbavételi engedéIy megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme

esctéu a kötbér összege 7.500.000,- Ft.

!.elek rögzítit hory amennlben a jelen pontban meýtatÁroz.ott összegeken feIüI vevő
késedelĺnes teljesítésére tekintettel eladónak kőtbérigénye keletkezit 

',igy 
uo"uk mértéke

. 30.000,. FÍ/nap.
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Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kotbér összegé{ nem tekinti e|túlzottnak.

7.f. SzprzÍ5dő felek egybehangzőan rogzítik aú' a téný, hogy a késedelmi köÍbér teljesítéséhez vcvő
banki garanciaszeĺződés megk<itéséve|l kozjegyzőí |etétbe helyezéssel (a továbbiakban:
garanciaszsrzśdés) biztosítandó garanciaszsĺzÍ5dés nýjtlási kötelezettségének eleget tett a .....
BanWkozjegző á|ta| kibocsátott ..'. számíl garanciasrnv'ÍiĺIés jelen sznĺzÍ5dés a|áírásával
eryidejűleg ártadásra kertilt az e|adó részére.

A garanciaszprződés tisszege a jogerős építési engedéIy megszerzésérę a 6.1. pont szerint
rendelkezésre álló hataĺidö elteltét követö, 60 napot meghaIadó késedelem esetén 15.000.000,- Ft,
a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére a 6.1. pont szerinti rendelkezésre álló
hatláiidő elteltét követő, 60 napot megfuladó késedelem esetén 7.500.000'- Ft. A
garanciaszerzÄdés az e|adő javéra lehívásrďátrrtalásra kerĺil a jelen szeľződésben meghatźrozntÍ.

kesedęlem esetéĺl. A garanciaszeruődésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén

időarányosan érvényesíthetök. Felęk rogzítit hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek
alapján eladó eryoldohi tńjékoztató nyilatkozatával a banVĺĺöąiegyziĺ átutalja a jclur
szerződésben meghatánomtt késďelmi ktitbér összegét az e|ay''őnalĺ- mindenfele egyéb feltéte|

nélkiil.

8.

Ingatlan.nyilvńntartásĺ bejegyzésľe vonatkozó nyĺlatkozatok

8.1 Aű,eladó a jelen sznzndés a|áírálsźwa|eryidejiĺleg kiilön nyilatk oz.atbn(,'Bejegyzési engedéIý,)
feltétlen, teljes, kizfuólagos és viss.zavonhatatlan hozzÁjárulását adja ahhoz. hoga vevő
rulajđonjoga a 2. pontban meghatározott ingatlan tekintetébęn a teljęs vételáľ megfizetését

követően vevő javára 1/l tulajdoni aĺányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyrśsre kerüljtin. Eladó a Bejegyzési engedélý az e||Ąegyző ü6rvédnéI, kĺilön ĺigľédi
|etéti sz.erződés alapjĺín ĺigyvédĺ letétbe he|yezi, amelyet e||enjegyző Íigrvéd minden további

fe|t&el kikötése nétkĺĺl kčiteles vevö részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes
fiildhivatati osztálpak beĺlyújtani, ame,ĺnyiben a teljes vételár eladónak maľadéktalanul
megfizđtésre került.

8.2. Felek hozzáljáĺu|nakahhoz hogy jelen szerződés benyújtásra keľiiljiin az illetékes fiĺldhivatalhoz,
azonban azza| a feltétellel, hogy Bejegzesí engedély vevőnek töľténő kiadásáig' azonbaĺr

legfeljebb a jelen szerződésnek a fiildhivatalba történő benyújtásától szímított 6 hónapig' a

ftildhivatati e[iáľĺás Íiiggőben tafiÁsáikezdeményezikazingatlan.nýlvántartásról szóló |997. éw

CXLI.törvény 47/A- $ (1) bekezđés b) pontja szerint.

9.

Az ĺngatlan bĺľtolc{nak átľuházńsa

g.1 Az ingatlan biľtokának átruházására legkésőbb a Maryor Áĺum, illetve o Budapcst Főváľosi

Önkormanyzzt e|ővásárLási jog gyakoľlásáról szóló nyilatkozatának Józsefuárosi Gazdálkotlási

Központ |-tt-hez töľténő megérkezését, vaw a 3.4 pontban rőgzített hatáÍidő eredménytelen

ueltet és a teles véte|ár megfizetését, a bérleti szerződések megszüntetésé\ az ngattren berlők

ĺíttal történő elharyását k<ivetö 15 munkanapon belii| felek łíltal előzetesen egľeúetett

idöpontban, Łtadás.áfuétellí jeryzíkönyvben keriil sor. A birtokátruházás napjáns az ingatlannď

kapcsolatos köItségek az e|adőt, a birtokátruháás napját követően felrnerült költségek pedig a
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Vevőtterhe|ik. Vevő a birĺok átvéte|ére kĺjteles és a biĺokátruĺrázás időpontjától szedi azingaĺlan
hasznait és víseli azok terheit.

10.

Egyéb rendelkczésck

10.l. Az eladó Maryarország törvényei szerint míikddő hetyi önkorm ányzat.

Vevő Magyarországon nyilvántaĺüísba vett jogi szeméIy, ügyletköté.i 65 ingatlanszelzési
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, ĺóg'y a nem'"ii vagyonÍól sz61ó 201l. évi CxcVI.töľvórly l. $ (ł) bc.lezdés 1. pĺrlr!.a a|aýtan átlátható 

',ęt,",Á.. 
EIadó képviselőjének eredeticégkivonata 26514/53/2010. szam alatt-és atáíľási címpéldánya .......'.:......... szám alattkoIábban csatolásľa keriilt a Főldhivatai tész.ére,

10.2. Vevő tudomázul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházásiilletéket ketl fizetni.

10.3. Felek a Polgári Törvénykĺĺnyv 6:98. $ (2) bekezdés alapján kizźľ:jźl^ mind eladó, mind vevő
feltíi nő éłIékaúnytalanságon alapu l ó esetl eges m egtámadäi i j o gát,

l0.4. EljáÍó ügyvéd tájékoúatja feleket, hogy a pénzĺrosás és a terrorizľnus finan szíĺozása
megelőzpsérő| és megakadá|yozÁsárő| sző|ő 20ď7. évi CXXXVI. töľvény renáe|kezesei szerint
azonosítási kö,telezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijáentit hogy ađataik a
szerzi5désben heýesen kerüItek rögzítésre az áItatuk bemutatott szeméĺyi azonosító-olanányok
alapján.

Felek jelen srnrzÄdés a|áírásátva| feltétlen és visszavonhatat|an houź!áru|asukat adjĺĺk ahho1hogy eliáľó ĺigyuéd okirataikróI fénymĺásolatot készítseą és azokb-an ,ao,ĺ|et adataikat a
sznrzś déssel eryĺitt h'ezc|je.

10.5. Felek tudomásul ves1ikeljáró ťigwéđ,tÁjékoztatását, ane|y szerínt adataikat az információs
tinľendelkezési jogľóI és az információs szabadságról szóló 201:r. év1 CXtr. törvényrendelkezesei szerint kizáłő|ag jeĺen srnrzśdéshěz kapcsolódó megbízÁs, illetve ajogszabäyokban meghatĺírozott kötelezettsége teljesítése érdekébenkezelheti".

Felek kijetentik] hogy jelen jogüeylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizľlus finanszÍrozasa
mege|őrnséről és megakad át|yorÁsańl sm|ő 200? . evl cxxxvl. t<ĺrvénybe.

10.6. Vevő a srnrződés^mełköté:ĺ."' kapc1ol3!o9 eljĺánási köItségek címén 5.500; Ft + ÁFA eiljánásí
d{j összeget 6.600,- Ft fiildhivatalí e|járási-illetéket es-l.ozo,- ľĺĺo lŕig e1járási ďjat aszsrzśđés aláírásáú megelőzöen megfizetett.

10.7. A sznrzśdő fetek srnrzÄdést aláíró képviselöi kijelentit hog az adáwéte1i srnrzńdés
megkötésére és aláíľására a szülcsége.s fe|hata|mazásoHĺal rendelkeňek.

10.8. Jelen szcrzőđés a PĹli. és a vonatkozó egyéb jogszabłłIyok reĺrdelkezesei megfe|elően
irányadóak.

ĺ0.9. A sznrzśdés fetek telies megáIĺapodásáttarta\mazza-A feĺek között asrgzÄdéselőtt téfrejött
szóbeli vary ínísbeli megáIlapodás hatá|yát veszti. A srprzÁdés módosítĺísa kizźrő|agín{sban
töľténhet.

A szerződés eryes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensege nem jelenti automatit<usan asznrzódés eýszenek érvénytelenségét. Ilyen esetben 1 feJek köíetesek az éwénýe1en '. ,!,, ĺ
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rendelkezést ügyleĹi akaratuknak és a szerződéskötéskor íbnnálló céljuknak leginkább

megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni.

10.10. A szftrződő felek je|en Szerződés elkészítésével és ellenjegyzéséve|, va|amint az i|ĺetékes

fijl.clhivatal e|őtti képvise|ettel ůigyvédet .... bízzák.meg, és

meghata|mazzźk az i|tetékes ftildhivatal előtti eljárásra is. E||enjegzn tigyvéd a
meghata|mazźlstelfogadja.

A szęrződó felek kijelentik, hogĺ a jelen adrásvételi szeĺ.zódés,t. elolvasás és egyezł5 értelmezés után,

mintakaratukkalésnyilatkorataikka|mindenbenegyezÍ5tírjĺĺkaIá.

Budapest 20i7.

Budapest Fővaľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi
Önkonn{ny zat e|ađó megbízasából elj áró
Józse&láľosi Gazdálkodáđ Közpoft Zrt.

képviseli: Bozsik István Pétęr
v agy oĺgazÁálkodási i gazgatő

Eladó
Vevő

Jelenokiratot... (...........)budapestiügyvédkészítettemése|leĺjegyr'em,Buđapest,2o|7....,.

okiratkészítő ügrvéd

i!



,,Budapcst VIII. keľütct Tolnai Lajos u.26.szám alatti ingatlan clidcgenítése -
pá|yázať,

Adásvóteli szerződést érintő mĺódosítási javastatok és nyilatkozat

AIulírott
mint a
tisztségviselőj e j elen pá|y ázatbarl taláIható adasvételi
javaslatokat teszem / nem teszęk módosítłási javaslatotf

(taľsasag neve) vezetö
szerzndéshez / az a|źlbbi módosítási

2-

Alulírott (név)
mint a (üársaság neve) vězntí
tisztségviselője nyilatkozom, hogy páIyázatt felhívás mellékletét képező ad,áwételi szeľződés
pĺv9zetelJ<el kapcsolatos észľevételet módosítÁsi vagy kiegészítésre irányutó javaslatok
kiíró általi elutasítása esetén is feĺntartom ajánlatomat.

Budapest

A *.gď j eIö lt ľészréI a megfelelő szöv eg alahű"ĺrndő

,, uu



13. szamú melléklet

osszefoglaló a bcnyrijtandó ajánlat formai és tartalmĺ kövctclmónycíľől' Ĺájékoztatás az
átlráúb;atő szerv ezet fo ga lmá róI

Az ajánlatot atfusasá,gképviselője minden oldalon kéĄegéve| ktiteles ellátni.

Az ajtnlatnak folyamatos sorszámoással kell rendelkeznie.

A borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkoző jelrzés.

Az ajźnlatotkét pélđányban, ktilön lezáĺ borítékban kell benýjtani, az egyik példányon feltĺintetve az

,,Eredeti pélđáný', a másikon a,JVĺásolati pélđaný' szöveget.

A borítékon a következő szöveget kelt és lehet feltüntetni: ,,Budapest vI[., Tolnaĺ Lajos u. 26.

szĹm alattĺ ĺngatlan elidegenítése . pályúnat,

Az aján1atotsértetlen borítékban kell benyújtani, séľíilt felnyitott boľítékot a Bonyolító nem vesz át.

Áhol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, azeredęti igazolást kell csatolni azajźn|athoz.

Az ajánlatlbiztosíték befizetésénél a közlemény ĺovatba a kövętkezőt kell beírni: ĺjánlati bĺztosíték
Tolnaĺ Lajos u. 26.

Az ajál|attartalmát a kcivetkezij soľľelldbęn kérjĹik tisszcfiíari:

1. Jeleĺrtkezési lap

2. Ajánlatiösszesító

3. Eľedeti,.30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eređeti a|áirásicÍmpéldany

5. A Pp. előíľásai szerinti bizonyÍtó eĘĺí meghata|mazÁs, amennyiben az ajén|atot nem a cég

képviselője iĄaa|á,

6. Pá|yántidokumentáció megvásárlásőĺőLszőIő bevételi pettztáĺbiznnyLatmásolata

7. Ajánlati biztosíték befizętésérót szóló igazolás másolata

8. NyílatkozaÍ végelszímolásról, csődeljĺáľásľól, felsámolásróI

g, Nyilatkozat apá|yázatifeltételek etfogadrásáľól, szerződéskötésről, ingat|ansznrznsi képességről,

aj ánlati kiitöttségľő l

10. Nýlatkozat adó és adók módjára behajtható köztaÍtozásról; Kiíĺóval szemben fennálló

taľtozásról

1l. NAV igazolása

12. Hetyi adóigazolás (beszerezhetö: Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat Polgármesteri Hivataĺa

1082 Budapest, Baĺoss u.6347.)

13. Kiíróval" bonyo!ítóval szemben fennálló tartozás igazn|ása (beszeľezłretö: Józsefuárosi

GazdÄ|kodÁsi Í(ö4ont 7rt.1084 Budapest, iľ u. 8., és Budapest Józsefuáĺosi Ônkormányzat

Polgánnesteľi rłĺvatau penzĺgyi ŰgyostÁby 1082 Budapest, Baross u 63ó7. tr. em.)

t4. Nýlatkozat p énzÍllgyĹ altolĺnasságrol

15. Nýlatkozat a kézbesítćs hetyérőI és abankzámlaszámľól

16. Nyilatkozat átläthatő szeĺłerctő|

t--- 17. Azadásvéte|i szerződéssel kapcsolatos észrevétolęk' módosítási javaslatok

--<'
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Atlátható szęĺyezet:

A207l. évi CXCVI. Ĺv.3. $ rendelkezései alapján átláthatő szeryezęt..

1. átlátható sa,crvczet:

a) az á|lam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormáĺyzat,
a társulás, az egyházi jogi személy, az o|yan gazdálkodó szel.vczet, amelyben az á||am ,igy 

^helý önkormányrat külön.tail<ĺn vagy egyi.itt i00%-os részesedessel rendetkezik, a nemzetktĺzi
szervezet, a kiilftilđi állaĺn' a lúlffildi heýhatóság, a kiilfiildi állami vagy helyhatósági szeľv es az
Európai Gazdasági TérségrőI szóló megállapodásban részes áIlam szabátlyomttpiacälrabevezetett
nyilvánosan műki'dő részvénytársaság

b) az olyan belft'ldi vary külft'Idi jogi szeméty vagy jogi szeméIyiséggel nem rende|kezÁ gaztáilkodó
sz.eÍyezat, amely megfelel a következcj feltételeknek:

ba)tu|ajdonosi szeľkezete, a pénanosás és a teľľorizmus finanszíroz,ása mege|tlzpséröl és
mogakadłílyozńsáľól szóIó tö'rvóny szcrint mcghatłirozott tény|eges tu|ajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagrállamában, azEurópai Gazdasági Térségľől sm|ó megállapodásban ľészes
államban, a GazÁasági Eryĺĺttmĺíködési és Fejlesztesi Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőségge|, ametlyet \vlagyarorszÁgnaŔ a kettős ídć,ztutas
elkerĺi|ésérő| szoló egtezménye van,

bc) nem minősĺil a Ĺársasági adóról és az osúa|ékadóľól szóló törvény szerint meghatáľozott
el lenőrzött kĺitft ldi üíľsaságnĄ

bd) a gazdálkodó szervezetbeĺr közvetlenti| vagy közvętetten több mint 25%o-os tulajdorural,
befotyással vagy s"Ävaz,ati jogga| bíró jogi szeméIy, jogi személyiséggel neĺn r"ńdelkező
gaz-dźtlkođő szenłezettekintetében a ba), bb) és bc) a|pontszerinti feltételek fennáttnĄ

a) az a civi| s7-Ervezot és a vízitársu|at, ame|y megfelel a kĺivetkező feltételeknek:

ca) vezntő tiszlségviselői megismeľhetőt

cb) a civi| srpĺłeznt és a vízitĺársulĄ valamínt ezek ve?ľ;tő tisztségviselői nem átlátlrató
szeľvezetben nem rendelkeznek 25%o-ot megbaladő ľészesedéssel,

cc) szśk,he|ye az Európai Unió tagáillamában, az Euľópai Gazdasági Térségről szoló
megállapodásban részes államban, a GazÁasáęi Egyiittműködési és Éejlesztési Sznnłeznt
tagáLLanábaĺl vary olyan áIlamban van, amellyel Magyarorszź,gl* " k"ttĺ. adőztatás
elkertiléséről szoló eryezménye van;

9. meghaańrozó befolyds: az a lcapcsola! amelpekĺévéĺr természetes személy, vagyjogi személy egy
jogi sze'mélylrek tagia vagy résznĺényese, és

a,) jogosult e jogl személy vezető tisztségvĺselői vagľ feliiryelőbizottsága tagiai többségének
megváLasztására és visszahívására, vagy

h) a jogi személy más tagiaival vary részvényeseivel kötött megíllapodás ąlapján eryedül
reĺrdelkezik a szavazatok több mint ötveĺr százalékával:

3. $ (2) Áz (1) bekezdés 1. pont b) és c) alponfiĺában foglalt feltételeknek való megfelelésrőI a
szerr'ődő féInek cegszeriÍen alĺíírt módon nyilatkoznia ketl. Á valótlan taľtalmú nyilatkorat aleján
kötött szgződés semmis.
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14. számu melléklet
Értékbecslés
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Avant.Immo o MérnÖki és lgazság{lgyi Szakértri Kft.

Avant.lmmoMérnökiés|gazságügyiSzakértőíKft. T:06-30/908.1995
1031 Budapest, Városfa| köz 5. e-maiĺ: avantim mo@t-on|ine.hu

AKTUAL|ZÁI-ľ ÉnľÉxeLÉ$ B tzoNYíwÁNY

KerĹiletĺ ĺjvezet: Csarnok negyed
a ... .
Epltesr ovezet
Telek mérete m2

Fajĺagos forgalmi érték Ft/mz

Forgalmi érték bruttó Ft
Áfa tartalom Ft
Forgalmiérték nettó Ft

L1-Vlil-1
354

254978

í9 18g 134
71 070 866

A korábbi értéket fenntartom.

Az aktualizá|ás az eľedeti értékbecsĺésben rögzített értékbecslésben rógzített tenileti adatok,
és az abban rögzÍtett milszak| állapot a|apján készĹilt, az aktua|izálás az eredeti értékbecs-
léssel együtt érvényes.

Budapest, 2017.05.29.

.Hłdf.-:..J-'i.s.{-l.
Báľtra|Lász|ó
okl. ťi. mómök

ĺngatlanforgalmi |gazsfuĺigý
szakéđr

G.ljĺ !.ł:ťĺl

Budapest Vl|ĺ. To|nal|-ajos !r. 26. 34961 hrsz



Avant.lmmo Mérnökíés ĺgazságügyĺ Szakértői Kft. T: 06-30/ 908-íg95
1031 Budapest, Városfa| k<jz 5. e-mail: avantĺmmo@t-emai|.hu

INGATLANFoRGALM! SZAKVÉLEMÉNY AKTUALEÁLÁS
a Budapest Vlll. Tolnai Lajos u. 26. 34961 hrsz

a|attitelekről

Budapest, 2017 málus 29.



Avan[.lĺnmo ". MérnÖki és IgazságÚgyi Szakértői Kft.

Budapest. Vĺĺl. TolnaíLajos u. 26. 3496í hrsz



2. sz. melléklet

. .':

Szavazás eredménye

|deje: 2017'június 07. 13:01
Típusa: Nyí|t
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: napiľend

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott í0 í00.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00

Távo| 5 33.33
osszesen í5 í00.00

lgen
Nem

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pálovics Lász|ó
Soós György
Borsos Gábor
Györgyi lda Anna
Őszi Éva
Pintér Atti|a
Vöros Tamás

10 100.00 66.67
0 0.00 0.00

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
Távol
Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje. 2017. június 07. 13:02
Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: 1. b|okk

EredméĘve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

I 90.00 60.00
0 0.00 0.00

Tartózkodik 1 10.00 6.67
Szavazott 10 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 33.33

Név
Dudás Istvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Major Zo|tán
Pálovics László
Soós György
Komássy Akos
Borsos Gábor
Györgyi lda Anna
Őszi Éva
Pintéľ Attila
Vöros Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

TávoI
Távol
TávoI
TávoI
TávoI

Fľakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. jÚnius 07. .ĺ3:06

Típusa: Nyí|t
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. pontjal

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tańózkodik

8 72.73 53.33
1 9.09 6.67
2 'ĺ8'18 13.33

Szavazott 1í 100.00 73.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 26.67

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hé|isz György
Kocsis Attila
Major Zo|tán
Pá|ovics László
Soós Gycĺrgy
Jakabfy Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
9yörgyi lda Anna
Oszi Eva
Pintér Atti|a
Vörös Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.
Tart.

Távol
TávoI
Távol
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. június 07. 13.14
Típusa: Nyĺ|t
Határozat Elfogadva
EgyszerĹi

Tárgya: Napirend í.9. pontja: Javaslat a Józsefváros Közĺisségeiért Nonprofit Zrt.-
vel kapcso|atos dö ntések megh ozata|ár a

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 9 81.82 59.99
Nem 1 9.09 6.67
Tańózkodik 1 9.09 6.67
Szavazott íí í00.00 73.33
Nem szavazott 0 0.00

I.ávo| 4 26.67
osszesen í5 100.00

Név
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Major Ao|tán
Pá|ovics László
Soós Gyorgy
Komássy Akos
Borsos Gábor
Györgyi |da Anna
lszi Éva
Pintér Atti|a
Vörös Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.

Távol
Távol
Távol
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017. jÚnius 07. .ĺ3:19

Tĺpusa: Nyĺ|t
Határozat Elutasítva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.í. pontia: Javaslat kozterü|et.használati kérelmek e|bĺrá|ására
lll. pont

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartózkodik 2 18.18 13.33
Szavazott 11 100.00 73.33
Nem szavazott 0 0.00
Távol 4 26.67

lgen
Nem

Név
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hélisz Gyorgy
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pálovics László
Soós Gyorgy
Borsos Gábor
Jakabfy Tamás
Györgyi |da Anna
Őszi Éva
Pintér Atti|a
Vöros Tamás

0 0.00 0.00
9 81.82 60.00

Voks
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Tart.

TávoI
Távol
TávoI
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

Ideje: 2017.június 07. 13:19
Típusa: NyíIt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.1. pontja: Javas|at közterü|et.haszná|ati kére|mek elbĺrálására
Vl. pont

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen I 81.82 59.99
Nem 1 9.09 6.67
Tartózkodik 1 9.09 6.67
Szavazott 11 í00.00 73.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 26.67

Név
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Major Zo|tán
Pálovics László
Soós Gyorgy
Komássy Ákos
Borsos Gábor
QvÖwi |da Anna
Oszi Eva
Pintér Atti|a
Vörds Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.

Távol
Távol
Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. jÚnius 07. 13:19
Típusa: Nyĺlt
Határozat E|fogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.1. pontja: Javas|at közterĹi|et.haszná|ati kérelmek elbírálására
Vll. pont

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartizkodik

9 81.82
1 9.09
1 9.09

59.99
6.67
6.67

Szavazott ĺ1 í00.00 73.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 26.67

Név
Borsos Gábor
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hé|isz György
Kocsis Attila
Major Zo|tán
Pálovics László
Soós György
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
9yörgy. lda Anna
Oszi Eva
Pintér Attila
Voros Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.

Távol
Távol
Távol
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017. június 07. 13',20
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 2.1. pontja: Javaslat kĺizterĹilet-használati kérelmek elbírálására
ĺ., ||., lV., V. pontok

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 11 100.00 73.33
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 4 26.67
osszesen í 5 100.00

lgen
Nem

Név
Borsos Gábor
Dudás |stvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hé|isz Gyorgy
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pá|ovics László
Soós Gyĺĺrgy
Györgyi |da Anna
Őszi Éva
Pintér Attila
Vorös Tamás

11 100.00 73.33
0 0.00 0.00

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol
TávoI
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

ldeje: 2017. június o7. 13.,21
Típusa: Nyĺ|t
Határozat Elfogadva
EgyszertÍ

Tárgya: 3. blokk

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 10 90.91 66.66
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 9.09 6.67
Szavazott 1,| í00.00 73.33
Nem szavazott 0 0.00

Iávol 4 26.67
osszesen í5 ĺ00.00

Név
Dudás lstvánné
Gondos Judit
Guzs Gyula
Hé|isz György
Jakabfy Tamás
Kocsis Attila
Komássy Ákos
Major Zo|tán
Pálovics László
Soós György
Borsos Gábor
Gyorgyi lda Anna
lszi Éva
Pĺntér Attila
Vcirös Tamás

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
Tart.

Távol
TávoI
TávoI
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

|deje: 2017 ' június 07. 13.22
Típusa: Nyílt
Határozat Elfogadva
Egyszerű

Tárgya: Napirend 3.3. pontja: Javaslat a Budapest V|ll. kerĺ.ilet, Tolnai Lajos utca
26. szám a|atti ingatlan nyilvános, egyfordu|ós pályázaton történő értékesítésére

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Tartózkodik 2 20.00 13.33
Szavazott í0 í00.00 66.66
Nem szavazott 1 6.67
Távol 4 26.67

lgen
Nem

Név
Hélisz Gyorgy
Dudás lstvánné
Gondos Judĺt
Guzs Gyula
Kocsis Attila
Major Zo|tán
PáIovics László
Soós Gyorgy
Jakabfy Tamás
Borsos Gábor
Komássy Ákos
Gyorgyi lda Anna
őszi tva
Pintér Atti|a
Voros Tamás

7 70.00 46.66
1 10.00 6.67

Voks
Nem sz.

!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Tart.
Tart.

Távol
Távol
TávoI
TávoI

Frakció

l0


