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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I  K I V O N A T  

 

 

Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. december 11-én (hétfő) 

13.00 órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 

termében megtartott 38. rendes üléséről 

 

 

 

1044/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: 

 

Napirend 
 

1. Gazdálkodási Ügyosztály 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására + KIEGÉSZÍTÉS 

PÓTKÉZBESÍTÉSSEL 

1. Tulajdonosi hozzájárulás, Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor utca 10 kV-os föld-

kábel rekonstrukció  

2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 35. számú ingatlanra 

leágazó gáz elosztóvezeték kiépítéséhez  

3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 4. szám alatti 

ingatlan villamos energia ellátásához  

4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Kálvária utca 14-16. számú 

ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozások építéséhez  

5. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések 

meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

6. Javaslat a Cordia Ingatlanbefektetési Alap gépjármű-elhelyezési kötelezettségének 

pénzbeli megváltással történő teljesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

 

 

2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. A Vépy és Társa Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 30. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség 

vonatkozásában  

2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 18. (Bacsó Béla u. 15.) szám alatti üres, 

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének 

megállapítására 
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3. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat kamatozó értékpapír vásárlásra (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 

Előterjesztő: Páris Gyuláné - gazdasági vezető 

 

 

4. Tájékoztatók 

(írásbeli tájékoztató) 

 

1. Tájékoztató közterület-használattal kapcsolatos ügyekben  

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

2. Tájékoztató a VIII. kerület, TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó közutak átépítésével 

kapcsolatosan  

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

3. Tájékoztató a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által meghirdetett elektronikus 

árverés 2017. évi eredményéről  

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

 

5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. ………………. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

2. ……………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 

11. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása tekintetében  

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 
3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Őr utca 10. szám alatti üres, önkormányzati 

tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem 

elbírálására  

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bókay János u. …………….. szám alatti lakás 

bérbeadására  

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca …………….. szám alatti, ……………. 

helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat 

jóváhagyására  

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

6. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása – Budapest 

VIII. kerület, Orczy út ………………..  

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 
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A Bizottság létszáma – Borsos Gábor megérkezésével – 14 főre változott. 

 

 

1. Gazdálkodási Ügyosztály 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 1.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

 

A napirend 1.1. pontját külön tárgyalásra kikérték. 

 

 

Napirend 1.2. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás, Budapest VIII. kerület, Korányi 

Sándor utca 10 kV-os föld-kábel rekonstrukció  

 

1045/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja – 

az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út  

72–74.) megbízása alapján – az ÉSZAK BUDAI Zrt. (cégjegyzékszám: 01 10 046206; 

székhely: 1037 Budapest, Kunigunda u. 76.) által tervezett (tervszám: T-16/264), Budapest 

VIII. kerület, Korányi Sándor utcában 10 kV-os földkábel rekonstrukciós csere közterületi 

munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Korányi Sándor utca (hrsz.: 36031) munkálatokkal érintett 

út- és járdaszakaszára terjed ki, 

 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 

hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti 

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban 

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 

d. a megszüntetett (bontott) földkábeleket el kell távolítani, 

 

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, 

melyre a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

 

• a bontással érintett Korányi Sándor utca útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel 

kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább a járda 

szélességével megegyező hosszban) 

– 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg  

– 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 
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– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

 

• a bontással érintett Korányi Sándor utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes szélességében)  

– 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

 

f. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 

írásban értesíteni, 

 

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

Napirend 1.3. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 

35. számú ingatlanra leágazó gáz elosztóvezeték kiépítéséhez 

 

1046/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja – 

a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. megbízásából a terveket készítő HELYSZÍN Építőipari Kft. 

(cégjegyzékszám: 01 09 861432; székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4. I./1.) részére – a 

Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 35. szám alatti ingatlan gázellátását biztosító leágazó 

elosztóvezeték kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Magdolna utca (hrsz.: 35396) érintett út- és 

járdaszakaszára terjed ki, 

 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 

hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti 

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban 

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  
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d. kötelezi a kivitelezőt a Magdolna utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek (és járda 

szegélykő) megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a 

beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

 

• a bontással érintett Magdolna utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (legalább a járda 

szélességével megegyező hosszban) 

– 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

 

• amennyiben szükségessé válik a Magdolna utca útpálya burkolatának megbontása, 

akkor az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm 

átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a forgalmi sáv 

szélességének megfelelő hosszúságban) 

– 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg  

– 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

 

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 

írásban értesíteni, 

 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

Napirend 1.4. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd 

utca 4. szám alatti ingatlan villamos energia ellátásához 

 

1047/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja – 

az ELMŰ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 874142; székhely: 1132 Budapest, Váci út 

72–74.) megbízása alapján – a GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 

01 09 692800; székhely: 1131 Budapest, Rokolya u 1-13.) által tervezett, Budapest VIII. 

kerület, Rökk Szilárd utca 4. szám alatti ingatlan villamos energia ellátását biztosító 1 kV-os 

közcélú elosztóhálózat létesítéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 
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a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Rökk Szilárd utca (hrsz.: 36681) munkálatokkal érintett 

út- és járdaszakaszára terjed ki, 

 

c. a földkábel létesítési munkálatokat a Rökk Szilárd utca tervezett felújítását 

megelőzően lehet elvégezni, 

 

d. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 

hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti 

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban 

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 

e. kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, 

melyre a beruházó és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

 

• a bontással érintett Rökk Szilárd utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (legalább a járda 

szélességével megegyező hosszban) 

– 15 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap (járműterhelésnél 20 cm)  

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

 

• a bontással érintett Rökk Szilárd utca útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (forgalmi sáv teljes 

szélességében) 

– 7 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg  

– 20 cm vtg. C8/10-32/F stabilizált útalap 

– 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

 

f. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 

írásban értesíteni, 

 

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

előírásainak maradéktalan betartásával – a Rökk Szilárd utca tervezett felújítása miatt 

– 2018. március 15-ig érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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Napirend 1.5. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Kálvária utca 

14-16. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozások építéséhez 

 

1048/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja – 

a Symbister Tervezőiroda Kft. (cégjegyzékszám: 01 06 784968; székhely: 1096 Budapest, 

Thaly Kálmán u. 10.) megbízásából – a Pannon Engeneering Mérnöki Iroda Kft. 

(cégjegyzékszám: 13 09 142974; székhely: 2040 Budaörs, Vöröskő u. 10.) részére, a 

Budapest VIII. kerület, Kálvária utca 14-16. szám alatti ingatlanon tervezett társasház építési 

engedélyezéséhez készített kapubehajtó terveihez, az útcsatlakozás kiépítésének közterületi 

munkáihoz, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Kálvária utca (hrsz.: 35882) út- és járdaszakaszára terjed 

ki, 

 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 

hozzájárulást a vonatkozó rendelet (19/1994. (V.31.) KHVM rendelet) szerinti 

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal 

Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban 

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 

d. kötelezi a beruházót (építtetőt) az új útcsatlakozások kiépítése kapcsán az úttest, a 

járdaszegély és járda helyreállítására, a csapadékvíz elvezetését biztosító, megfelelő 

minőségű kialakítására, melyre a beruházó (építtető) 5 év garanciát vállal,  

 

 a Kálvária utca kapubehajtó burkolatát az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni: 

 8 cm vtg. beton térkő burkolat 

 3 cm Z 0/4 homok ágyazat 

 15 cm vtg. C12/15 beton burkolatalap  

 20 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 

 

 a tervezett felhajtó rámpa mentén a sérült útpálya aszfalt útburkolatot legalább 30 

cm szélességben, 4 cm MA11 öntött aszfalttal kell helyreállítani, 

 

 a Kálvária utca járda burkolatát a korábbi kapubehajtónál a kiemelt szegélyek 

helyreállítását, illetve az új épület kivitelezését követően a kapubehajtókon túli, 

ingatlan előtti járdaszakaszokat – szegély helyreállítást követően – egybefüggően 

az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:  

– 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött sétányaszfalt 

– 15 cm vtg. C8/10-32-F1 stabilizált útalap 

– 15 cm vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq 95% (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 
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e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 

írásban értesíteni, 

 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 2 évig érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 

kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

A napirend 1.6. pontját külön tárgyalásra kikérték. 

 

 

 

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Cordia Ingatlanbefektetési Alap gépjármű-elhelyezési 

kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére 

 

A napirend 1.7. pontját külön tárgyalásra kikérték. 

 

 

 

Napirend 1.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

 

1049/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő 

teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

IGUANA IT Kft. 

(székhely: 1088 Budapest, Krúdy u. 9.) 

2017. december 14. – 2018. december 13. 

vendéglátó terasz  

Budapest VIII. kerület, Krúdy u. 4. szám előtti járdán  

21 m
2
 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
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1050/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő 

teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

A közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

BUSZER Budapesti Építő és Szerelő Zrt. 

(székhely: 1163 Budapest, Új Kőbánya utca 23.) 

2017. december 16. – 2018. január 15. 

védőtető (építési munkaterület) 

Budapest VIII. kerület, Déri Miksa u. 7. szám 

előtti közterület 

54 m
2
 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  

 

 

 

1051/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal) 
 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. közterület-használati hozzájárulást ad – teljes díjmentességgel – az alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

 

 

Közterület-használat helye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedrano Construction Hungary Kft. 

(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 

2018. január 01. – 2018. március 31. 

építési munkaterület (építési felvonulási terület és 

építési konténer elhelyezése parkolóhelyen) 

 

Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. előtti 

219 m
2
 úttesten és 120 m

2
 járdán, valamint 5 db 

parkolóhelyen (parkolóhelyenként 10 m
2
) 

 

Budapest VIII. kerület, Práter u. előtti 252 m
2
 

úttesten, 138 m
2
 járdán, 5 db parkolóhelyen 

(parkolóhelyenként 10 m
2
), valamint a gépészeti 

áruház előtti 30 db parkolóhelyen (parkolóhelyenként 

13 m
2
) 

 

Budapest VIII. kerület, Bókay János u. előtti 108 m
2
 

úttesten és 108 m
2
 járdán 

 

Budapest VIII. kerület, Corvin sétány meg nem 

épített területéből 368 m
2
 közterületen 
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Közterület-használat nagysága: 1313 m
2
 + 10 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 

m
2
) + 30 db parkolóhely (parkolóhelyenként 13 m

2
) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

2. a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a Budapest VIII. kerület, Bókay utca 46-48. előtti 

szakaszon található 3 db parkolóhely vonatkozásában (64 munkanap) 1.442.268,- Ft-ot 

köteles megfizetni a közterület-használatról szóló határozatban megjelölt 

bankszámlaszámra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  

 

 

 

1052/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal) 
 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 

hozzájárulást ad – teljes díjmentességgel – az alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Pedrano Construction Hungary Kft. 

(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 

2018. január 01. – 2018. március 31. 

építési munkaterület 

 

Budapest VIII. kerület, Bókay utca 44-46. szám 

előtti járda 

66 m
2
  

 

Budapest VIII. kerület, Tömő utca 24-30. szám 

előtti járda 

146 m
2
  

 

Budapest VIII. kerület, Szigony utca 27-33. szám 

előtti járda 

400 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
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1053/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal) 
 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. közterület-használati hozzájárulást ad – teljes díjmentességgel – az alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága összesen: 

Pedrano Construction Hungary Kft. 

(székhely: 1082 Budapest, Práter u. 29/a. fszt. 21.) 

2018. január 01. – 2018. március 31. 

építési munkaterület (eseti jellegű lerakodás, 

építőanyag bedaruzás, betonozás céljából) 

Budapest VIII. kerület, Bókay utca 46-48. 

90 m
2
 + 3 db parkolóhely (30 m

2
) 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

2. a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a Budapest VIII. kerület, Bókay utca 46-48. előtti 

szakaszon található 3 db parkolóhely vonatkozásában (64 munkanap) 108.170,- Ft-ot 

köteles megfizetni a közterület-használatról szóló határozatban megjelölt 

bankszámlaszámra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  

 

 

 

1054/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal) 
 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 

hozzájárulást ad – előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel – az alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

 

Közterület használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 16. 

szám alatti Társasház 

(székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 16.) 

2017. december 16. – 2017. december 22. 

építési munkaterület (mozgó állvány) 

Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 16. szám 

előtti közterület 

10 m
2
 járda  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  
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Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 

kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

1055/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. informatikai rendszerének fejlesztése 

tárgyában 2016. szeptember 19. napján kötött támogatási szerződés módosítását az 

alábbiak szerint: 

 

a támogatás felhasználásának véghatárideje: 2018. augusztus 31. 

a támogatás elszámolási határideje: 2018. szeptember 30. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

2. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 19. 

 

3. a rendelkezésre álló önkormányzati útfelújítási tervek korszerűségi felülvizsgálatával, 

újraengedélyeztetésével az e-közmű rendszerben megnevezésű feladat teljes körű 

lebonyolításával a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t bízza meg, bruttó 

2.600.000,- Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

4. felkéri a polgármestert a határozat 3. pontja szerinti megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

5. sebességkijelző táblák beszerzésének és felszerelésének teljes körű lebonyolítására a 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t bízza meg, bruttó 3.500.000,- Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

6. felkéri a polgármestert a határozat 5. pontja szerinti megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 19. 
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7. a Budapest-Józsefváros Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program II. 

elnevezésű program keretén belül megvalósítandó Kortárs Galéria Negyed Program kapcsán 

felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a kivitelezéshez szükséges műszaki 

dokumentáció tartalmának összeállítására és a Vas utca 14. szám alatti társasház alapító 

okiratának módosítására az alábbiak szerint: 

 

Részletes program Fővárosi 

támogatás 

(bruttó Ft) 

Önkormányzati 

önrész (bruttó 

Ft) 

Teljes költség 

(bruttó Ft) 

Műszaki ellenőrzés 1 471 289 740 797 2 212 086 

Vas u. 14. szám társasház alapító okirat 

módosítása 
0 1 206 500 1 206 500 

Mindösszesen 1 471 289 1 947 297 3 418 586 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

8. felkéri a polgármestert a határozat 7. pontja szerinti megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 19. 

 

9. a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. 5. fsz. 4. sz. alatti lakás felújításával kapcsolatos 

valamennyi feladat ellátása tárgyában kötött megbízási szerződés határidejét 2018. 

március 31. napjáig módosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

10. felkéri a polgármestert a határozat 9. pontja alapján a megbízási szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 19. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

 

 

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Cordia Ingatlanbefektetési Alap gépjármű-elhelyezési 

kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére 

 

A napirend 1.7. pontját előterjesztője visszavonta. 
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2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 2.1. pontja: A Vépy és Társa Bt. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. 

kerület, Baross u. 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló 

helyiség vonatkozásában 

 

1056/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul a Vépy és Társa Bt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 30. fszt., 

cégjegyzékszám: 01 06 613928, adószám: 28905554-2-42, képviseli: Haluska Imréné 

ügyvezető) által bérelt, Budapest VIII. kerület, Baross u. 30. szám alatti, 36730/0/A/5 

hrsz.-ú, 23 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás 

céljára szolgáló üzlethelyiség felújításához. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2017. december 11. 

 

2.) hozzájárul továbbá a Vépy és Társa Bt.-vel az 1.) pont szerinti helyiség tekintetében 

történő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra tartozó felújítási 

munkák költségének bérleti díjba történő bérbeszámításához 3 hónap alatt, összesen bruttó 

77.800,- Ft (nettó 61.260,- Ft + 16.540,- Ft ÁFA), havonta 20.420,- Ft + ÁFA összegben. 

Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat elvégezze, és azok a benyújtott 

számlák alapján leigazolásra kerüljenek. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. január 31. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

 

 

Napirend 2.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 18. (Bacsó Béla u. 

15.) szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó 

pályázat eredményének megállapítására 

 

1057/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerület, József 

krt. 18. (Bacsó Béla u. 15.) szám alatti, 34852/0/A/11 helyrajzi számú, üres, utcai bejáratú, 
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földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében kiírt nyilvános, egyfordulós 

pályázati eljárást - érvényes pályázat hiányában - eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  

 

 

 

3. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 3.1. pontja: Javaslat kamatozó értékpapír vásárlásra  

Előterjesztő: Páris Gyuláné - gazdasági vezető 

 

1058/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 2.500 millió Ft értékben féléves 

lejáratú kamatozó kincstárjegyet vásárol a K&H Bank Zrt.-től. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntést végrehajtó szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály 

 

 

 

4. Tájékoztatók 

(írásbeli tájékoztató) 

 

Napirend 4.1. pontja: Tájékoztató közterület-használattal kapcsolatos ügyekben 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul 

veszi. 

 

 

 

Napirend 4.2. pontja: Tájékoztató a VIII. kerület, TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó 

közutak átépítésével kapcsolatosan  

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul 

veszi. 
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Napirend 4.3. pontja: Tájékoztató a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által 

meghirdetett elektronikus árverés 2017. évi eredményéről  

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul 

veszi. 

 

 

 

5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 5.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. ……………. 

szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

 

1059/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat a ………………… helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 

Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. …………….. szám alatti, 44 m
2
 alapterületű lakásingatlan 

tekintetében ……………… és ……………… eladó és ……………… vevő között 28.300.000.-

Ft, azaz huszonnyolcmillió–háromszázezer forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez 

kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály  

 

 

 

Napirend 5.2. pontja: …………….. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. 

kerület, Dobozi u. 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadása tekintetében      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 
 

1060/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 11. szám alatt található, 35380/0/A/2 

hrsz.-ú, utcai bejáratú, földszinti, 20 m
2
 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadásához …………….. magánszemély részére határozatlan időre, 30 napos 
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felmondási idő kikötésével műhely (elektroakusztikai termékek hobbi szintű 

restaurálása) tevékenység céljára, 28.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és 

különszolgáltatási díjak összegen. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2017. december 11. 

 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti 

szerződés megkötésére, amely hatályba lépésének feltétele, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 

35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó 

bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. § (4) bekezdése alapján 

közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő 

bérlő.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. január 31. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

 

 

Napirend 5.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Őr utca 10. szám alatti üres, 

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett 

kérelem elbírálására        ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

1061/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Budapest 

VIII. kerület, Őr utca 10. szám alatti, 35187/0/A/1 hrsz-ú 45 m
2 

alapterületű, üres, 

önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadásához ……………… magánszemély részére, próbaterem (zeneművészet, amatőr 

zenekari próba) tevékenység céljára. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2017. december 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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Napirend 5.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bókay János u. …………... 

szám alatti lakás bérbeadására      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

1062/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 

 

1.) hozzájárul a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) rendelet 

22/C. §-a alapján ……………. jogcím nélküli lakáshasználó részére az általa lakott, 

Budapest VIII. kerület, Bókay János u. …………….. szám alatti, 33,6 m
2
 alapterületű, 1 

szobás, komfortos komfortfokozatú, ………….. hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú lakás – 

a lakbér alapját képező növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve – költségelvű 

komfortos, jelenleg 14.870,- Ft/hó összegű bérleti díjjal történő bérbeadásához 5 év 

határozott időre szólóan, 2 havi, a lakás csökkentő-növelő tényező nélküli lakbérének 

megfelelő összegű óvadékfizetési kötelezettséggel.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2017. december 11. 

 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontjában foglaltak 

alapján a bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. január 15. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

 

 

Napirend 5.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca ……………….. 

szám alatti, ………………… helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár 

és eladási ajánlat jóváhagyására      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

A napirend 5.5. pontját külön tárgyalásra kikérték. 
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Napirend 5.6. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat 

jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Orczy út …………….  ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

1063/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIII. kerület, Orczy út ... szám 

alatti, …………. helyrajzi számon nyilvántartott, 31 m
2
 alapterületű, 1 szobás, komfortos 

komfortfokozatú, a közös tulajdonból 77/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra 

vonatkozóan …………… és ……………… részére történő eladási ajánlat 

megküldéséhez, a vételárnak az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi 

érték 55 % -ában, azaz 4.290.000 Ft összegben történő közlésével és azzal a 

tájékoztatással kiegészítve, mely szerint a végleges vételár összege az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 35/2016. (XII.08.) önkormányzati 

rendelet 16. § (2)-(3) bekezdéseiben biztosított kedvezmények alkalmazásával kerül 

megállapításra. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2017. december 11. 

 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási 

ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. január 31. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

 

 

Napirend 5.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca ……………….. 

szám alatti, …………… helyrajzi számú lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és 

eladási ajánlat jóváhagyására      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

1064/2017. (XII.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(11 igen, 0 nem, 3 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIII. kerület, József utca 

………………... szám alatti, ……………. helyrajzi számon nyilvántartott, 35 m
2
 

alapterületű, 1 szobás, félkomfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból 150/10.000 

tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan az eladási ajánlat bérlő részére 
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történő megküldéséhez, a vételárnak az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított 

forgalmi érték 45%-ában, azaz 4.248.248 Ft összegben történő közlésével és azzal a 

tájékoztatással kiegészítve, mely szerint a végleges vételár összege az Önkormányzat 

tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 35/2016. (XII.08.) önkormányzati 

rendelet 16. § (2)-(3), illetve a 19. § (1) bekezdéseiben biztosított kedvezmények 

alkalmazásával kerül megállapításra. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2017. december 11. 

 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási 

ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. január 31. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

 

Budapest, 2017. december 11. 

 

      Soós György s.k. 

 Bizottság elnöke 

 

 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

 

 

Bodnár Gabriella 

Szervezési és Képviselői Iroda vezetője  

 

 

 

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:  

 

 

Deákné Lőrincz Márta 

Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 

 

 


