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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 2018. június 11-én (hétfő) 

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

termében megtartott 12. rendes üléséről 

 

 

486/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 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 

2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Corvin negyed 

területén optikai hálózat kiépítéséhez (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

 

 

2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 86. szám alatti üres, önkormányzati 

tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem 

elbírálására 

2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 25. szám alatti üres, önkormányzati 

tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett kérelem 

elbírálására 

3. A Budapest VIII. kerület, József körút 48. földszint 2. szám alatti, határozatlan időre 

szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése 

 

 

3. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat vállalkozási szerződés módosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 
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4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása - Budapest 

VIII. kerület, Dugonics utca …………………... 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. ……………….. szám alatti 

lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. …………….. szám alatti 

önkormányzati lakás bérbeadására 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

4. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül (Tömő utca …………….. számú 

ingatlan) elővásárlási jogról való lemondásra (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Szikszai Zsolt - Rév8 Zrt. mb. cégvezetője 

 

 

 

1. Gazdálkodási Ügyosztály 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 1.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

 

487/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

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

 

Közterület-használó, kérelmező:  

 

A közterület-használat ideje:  

Közterület-használat célja:  

 

Közterület-használat helye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedrano Construction Hungary Kft.  

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

2018. július 01. - 2018. augusztus 31.  

építési munkaterület (Corvin 5 irodaház) 

 

Budapest VIII. kerület, Bókay János u. 44-48. 

szám előtti 288 m
2
 úttesten + 3 db parkolóhelyen 

(10 m
2 

parkolóhelyenként) – hetente három 

alkalommal kerül lezárásra (amikor a Tömő u. 24-

30. szám előtti szakasz nincs lezárva) 

 

Budapest VIII. kerület, Tömő u. 24-30. szám előtti 

408 m
2
 úttesten – hetente négy alkalommal kerül 

lezárásra (amikor a Bókay János u. 44-48. szám 

előtti szakasz nincs lezárva) 

 



3 

 

Közterület-használat nagysága: 696 m
2
 úttest és járda + 3 db parkolóhely (10 m

2
 

parkolóhelyenként)  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

2. a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a Budapest VIII. kerület, Bókay János utca 44-48. 

szám előtti szakaszon található 3 db parkolóhely vonatkozásában (27 munkanap) 45.634,- 

Ft-ot köteles megfizetni a közterület-használatról szóló határozatban megjelölt 

bankszámlaszámra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

488/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(9 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy – teljes díjmentességgel – 

közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint:  

 

Közterület-használó, kérelmező:  

 

A közterület-használat ideje:  

Közterület-használat célja:  

 

Közterület-használat helye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedrano Construction Hungary Kft.  

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

2018. július 01. -2018. augusztus 31.  

építési munkaterület  

 

Budapest VIII. kerület, Bókay János u. 44-46. 

szám előtti 66 m
2
 járdán  

 

Budapest VIII. kerület, Tömő u. 24-30. szám előtti 

146 m
2
 járdán 

 

Budapest VIII. kerület, Tömő u. 24-30. szám előtti 

138 m
2
 úttesten  

 

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

előtti 400 m
2
 közterületen (járda és telekhatár 

közötti területen) 

 

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

előtti 125 m
2
 közterületen (Szigony u. 18. 

számmal szemben elhelyezkedő járdán és úttesten)  

 

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

előtti 125 m
2
 közterületen (Szigony u. 20-22. 

számmal szemben elhelyezkedő járdán és úttesten)  
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Közterület-használat nagysága: 

 

1000 m
2
 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

489/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 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: 

Lakatos Józsefné egyéni vállalkozó 

(székhely: 1074 Budapest, Alsó Erdősor u. 12. fsz. 5.) 

2018. június 11. – 2019. január 16. 

napernyő 

Budapest VIII. kerület, Szigony u. 43. szám előtti 

közterületen (Metró kijárattal szemben elhelyezkedő 

Zöldséges pavilon előtti járdán) 

3 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

490/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 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.) 

2018. június 11. – 2018. október 31. 

napernyő 

Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 2-4. 

számmal szemben elhelyezkedő közterületen (a 

Múzeum kerítése melletti járdán) 

9 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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491/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy módosítja a 265/2018. (IV.16.) 

számú határozatát és közterület-használati hozzájárulást ad az alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Kiskávéker Kft. 

(székhely: 1081 Budapest, Kiss József u. 4.) 

2018. április 06. – 2018. szeptember 30. 

vendéglátó terasz  

Budapest VIII. kerület, Kiss József u. 4. sz. előtti 

közterületen 

6 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

492/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 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: 

Ak-Kus Bt. 

(székhely: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 14.) 

2018. június 11. – 2018. október 20. 

vendéglátó terasz  

Budapest VIII. kerület, Lósy Imre utca 2. szám 

előtti közterületen 

8 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

493/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.  – előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel – közterület-használati hozzájárulást ad 

az alábbiak szerint: 
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Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Pallér 1997 Kft. 

(székhely: 3800 Szikszó, Gólya utca 3.) 

2018. június 11. – 2018. augusztus 17. 

védőtető 

Budapest VIII. kerület, Homok u. 5. szám előtti 

közterületen 

20 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

2. a Pallér 1997 Kft. védőtető céljából igénybe vett közterület-használat díját 2018. május 30. 

- 2018. június 10. közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

494/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.  – 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: 

Nagy Fuvaros utca 5. Társasház 

(1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 5.) 

2018. június 11. - 2018. június 30. 

építési munkaterület (állvány) 

Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 5. 

szám előtti járda  

20 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

2. a Nagy Fuvaros utca 5. Társasház az építési munkaterület (állvány) céljából igénybe vett 

közterület-használat díját 2018. június 07. - 2018. június 10. közötti időszakra vonatkozóan 

fizesse meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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495/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Közút Zrt. által 

jóváhagyott forgalomtechnikai terv megléte esetén – 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: 

 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Déri Miksa utca 3. Társasház 

(1084 Budapest, Déri Miksa utca 3.) 

2018. június 12. - 2018. szeptember 14. 

építési felvonulási terület  

 

Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 3. szám 

előtti járda és parkolósáv 

98 m
2
 + 3 db parkolóhely 

 

Budapest VIII. kerület, Víg utca 29. szám 

előtti járda  

68 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

496/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Közút Zrt. által 

jóváhagyott forgalomtechnikai terv megléte esetén – 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: 

Rökk Szilárd utca 17. Társasház 

(1084 Budapest, Rökk Szilárd utca 17.) 

2018. június 12. - 2018. szeptember 14. 

építési felvonulási terület  

Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 17. 

szám előtti járda és parkolósáv 

42 m
2
 + 3 db parkolóhely 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 

kerület, Corvin negyed területén optikai hálózat kiépítéséhez 

 

497/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

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

LOXTON Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 139729; székhely: 2113 Erdőkertes, Banka u. 6.) által 

tervezett (Rsz.: L-R391/18) a Budapest VIII. kerület, Corvin negyed optikai ellátásához 

szükséges alépítményi hálózat kiépítéséhez, 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 az alábbi közterületek (úttest és járda) munkálatokkal 

érintett szakaszára terjed ki: 

 Kisfaludy utca (hrsz.: 36387) 

 Nagy Templom utca (hrsz.: 36306) 

 Tömő utca (hrsz.: 36162/2) 

 Szigony utca (hrsz.: 36137) 

 

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 Józsefvárosi Polgármesteri 

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

abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 

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

melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

 

• a bontással érintett aszfalt burkolatú járdát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg  

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

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

helyettesíthető) 

 

• a bontással érintett aszfalt burkolatú útpályát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg  

– 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) 

 

• a bontással érintett térkő burkolatú járdát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:  

– meglévő térkő burkolat 

– 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltágyazat 



9 

 

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

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

helyettesíthető) 

 

• a bontással érintett térkő burkolatú útpályát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:  

– eredeti térkő burkolat 

– 4 cm vtg. ágyazó zúzalék 

– 20 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap  

– 20 cm vtg. 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: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 2.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 86. szám alatti üres, 

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett 

kérelem elbírálására 

 

498/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 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, Baross u. 86. szám alatti, 35527/2/A/75 hrsz.-ú, 

42 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti (galériás), nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a MELTER-BAU Kft. (székhely: 1188 

Budapest, Nemes u. 15.; cégjegyzékszám: 01 09 996290; adószám: 13737137-2-43; 

képviseli: Urbán Csaba József ügyvezető) részére határozatlan időre, 30 napos 

felmondási idő kikötésével, szépségipari tevékenység (fodrászat, fizikai közérzet javító 

szolgáltatás) céljára, 50.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási 

díjak összegen.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. június 11. 
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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. július 31. 

 

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

 

 

Napirend 2.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 25. szám alatti üres, 

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására érkezett 

kérelem elbírálására 

 

499/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 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, Fiumei út 25. szám alatti, 34733/0/A/52 hrsz.-ú, 

34 m
2
 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás 

céljára szolgáló helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idő 

kikötésével az Európa Conference Kft. (székhely: 1088 Budapest, József krt. 2. 4/1; 

cégjegyzékszám: 01-09-989766; adószám: 24085537-2-42; ügyvezetője: Temesvári Erik) 

részére, rendezvényszervező iroda tevékenység céljára, 60.450,- Ft + ÁFA/hó bérleti díj 

+ közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. június 11. 

 

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

szerződés megkötésére, amelynek 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. július 31. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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Napirend 2.3. pontja: A Budapest VIII. kerület, József körút 48. földszint 2. szám alatti, 

határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése 

 

500/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban 35229/0/A/19 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VIII. kerület, József körút 48. földszint 2. szám alatti, 37 m
2 

alapterületű üzlethelyiségre vonatkozó eladási ajánlat Med. Aranytű Bt. (székhely: 1085 

Budapest, József körút 48.; adószám: 22064202-2-42; cégjegyzékszám: 01-06-734435; 

képviseli: Dallos László ügyvezető) részére történő megküldéséhez, a vételárnak az 

elkészült forgalmi értékbecslés, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 32/2013. (VII.15.) 

önkormányzati rendelet alapján a forgalmi érték 100%-ában, azaz 18.500.000 Ft 

összegben történő közlése mellett. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. június 11. 

 

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

ajánlat kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. július 20. 

 

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

 

 

 

3. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 3.1. pontja: Javaslat vállalkozási szerződés módosítására  
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 

 

501/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. a PENSIO Magyarország Kft. áremelési javaslatát elfogadja, mely szerint 2018. június 15. 

napjától a nevelési-oktatási és a szociális intézmények közétkeztetése tárgyában 2015. 

augusztus 03. napján kötött, többször módosított vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói 

díjak mértéke 6 %-kal emelkedik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 
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2. a határozat 1. pontja szerinti szerződésmódosításból eredő többletköltséget a szolgáltatást 

igénybe vevőktől a felnőtt étkeztetés kivételével átvállalja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

3. felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítás 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 14.  

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Humánkapcsolati Iroda, Pénzügyi Ügyosztály 

 

Az 501/2018. (VI.11.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat melléklete 

tartalmazza. 

 

 

 

4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 4.1. pontja: Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat 

jóváhagyása – Budapest VIII. kerület, Dugonics utca ……………. ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

502/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 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, Dugonics utca 

……………. szám alatti, ………….. helyrajzi számon nyilvántartott, 27 m
2
 alapterületű, 

1 szobás, félkomfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból 510/10.000 tulajdoni 

hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan ………….. bérlő részére történő eladási 

ajánlat megküldéséhez, a vételárnak az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított 

forgalmi érték (7.700.000 Ft) 30%-ának alapul vételével, valamint az Önkormányzat 

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

rendelet 16. § (2) bekezdésében biztosított 10% kedvezmény és a 19. § (1) bekezdés a) 

pontjában biztosított 5% kedvezmény alkalmazásával, azaz 1.963.500 Ft vételár 

közlésével, a vételár egy összegben történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséggel, 

azzal a kikötéssel, hogy az Önkormányzat javára egy évre elidegenítési és terhelési 

tilalom kerül bejegyzésre. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. június 11. 
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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. július 20. 

 

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

 

 

 

Napirend 4.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. 

…………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zt. 

vagyongazdálkodási igazgatója      ZÁRT ÜLÉS 

 

503/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.)  

a) hozzájárul a ……………… hrsz. alatt felvett épületben lévő, Budapest VIII. kerület, 

Diószegi Sámuel u. ……………... szám alatti, 2 szobás, komfort nélküli 

komfortfokozatú, 51,93 m
2
 alapterületű lakásra ………….. és ……………. bérlőkkel 

fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével 

egyidejűleg a …………. hrsz. alatt felvett épületben a Budapest VIII. kerület, Kőris u. 

……………. szám alatti, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú, 54,19 m
2 

alapterületű 

lakás megtekintett állapotában történő bérbeadásához, öt év határozott időre, azzal a 

feltétellel, hogy a bérlők a leadásra kerülő bérleményüket rendeltetésszerű állapotban 

adják át a cserelakás birtokbavételét követő maximum 90 napon belül. 

 

b) a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás – saját költségen – a 

bérlők feladata, melyet beruházási megállapodásban kötelesek vállalni. A beruházási 

megállapodásban rögzített felújítási munkák elkészültét a bérbeadó szervezet a 

megállapodásban rögzített időpontig ellenőrzi.  

 

c) bérlők a lakást az új bérleti szerződés keltétől számított három évig nem cserélhetik 

tovább. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. június 11. 

 

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

megállapodás és bérleti szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója  

Határidő: 2018. július 16. 
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3.) kötelezi …………….t és ……………t, hogy az 1.) pontban megjelölt lakás 

birtokbavételét követő legfeljebb 90 napon belül, az általuk jelenleg használt, Budapest 

VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. ………………. szám alatti lakást ingóságaitól kiürítve, 

üresen adják le. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója  

Határidő: A Budapest VIII. kerület, Kőris u. …………... szám alatti lakás birtokbavételét 

követő 90. nap 

 

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

 

 

 

Napirend 4.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. ……………. 

szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására   ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

504/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 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.) 

önkormányzati rendelet 22/C. §-a alapján …………… jogcím nélküli lakáshasználó 

részére a ………….. hrsz. alatt felvett épületben az általa lakott, Budapest VIII. kerület, 

Diószegi Sámuel u. …………….1. szám alatti, 1 szobás, komfortos komfortfokozatú, 26 

m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás – a lakbér alapját képező növelő és 

csökkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg – költségelvű komfortos, 7.192,- Ft/hó 

összegű bérleti díjjal történő bérbeadásához, 5 év határozott időre szólóan, óvadék 

fizetési kötelezettséggel.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. június 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. június 29. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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Napirend 4.4. pontja: Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül (Tömő utca 

……………. számú ingatlan) elővásárlási jogról való lemondásra ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Szikszai Zsolt - Rév8 Zrt. mb. cégvezetője 

 

505/2018. (VI.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 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 …………. hrsz.-ú, természetben a 1083 Budapest, Tömő u. 

……………. szám alatti, 49 m
2
 alapterületű lakás 24.000.000,- Ft vételárat tartalmazó adásvételi 

szerződés alapján történő értékesítésével összefüggésben nem kíván élni elővásárlási jogával. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. június 11. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály  

 

 

Budapest, 2018. június 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 

 

 

 

 


