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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. szeptember 24-én (hétfő 

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

termében megtartott 18. rendes üléséről 

 

 

 

 

869/2018. (IX.24.) 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 (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

2. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 

díszkivilágítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményének megállapítására  

3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Delej utcában 

vízbekötés kiépítéséhez, meglévő megszüntetéséhez  

4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Hős utca – 

Százados út közvilágítási hálózatának átalakításához  

5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Kis Stáció utca 

– Vajdahunyad utca – Nap utca közvilágítási kábel rekonstrukcióhoz  

6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Asztalos 

Sándor úton optikai kábelhálózat kiépítéséhez  

7. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Kálvária utca 

és Kőris utca sarokteleknél járdaszakaszok bontásához (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI 

KIOSZTÁS) 

 

 

2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Budapest VIII. kerület, Orczy út 29. szám alatti helyiség (hrsz.: 35988/0/A/39) 

bérbeadása 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 
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2. Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 20. szám alatti (36423/0/A/1 hrsz.-ú) 

üzlethelyiség bérbeadása 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 

3. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő Bizottsági Ügyrendjének 

jóváhagyására (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 

Előterjesztő: Kovács Barbara - igazgatósági elnök 

 

 

3. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat szerződések módosítására  

Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér - főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

2. Javaslat a „Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 

Városrehabilitációs Program” keretén belül a „Lakhatási alprogramhoz kapcsolódó 

tervezési feladatok ellátása mélyépítési munkákra” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző 

 

 

4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

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

VIII. kerület, Lujza utca ……………….. 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

2. Budapest VIII. kerület, Orczy út 31. szám alatti ingatlan területén lévő 12. számú 

gépkocsi-beálló bérbeadása 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

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

önkormányzati lakás bérbeadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

4. Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok eredményének 

megállapítására 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 
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1. Gazdálkodási Ügyosztály 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 1.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására  

 

870/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy – havonta 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: 

GDAT 91 Kft. 

(székhely: 1165 Budapest, Koronafürt u. 35. 1/3.) 

2018. szeptember 24. – 2018. december 24. 

építési munkaterület (építési terület lehatárolása) 

Budapest VIII. kerület, Kálvária u. 14-16. szám 

és Kőris u. 5/a. szám előtti járdán 

60 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
 

 

871/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1. 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: 

Leo50 Kft. 

(székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/G.) 

2018. szeptember 24. – 2018. november 17. 

építési munkaterület (korábban engedélyezett 

felvonulási terület kibővítése) 

Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 50. 

szám előtti járdán 

13,5 + 13,5 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 
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2. a Leo50 Kft. építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat díját 2018. 

szeptember 17. – 2018. szeptember 23. napjára vonatkozóan fizesse meg. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 
 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
 

 

872/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 
 

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: 

Tega Bau Kft. 

(székhely: 1096 Budapest, Lenhossék u. 40.) 

2018. szeptember 24. – 2019. szeptember 24. 

építési munkaterület (felvonulási terület) 

Budapest VIII. kerület, Tolnai Lajos u. 1 szám 

előtti 80 m
2
 járdán és úttesten, valamint 4 db 

parkolóhelyen 

80 m
2
 + 4 db parkolóhely (10 m

2
 

parkolóhelyenként) 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 
 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
 

 

873/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 
 

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: 

Leövey Klára Görögkatolikus Gimnázium, 

Közgazdasági Szakgimnázium és 

Szakközépiskola  

(1081 Budapest, Bezerédj utca 16/A)  

2018. október 01. – 2018. november 30. 

építési munkaterület 

Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca 16/A szám 

előtti járda és parkolósáv 

69 m
2
 járda és 14 db parkolóhely  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 
 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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874/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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: 

Totalhouse Hungary Kft. 

(1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.) 

2018. október 01. - 2018. október 31. 

építési munkaterület 

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla utca 13. szám 

előtti járda és úttest 

38 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
 

 

 

875/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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: 

Bau-Vip General Kft. 

(1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 4.) 

2018. szeptember 24. - 2018. október 31. 

építési munkaterület 

Budapest VIII. kerület, Győrffy István utca 6. és 

8. szám előtti járda és zöldterület 

83 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros 

karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 

876/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1. a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és 

díszkivilágítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást 

érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

2. a határozat 1. pontjában megjelölt beszerzési eljárás nyertesének a KATAZOL 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Hársfa u. 8/E fsz. 3., 

adószám: 11465795-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-314754) ajánlattevőt nyilvánítja. Az 

elfogadott ajánlati ár: 13.499.200,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 17.143.984,- Ft. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

3. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. október 10. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

Napirend 1.3. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 

kerület, Delej utcában vízbekötés kiépítéséhez, meglévő megszüntetéséhez 

 

877/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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

DORLA-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 158075; 

székhely: 2011 Budakalász, Munkácsy Mihály utca 24.) által tervezett, a Budapest VIII. 

kerület, Delej utcában a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet új épületének 

vízellátását biztosító új vízbekötés kiépítéséhez, valamint a meglévő vízbekötés 

megszüntetéséhez, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 
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b. a tulajdonosi hozzájárulás a Delej utca (hrsz.: 38689/6) munkálatokkal érintett 

területére 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 Józsefvárosi Polgármesteri 

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

abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 

d. a megszüntetett (levágott) csővezetéket el kell távolítani,  

 

e. kötelezi a kivitelezőt a Delej utcai járda- és útszakaszon a bontási helyek megfelelő 

minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó és kivitelező közösen 5 év 

garanciát vállal: 

 

• a bontással érintett útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (a régi és új bekötést 

lefedő összefüggő felület) 

– 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 járda burkolatát 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 zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, 

károsodott (kitermelt, szennyeződött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. 

osztályú termőföld visszatöltésével - kell elvégezni, 

 

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: 2018. szeptember 24. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 

kerület, Hős utca – Százados út közvilágítási hálózatának átalakításához 

 

878/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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

GTF Elektromos Tervező Fővállalkozó Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 692800; székhely: 1131 

Budapest, Rokolya u 1-13.) által készített tervek (Rsz.: GTF-H30-K-2) alapján, a H30 

Irodaház építéséhez kapcsolódóan, a Budapest VIII. kerület, Hős utca és Százados út meglévő 

közvilágítási hálózatának átalakításához, a közterületi bontási és létesítési munkák 

elvégzéséhez, 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 hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Százados út (hrsz.: 38860), valamint a Hős 

utca (hrsz.: 38873 és 38839/12) érintett út- és járdaszakaszára, zöldterületére 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 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 és kivitelező közösen 5 év garanciát vállal, 

 

 a bontással érintett aszfalt burkolatú járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (bontási hosszon 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) 

 

 a bontással érintett aszfalt burkolatú útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

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

szélessége szerinti 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) 

 

 a bontással érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, 

károsodott (kitermelt, szennyeződött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. 

osztályú termőföld visszatöltésével - kell elvégezni, 
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e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

Napirend 1.5. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 

kerület, Kis Stáció utca – Vajdahunyad utca – Nap utca közvilágítási kábel 

rekonstrukcióhoz 

 

879/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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

a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.; 

cégjegyzékszám: 01 09 699429) megbízása alapján készített kiviteli terv alapján, a Budapest 

VIII. kerület, Kis Stáció utca – Vajdahunyad utca – Nap utca szakaszait érintő közvilágítási 

kábel rekonstrukció közterületi munkáinak elvégzéséhez, 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 földkábelek bontási és építési munkálataival érintett 

Horváth Mihály tér (hrsz.: 35238/5), a Kis Stáció utca (hrsz.: 35327), a Vajdahunyad 

utca (hrsz.: 35234, 35594), valamint a Nap utca (hrsz.: 35644/2) területére 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 Józsefvárosi Polgármesteri 

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

abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 

d. felhagyott, bontott kábel a földben nem maradhat, az összes kibontott és kiemelt 

hulladékot el kell szállítani, 

 

e. kötelezi a kivitelezőt a bontással érintett út- és járdaszakaszok megfelelő minőségű 

helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal: 

 

 a bontással érintett Horváth Mihály tér burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:  

 térkő  

 5 cm vtg. ágyazó zúzalék  

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

 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% 
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 a bontással érintett Horváth Mihály tér parkolósáv burkolatát az alábbi rétegrenddel 

kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:  

 nagykockakő  

 5 cm vtg. ágyazó zúzalék  

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

 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% 

 

 a bontással érintett Horváth Mihály tér, Kis Stáció utca, Nap utca útpálya burkolatát 

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

átlapolással:  

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

megegyező hosszúságban) 

 7 cm vtg. AC11 jelű aszfaltbeton kötőréteg  

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

 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% 

 

 a bontással érintett Kis Stáció utca, Vajdahunyad utca, Nap utca járda burkolatát az 

alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:  

 4 cm vtg. MA-4 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (a járda teljes szélességben) 

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

 15 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95%  

 

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: 2018. szeptember 24. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

Napirend 1.6. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 

kerület, Asztalos Sándor úton optikai kábelhálózat kiépítéséhez 

 

880/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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

a CANELMAX Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 149813; székhely: 2120 Dunakeszi, Madách 

utca 11.) által készített kiviteli terv (Tsz.: GINOP343-3cs-bp-2r-1) alapján – a Budapest VIII. 

kerület, Asztalos Sándor úton a Dataplex – MÁV optikai hálózat létesítésének közterületi 

munkáihoz, 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 Budapest VIII. kerület, Asztalos Sándor út (hrsz.: 

38836/1) és Ciprus utca (hrsz.: 38859) érintett szakaszára terjed ki, 

 

c. a kivitelezés az Asztalos Sándor út, Önkormányzat általi felújítását követően (~2018. 

novemberben) kezdhető meg, 

 

d. 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,  

 

e. kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontással érintett úttest- és járdaszakaszok megfelelő 

minőségű helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal: 

 

 a bontással érintett Asztalos Sándor út térkő burkolatú járdát/kapubehajtót az alábbi 

rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással:  

 térkő burkolat 

 4 cm vtg. NZ 2/5 bazaltágyazat 

 20 cm vtg. C8/10-32-F1 betonalap 

 20 cm vtg. homokos kavics ágyazat Trq 95% 

 

 a bontással érintett Asztalos Sándor út aszfalt burkolatú járdát az alábbi 

rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

 3 cm vtg. MA-4 érdesített öntött sétányaszfalt  

 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 zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, 

károsodott (kitermelt, szennyeződött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását - I. 

osztályú termőföld visszatöltésével - kell elvégezni,  

 

f. a kivitelező köteles a felújítási munkák elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban 

értesíteni, valamint a műszaki átadási, használatba vételi eljárásokba bevonni, 

 

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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Napirend 1.7. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 

kerület, Kálvária utca és Kőris utca sarokteleknél járdaszakaszok bontásához 

 

881/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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

GDAT 91 Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 868648; székhely: 1165 Budapest, Koronafürt u. 35. 

I/3.) kérelmére, hogy Budapest VIII. kerület, Kálvária utca 14-16. – Kőris utca 5/A. szám 

előtti 60 m
2
 építési munkaterületként használatba kapott járdaszakaszt az építési technológia 

miatt elbontsa. A Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek, közmű hozzájárulások 

beszerzése alól,  

 

b. a tulajdonosi hozzájárulás csak a munkálatokkal érintett járdaszakaszokra 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 Józsefvárosi Polgármesteri 

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

abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 

d. kötelezi a kivitelezőt a Kálvária utcai és Kőris utcai járdaszakaszon a bontási helyek 

megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó és kivitelező 

közösen 5 év garanciát vállal: 

 

• a bontással érintett járda burkolatát 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) 

 

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

írásban értesíteni, kezdeményezni a helyszíni műszaki átadási eljárást, 

 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától, az érvényes közterület-

használat idejére érvényes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

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

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 2.1. pontja: Budapest VIII. kerület, Orczy út 29. szám alatti helyiség (hrsz.: 

35988/0/A/39) bérbeadása 

 

882/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Orczy út 29. szám alatti, 35988/0/A/39 

helyrajzi számú, 37 m
2
 alapterületű üzlethelyiség bérbeadásához a PAPELITO 29 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 21-23. 7. em. 43., 

cégjegyzékszám: 01-09-965468, adószám: 23433700-2-42, képviselője: Erdélyiné 

Balogh Mária) részére kreatív foglalkozások tartása, klub tevékenység céljára, a 

kérelmező által ajánlott 20.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj összegen.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Orczy út 29. szám alatti, 35988/0/A/39 helyrajzi 

számú 37 m
2
 alapterületű üzlethelyiség bérbeadásához a PAPELITO 29 Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 21-23. 7. em. 43., 

cégjegyzékszám: 01-09-965468, adószám: 23433700-2-42, képviselője: Erdélyiné 

Balogh Mária) részére kreatív foglalkozások tartása, klub tevékenység céljára, 

határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, a számított 47.000,- Ft/hó + 

ÁFA bérleti díj + közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) 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, illetve a közjegyzői díj megfizetését vállalja a 

leendő bérlő. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. október 31. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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Napirend 2.2. pontja: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 20. szám alatti 

(36423/0/A/1 hrsz.-ú) üzlethelyiség bérbeadása 

 

883/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(0 igen, 13 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot 

nem fogadja el: 

 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 20. szám alatti, 36423/0/A/1 

hrsz.-ú, 23 m
2
 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérbeadásához a Fiatalok a Magyar Vidékért Alapítvány (székhely: 2696 

Terény, Kossuth út 54.; adószám: 18627806-1-12; nyilvántartás szám: 12-01-0000721; 

képviseli: Kovács Béla Imre) részére határozatlan időre, 30 napos felmondási idő 

kikötésével, bemutatóterem tevékenység céljára, 65.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + 

közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen. 

 

2.) a határozat 1.) pontjában megállapított bérleti díj feltétele, hogy  

a) a bérlő köteles a honlapján, sajtó megjelenésein a Budapest Józsefvárosi 

Önkormányzatot támogatóként szerepeltetni.  

b) a bérlő köteles legalább havi rendszerességű helyiséghasználatot igénylő 

eseményekről (fogadóóra, gyűlés, rendezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót 

tájékoztatni, meghívót küldeni. 

c) bérlő köteles minden év március 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó 

szakmai tervét, amelyből kiderül, hogy milyen eseményeket tervez az év során 

megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az 

mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefvárosi lakosok érdekeit.  

d) bérlő köteles minden év május 31. napjáig az előző éves tevékenységéről szóló, az 

Önkormányzat által meghatározott tartalmú szakmai beszámolóját benyújtani.  

e) bérlő köteles a helyiségben az alapszabályában megjelölt céloknak megfelelően a 

bérbeadáskor engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytatni. 

 

3.) a szakmai terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadására a hatáskörrel 

rendelkező bizottság (Emberi Erőforrás Bizottság) jogosult. Amennyiben a hatáskörrel 

rendelkező bizottság a szakmai tervet és beszámolót elfogadta, úgy a civil tevékenységhez 

kapcsolódó bérleti díj az adott évre is érvényben marad. 

 

4.) amennyiben a szervezet a 3.) pont szerinti első éves beszámolóját a szakmai bizottság 

részére benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az Önkormányzat 

Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a helyiség 

Józsefváros, valamint a józsefvárosi lakosok érdekében folytatott tevékenység szerinti 

kihasználtsága függvényében a 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat 26. 

pont a), b) vagy c) pontja szerinti mértékre módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb 

feltételeinek változatlanul hagyása mellett. 

 

5.) amennyiben a bérlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve a szakmai terve, 

szakmai beszámolója alapján nem bizonyított, hogy tevékenységét legalább részben 

Józsefváros érdekében végzi, úgy a bérleti díj az érintett év január 1. napjától 

visszamenőlegesen az akkor érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak 
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megfelelő összeg + infláció értékre emelkedik. Amennyiben a bérlő szakmai terve vagy 

beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte Józsefváros 

érdekében, úgy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek bérleti díjának megállapításáról 

szóló 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat 26. pontjában meghatározott 

eggyel magasabb kategóriába sorolt bérleti díjra emelkedik. 

 

6.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.-5.) 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. szeptember 24. 

 

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

 

 

 

A Bizottság létszáma – Vörös Tamás megérkezésével – 14 főre változott. 

 

 

 

Napirend 2.3. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő 

Bizottsági Ügyrendjének jóváhagyására  

Előterjesztő: Kovács Barbara - igazgatósági elnök 

 

884/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, mint a 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy jóváhagyja 

a határozat mellékletét képező, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Felügyelő 

Bizottságának ügyrendjét.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály 

 

A 884/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 1. sz. 

melléklete tartalmazza. 
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3. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 3.1. pontja: Javaslat szerződések módosítására  

Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér - főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

 

885/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.) hozzájárul a Budapest Főváros VIII. kerület településfejlesztési koncepciójának 

elkészítése céljából kötött tervezési szerződés módosításához a határozat melléklete 

szerinti tartalommal.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

2.) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontja szerinti szerződés-módosítás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

 

A 885/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 2. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

886/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.) hozzájárul a Budapest Főváros VIII. kerület Kerületi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási Tervének elkészítése céljából kötött tervezési szerződés módosításához a 

határozat melléklete szerinti tartalommal.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

2.) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontja szerinti szerződés-módosítás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

 

A 886/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 3. sz. 

melléklete tartalmazza. 
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887/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.) hozzájárul a Szigony utca 10. sz. alatti Társasházzal (képviseli: Koczka István) a 

Tűzfalfestési Pályázat keretében 2018. július 5-én kötött Megállapodásának 

módosításához a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

2.) elfogadja a Szigony utca 8. sz. alatti Társasházzal (képviseli: Generál-F Kft.) a 

Tűzfalfestési Pályázat keretében kötendő Megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

3.) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontja szerinti szerződés-módosítás és 2.) pontja 

szerinti szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

 

A 887/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékleteit a jegyzőkönyvi kivonat 4. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

 

Napirend 3.2. pontja: Javaslat a „Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed 

Szociális Városrehabilitációs Program” keretén belül a „Lakhatási alprogramhoz 

kapcsolódó tervezési feladatok ellátása mélyépítési munkákra” tárgyú, közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására  

Előterjesztő: dr. Mészár Erika - aljegyző 

 

888/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program” 

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 kódszámú pályázati konstrukció keretében a „Lakhatási 

alprogramhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása mélyépítési munkákra” tárgyú, 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

2. a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője valamennyi ajánlati rész tekintetében a 

COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1056 Budapest, Váci utca 42. 4. em. 1.), 

mely a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot adta, 

ajánlata az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezeten belül van.  

 

Elfogadott ajánlati ár ajánlati részenként:  

 

I. rész tekintetében nettó: 6.100.000,- Ft  

II. rész tekintetében nettó: 880.000,- Ft  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

3. felkéri a polgármestert a „Lakhatási alprogramhoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása 

mélyépítési munkákra” tárgyú, a VEKOP-6.2.1-15-2016 azonosító számú projekt során a 

tervezési szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. október 1. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt., Jegyzői Kabinet 

 

 

 

4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

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

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

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

889/2018. (IX.24.) 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, Lujza utca………… 

szám alatti, …………….. helyrajzi számon nyilvántartott, 53 m
2
 alapterületű, 1 szobás, 

komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból 259/10.000 tulajdoni hányaddal 

rendelkező lakás értékesítéséhez a bérlő unokája, ……………. részére, az elkészült 

forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték (20.390.000 Ft) 55%-ának alapul 

vételével, azaz 11.214.500 Ft vételár közlésével, a jelenlegi bérlő haszonélvezeti jogának 

fenntartása mellett. 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

2.) hozzájárul ahhoz, hogy az 1.) pontban meghatározott vételár 15 év alatt, évi 2% 

szerződéses kamattal növelten, havi egyenlő mértékű, 72.166 Ft összegű részletekben 

kerüljön megfizetésre, azzal a kikötéssel, hogy a vételárhátralék erejéig az eladó javára az 

ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és 

terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre, továbbá a bérlővel 2017. október 31. óta fennálló 

kizárólagos bérleti jogviszony – vevő tulajdonjogának földhivatali bejegyzésével 

egyidejűleg – megszűnik. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

3.) hozzájárul a határozat 1-2.) pontjai szerint ……………… részére holtig tartó 

haszonélvezeti jog bejegyzéséhez a bérleti jogviszony megszűnésével egyidejűleg. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.)-3.) pontjai szerinti 

eladási ajánlat kiküldésére, valamint adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 30. 

 

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

 

 

Napirend 4.2. pontja: Budapest VIII. kerület, Orczy út 31. szám alatti ingatlan területén 

lévő 12. számú gépkocsi-beálló bérbeadása    ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

890/2018. (IX.24.) 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, Orczy út 31. szám alatti, 35987 hrsz.-ú 

lakóingatlan udvarán kialakított 12. számú gépkocsi-beálló bérbeadásához 

…………..magánszemély (lakcím: …………………..) részére, határozatlan időre 30 

napos felmondási idővel, 10.240,- Ft/hó bérleti díj + ÁFA összeg megállapítása mellett. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

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

szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló üres 
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telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának 

feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 3 

havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő, továbbá a 15. § 

(4) bekezdés a) pontja alapján eltekint a közjegyző előtti egyoldalú kötelezettségvállaló 

nyilatkozat megtételétől. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. október 31. 

 

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

 

 

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

szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására    ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter – Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

A napirend 4.3. pontját külön tárgyalásra kikérték. 

 

 

Napirend 4.4. pontja: Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott 

pályázatok eredményének megállapítására    ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

891/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1089 Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel u. …………. szám alatti 

bérlemény – 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak 

elvégzéséhez, nyílászárók festése/mázolása, tisztasági festés, kőműves munkák, vakolat 

leverése, vakolás, burkolás (aljzat/oldalfal), villanyvezeték cseréje elosztótáblával, 

konyha+bojler érintésvédelem, álmennyezet építése, szobai ablak csere munkálatokhoz 

bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő 

támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 

határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 

mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, 26-1094/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 27. 

 

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

 

A 891/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 5. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

 

892/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ………….. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Magdolna u. ……………. szám alatti 

bérlemény – 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak 

elvégzéséhez, tisztasági festés, parkettázás, WC/zuhanyzó kialakítása, szobai 

gázkonvektor cseréje (kivezetés módosítása nélkül), konyha/fürdőszoba csempézése 

munkálatokhoz bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem 

térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 

Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási 

feltételek mellett. 

 

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-2) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 3) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

 

 

893/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  



22 

 

 

2) hozzájárul a 1088 Budapest VIII. kerület, Rákóczi út …………….. szám alatti bérlemény 

– 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

nyílászárók cseréje, energiatakarékos világító testek beépítése, penész- és páramentesítő 

szellőztető munkálatokhoz bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, 

vissza nem térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és 

elszámolási feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, 26-1025/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázókkal kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

A 893/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 6. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

 

894/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………….. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Bauer Sándor utca …………………. szám alatti 

bérlemény – 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak 

elvégzéséhez, festés, gázkészülék átvizsgálás, nyílászárók mázolása, fürdőszoba 

csempézés, vízvezeték csere, padló burkolás, villanyszerelés (energiatakarékos) bruttó 

500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 
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3) felkéri a polgármestert a pályázókkal kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-2) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 3) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

 

895/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – …………………. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Lujza u. ……………... szám alatti bérlemény – 

1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

fürdőszoba kialakítása (zuhanykabin, zuhanytálca, csaptelepek, bojler, mosdó), tisztasági 

festés, burkolás munkálatokhoz bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó 

köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 

foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-2) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 3) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

 

896/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………… bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1089 Budapest VIII. kerület, Kőris u……………. szám alatti bérlemény – 1) 

pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, fal- 

padlóburkolat bontása, épített zuhany és darálós WC bontása, felső padlóréteg bontása, 

ejtővezetékrendszer feltárása,új gravitációs WC ejtővezeték kiépítése, sitt elszállítása, 
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WC, zuhanytálca és beépítése, gres lap padló és falburkoló anyag és ragasztó, fuga, 

munkadíj, tömítők, gipszkarton anyagköltség + munkadíj, glettelés, festés munkálatokhoz 

bruttó 364.800,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő 

támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 

határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 

mellett. 

 

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-2) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 3) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

 

897/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – …………….. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1084 Budapest VIII. kerület, Mátyás tér ………………. szám alatti 

bérlemény 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak 

elvégzéséhez, fa galéria létesítése bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó 

köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 

foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-2) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 3) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

 

898/2018. (IX.24.) 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 
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1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – …………………. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1081 Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. ………….. szám alatti bérlemény 

– 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

infrapanel, termosztát létesítése bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó 

köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 

foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-2) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 3) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

 

899/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – …………….. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1082 Budapest VIII. kerület, Futó u. ……………... szám alatti bérlemény – 

1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

bejárati ajtó csere, fürdőszoba felújítás (mosdó, WC, kád, csempe, festés, járólap) anyag 

és munkadíjhoz bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem 

térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 

Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási 

feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1029/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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A 899/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 7. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

900/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………….. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1082 Budapest VIII. kerület, Homok u. …………….. szám alatti bérlemény 

– 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

nyílászáró csere (bejárati ajtó csere és ablak) munkálatokhoz bruttó 500.000,- Ft összegű, 

személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a  

129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1098/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

A 900/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 8. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

901/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – …………… bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Lujza u. …………….. szám alatti bérlemény – 

1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

nyílászáró csere (ajtó, ablak), fal javítás penészgátlás, laminált parketta, WC zuhanytálca 
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csere, gipszkarton válaszfal építése, biztosító tábla és konnektor kiépítés, konyha és fürdő 

burkolás, energiatakarékos izzóra csere, tisztasági festés munkálatokhoz bruttó 500.000,- 

Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 

129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1042/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 
 

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

A 901/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 9. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

902/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………….. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Lujza u. ………………. szám alatti bérlemény 

– 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

műanyag ablakcsere, zuhanyzó kialakítása, tisztasági festés munkálatokhoz bruttó 

500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1026/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 
 

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

A 902/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 10. sz. 

melléklete tartalmazza. 
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903/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ………………… pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Lujza u. ………………... szám alatti bérlemény 

– 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

nyílászáró csere (bejárati ajtó, ablakok), járólap, csempe munkálatokhoz bruttó 500.000,- 

Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 

129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1027/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

A 903/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 11. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

904/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………… pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Lujza u. ………………. szám alatti bérlemény 

– 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

bejárati ajtó készítés tokkal fenyőfából, ajtózár, világító ablakok készítése fenyőfából, 

szobai ablakok cseréje, tok javítása fenyőfából, üvegezés munkálatokhoz bruttó 500.000,- 

Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
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129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1028/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 
 

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

A 904/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 12. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

905/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – …………………. pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Magdolna u. ……………. szám alatti 

bérlemény – 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak 

elvégzéséhez, ablakok cseréje, szobaajtó cseréje, energiatakarékos világítótestek beépítése 

munkálatokhoz bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem 

térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 

Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási 

feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1044/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 
 

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

A 905/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 13. sz. 

melléklete tartalmazza. 
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906/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………. pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Mátyás tér ……………. szám alatti bérlemény 

– 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

ablakok cseréje, szobaajtó cseréje munkálatokhoz bruttó 342.500,- Ft összegű, személyi 

jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 

foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1093/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

A 906/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 14. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

907/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – …………….. pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1083 Budapest VIII. kerület, Tömő u. ……………... szám alatti bérlemény – 

1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

bejárati ajtó csere, tisztasági festés, mosdó/kád csere, parketta csere munkálatokhoz bruttó 

500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 
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3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1037/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

A 907/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 15. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

908/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – …………………. pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1081 Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. …………... szám alatti bérlemény 

– 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

bejárati ajtó, ablak csere, parkettázás, tisztasági festés munkálatokhoz bruttó 500.000,- Ft 

összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 

129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1096/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

A 908/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 16. sz. 

melléklete tartalmazza. 
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909/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – …………………… pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1081 Budapest VIII. kerület, Vay Ádám u. …………….. szám alatti 

bérlemény – 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak 

elvégzéséhez, ablakok cseréje, festés-mázolás bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi 

jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 

foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 

képező, a 26-1032/2/2018 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 

határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

 

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-3) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 4) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

A 909/2018. (IX.24.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 17. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

910/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………….. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Karácsony S. u. ……………... szám alatti 

bérlemény – 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak 

elvégzéséhez, parketta csere, festés-mázolás, WC csempézés munkálatokhoz bruttó 

500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 
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3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-2) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 3) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

 

911/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………… pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1089 Budapest VIII. kerület, Orczy út ………………. szám alatti bérlemény 

– 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

fürdőkád csere, mosdó csere, falburkolat csere, padlóburkolat csere, tapétázás 

munkálatokhoz bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi jövedelemadó köteles, vissza nem 

térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 

Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási 

feltételek mellett. 

 

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-2) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 3) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

 

912/2018. (IX.24.) 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) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján – a 

jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 

követően – ……………. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  

 

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. …………... szám alatti 

bérlemény – 1) pont szerinti pályázó általi – felújítási és korszerűsítési munkálatainak 

elvégzéséhez, radiátorok cseréje, MIKA6E ionizációs kazán, radiátorszelepek, csapok, 

szerelvények, idomok, termosztát, bilincsek, csavarok, mágneses szűrő, munkadíj, 
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egyszerűsített gázkészülés cseredíja munkálatokhoz bruttó 500.000,- Ft összegű, személyi 

jövedelemadó köteles, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 129/2018. (II.21.) számú 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 

foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

 

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1)-2) határozati pontok tekintetében 2018. október 24., 3) határozati pont 

 tekintetében 2018. november 24. 

 

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

 

 

 

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

szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására    ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

913/2018. (IX.24.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul …………. jogcím nélküli lakáshasználó részére az általa lakott, ……… hrsz.-

ú épületben található, Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. ……………. szám alatti, 1 

szobás, komfort nélküli komfortfokozatú, 23 m
2
 alapterületű, önkormányzati tulajdonú 

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

jelenleg – költségelvű komfort nélküli, 5.123,- Ft/hó összegű bérleti díj összegen történő 

bérbeadásához, 5 év határozott időre szólóan, a lakás csökkentő-növelő tényező nélküli 

lakbérének 2 havi összegével megegyező óvadékfizetési kötelezettséggel.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. szeptember 24. 

 

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

szerinti bérleti szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. október 31. 

 

3.) felhatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy az 1.) pont szerinti 

bérleti szerződés megkötését követően a lakás kiürítése és az Önkormányzattal szemben 

felhalmozott díjhátralék érvényesítése érdekében kezdeményezett – jelenleg szünetelő – 

peres eljárás megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. október 31. 
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 25. 

 

 

      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 

 

 

 

 


