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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. november 12-én (hétfő) 

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

termében megtartott 22. rendes üléséről 

 

 

1069/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 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, Heim Pál 

Gyermekkórház Delej utcai kapubehajtó útcsatlakozás átépítéséhez  

3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi 

utca 36. szám alatti ingatlan vízbekötésének megszüntetéséhez  

4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Illés utca 25. 

szám alatti ingatlan vízbekötésének kiépítéséhez  

 

 

2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Helyszín Kft. és a Belvárosi Sörfőzde Kft. bérlőtársi kérelme a Budapest VIII. kerület, 

Légszesz utca 4. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérbeadása vonatkozásában 

2. A Budapest VIII. kerület, Lujza u. 18. szám alatti (Hrsz.: 35422/0/A/40) üres, nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

3. Budapest VIII. kerület, Práter u. 9. szám alatti (36394/0/A/1 hrsz.-ú) üzlethelyiség 

bérbeadása 

4. Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 20. szám alatti (36423/0/A/1 hrsz.-ú) 

üzlethelyiség bérbeadása 

5. Budapest VIII. kerület, Práter utca 9. szám alatti, földszinti, határozott időre szóló 

bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése  

6. Javaslat üres lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és gépkocsi-beálló árverés 

útján történő elidegenítésére 

7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 32. szám alatti, 35429 hrsz.-ú ingatlan 

nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
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3. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat a Józsefváros kártyával kapcsolatos adatfeldolgozási szerződés megkötésére 

Előterjesztő: dr. Juhász Marica - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezető-helyettese 

 

 

4. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

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

VIII. kerület, Karácsony Sándor utca ……………... 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

2. A Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti földszinti raktárhelyiség 

elidegenítése 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

3. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Józsefvárosi Szociális 

Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozója részére  

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

4. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a BRFK VIII. kerületi 

Rendőrkapitányság dolgozói részére 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

 

 

1. Gazdálkodási Ügyosztály 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 1.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására  

 

1070/2018. (XI.12.) 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. közterület-használati hozzájárulást ad – előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel – az 

alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Kreditor Consult Kft. 

(székhely: 1085 Budapest, Rigó u. 3.) 

2018. november 12. - 2018. december 07. 

építési munkaterület (felvonulási terület) 
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Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Budapest VIII. kerület, Rigó u. 3. szám 

előtti parkolósáv  

3 db parkolóhely 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

2. a Kreditor Consult Kft. építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat díját 

2018. november 05. – 2018. november 11. napjára vonatkozóan fizesse meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi 

Ügyosztály 

 

 

1071/2018. (XI.12.) 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. közterület-használati hozzájárulást ad – teljes díjmentességgel – az alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

 

Közterület-használat helye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közterület-használat nagysága: 

Pedrano Construction Hungary Kft. 

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

2018. november 12. – 2018. december 31. 

építési munkaterület (építési felvonulási terület és 

építési konténer elhelyezése parkolóhelyen) 

Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. előtti 

219 m
2
 úttesten és 120 m

2
 járdán, valamint 5 db 

parkolóhelyen (parkolóhelyenként 10 m
2
) 

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

úttesten, 138 m
2
 járdán, 5 db parkolóhelyen 

(parkolóhelyenként 10 m
2
), valamint a gépészeti 

áruház előtti 30 db parkolóhelyen (parkolóhelyenként 

13 m
2
) 

Budapest VIII. kerület, Bókay János u. előtti  

108 m
2
 úttesten és 108 m

2
 járdán 

Budapest VIII. kerület, Corvin sétány meg nem 

épített területéből 368 m
2
 közterületen 

1313 m
2
 + 10 db parkolóhely (parkolóhelyenként  

10 m
2
) + 30 db parkolóhely (parkolóhelyenként  

13 m
2
) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 
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2. a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a Budapest VIII. kerület, Leonardo Da Vinci u. - Práter 

u. előtti szakaszon található 40 db parkolóhely vonatkozásában 2018. november 01. és 

2018. december 31. napja közötti időszakra eső munkanapokra köteles megfizetni a 

közterület-használatról szóló határozatban megjelölt bankszámlaszámra. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi 

Ügyosztály 

 

 

1072/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Corvin Sarok Kft. részére a 

303/2018. (IV.23.) számú határozatában megadott közterület-használati hozzájáruláshoz 

kapcsolódó közterület-használat díj, nettó 29.707.514,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 

37.728.542,- Ft megfizetése alóli mentességet biztosít a közterület-használati kérelem 

elbírálása időpontjában hatályos 37/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés 

e) pontjában foglaltak alapján.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi 

Ügyosztály 

 

 

1073/2018. (XI.12.) 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 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: 
 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

 

Tiens Hungary Kft. 

(székhely: 1082 Budapest, Futó u. 31-32.) 

2018. november 14. – 2018. november 15. 

szórólap osztás 

Budapest VIII. kerület, Corvin sétány (Futó u. – 

Nagy Templom u. közötti szakasz) területét 

érintő közterületen 

2 fő 
 

2018. november 21. – 2018. november 22. 

szórólap osztás 

Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. (Nagy 

Templom u. – Illés u. között elhelyezkedő 

járdán) területét érintő közterületen 
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Közterület-használat nagysága: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

2 fő 

 

2018. november 28. – 2018. november 29. 

szórólap osztás 

Budapest VIII. kerület, Tömő u. közterületen 

2 fő 

 

2018. december 05. – 2018. december 06. 

szórólap osztás 

Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. sétáló 

utca területét érintő közterületen 

2 fő 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi 

Ügyosztály 

 

 

1074/2018. (XI.12.) 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. közterület-használati hozzájárulást ad – előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel – az 

alábbiak szerint: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

A kérelemben foglalt közterület-

használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Best Solution Konstrukt Kft. 

(3021 Lőrinci, Rákóczi utca 65.) 

 

2018. november 12. - 2018. november 30. 

építési felvonulási terület  

Budapest VIII. kerület, Víg utca 2. szám 

előtti parkolósáv 

4 db parkolóhely 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

2. a Best Solution Konstrukt Kft. az építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-

használat díját 2018. november 01. – 2018. november 11. napjára vonatkozóan fizesse 

meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi 

Ügyosztály 
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 

kerület, Heim Pál Gyermekkórház Delej utcai kapubehajtó útcsatlakozás átépítéséhez 

 

1075/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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

generáltervező TSPC Kft. (cégjegyzékszám: 08 09 025358; székhely: 9011 Győr, Ezerjó út 

10.) kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerület, Heim Pál Gyermekkórház területén épülő új 

képalkotó diagnosztikai és iroda épület elhelyezkedése miatt a meglévő kapubehajtó 

áthelyezése a jelen eljárásban benyújtott terv (Rsz: U3/U4) szerinti helyen és kialakítással 

valósuljon meg. 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 beszerzése alól, 

 

b. 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,  

 

c. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Delej utca (hrsz.: 35904/2) érintett út- és 

járdaszakaszára terjed ki, 

 

d. kötelezi a beruházót (építtetőt) az új útcsatlakozás kiépítése kapcsán a burkolatok és az 

utcában alkalmazott kő szegélyek – csapadékvíz elvezetését biztosító – megfelelő 

minőségű kialakítására, melyre beruházó/építtető 5 év garanciát vállal: 

 

 a kapubehajtót – a szegély kialakítását követően – az alábbi rétegrenddel kell 

kiépíteni: 

 4 cm MA11 érdesített öntött aszfalt kopóréteg 

 20 cm C8/10-32-F stabilizált útalap 

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

helyettesíthető)  

 

 az épület előtti járdaburkolatot az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni: 

 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 Delej utca zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, károsodott 

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

termőföld visszatöltésével - kell elvégezni, fák 3 m-es körzetében a kitermelt 

talajszelvény teljes mélységében (1 m mélységig), egyéb zöldterületeken 20 cm 

mélységig, a füvesítés elvégzésével. 
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e. a szelvénybe eső fa kivágása csak a fás szárú növények védelméről szóló 

346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a józsefvárosi természeti környezet 

védelméről szóló 28/2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet szerint a Polgármesteri 

Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kapott fakivágási engedély birtokában kezdhető 

meg, illetve az ebben előírtak szerint kell a fapótlást elvégezni, 

 

f. a határozat e. pontjában előírt fapótlás keretében a meglévő utcai fasorhoz 

illeszkedően, az ingatlan előtti helyreállított zöldterületen 1 db, a JGK Zrt. 

Városüzemeltetési Igazgatóság által kijelölt helyeken további 8 db 18/20 cm törzs 

körméretű lombos fa kerüljön kiültetésre, 

 

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

írásban értesíteni, 

 

h. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

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

kerület, Szentkirályi utca 36. szám alatti ingatlan vízbekötésének megszüntetéséhez 

 

1076/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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

Fővárosi Vízművek Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042451; székhely: 1134 Budapest, Váci út 

23-27.) által készített terv (tervszám: 100003259969) szerint, a Budapest VIII. kerület, 

Szentkirályi utca 36. szám alatti ingatlan vízbekötés megszüntetésének közterületi munkáihoz, 

az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 

 a tulajdonosi hozzájárulás a Szentkirályi utca (hrsz.: 36593) munkálatokkal érintett 

területére terjed ki, 

 

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

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

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal 

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

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 

 a megszüntetett (levágott) csővezetékeket el kell távolítani, 
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 kötelezi a beruházót/kivitelezőt a bontási helyek megfelelő helyreállítására, melyre a 

beruházó/kivitelező 5 év garanciát vállal: 

 

 a bontással érintett Szentkirályi utca útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 

helyreállítani, szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (kiemelt szegélyig 

egybefüggő felületen) 

– 7 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 

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

– 20 cm vtg. 95% töm. homokos kavics ágyazat 

 

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

írásban értesíteni, 

 

 jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

Napirend 1.4. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. 

kerület, Illés utca 25. szám alatti ingatlan vízbekötésének kiépítéséhez 

 

1077/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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

Fővárosi Vízművek Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042451; székhely: 1134 Budapest, Váci út 

23-27.) által készített – a Budapest VIII. kerület, Illés utca 25. szám alatti ingatlanra új 

vízbekötés – terv (tervszám: 100003050132) szerinti kiépítésének közterületi munkáihoz, az 

alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 

 a tulajdonosi hozzájárulás az Illés utca (hrsz.: 35866) munkálatokkal érintett területére 

terjed ki, 

 

 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,  
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 kötelezi a beruházót/kivitelezőt az Illés utca bontási helyeinek megfelelő 

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

 

 a bontással érintett útpálya burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

– 4 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (legalább 2 m hosszban) 

– 7 cm vtg. AC-11 hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 

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

– 20 cm vtg. 95% töm. homokos kavics ágyazat 

 

 a bontással érintett járda burkolatát 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, fák 3 m-es körzetében a 

kitermelt talajszelvény teljes mélységében (1 m mélységig), egyéb zöldterületeken 

30 cm mélységig, a füvesítés helyreállításával. 

 

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

írásban értesíteni, 

 

 jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

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: Helyszín Kft. és a Belvárosi Sörfőzde Kft. bérlőtársi kérelme a 

Budapest VIII. kerület, Légszesz utca 4. szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati 

tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása vonatkozásában 

 

1078/2018. (XI.12.) 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.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Légszesz utca 4. szám alatti, 34605/0/A/2 és 

34605/0/A/3 hrsz.-ú, 19 m
2
 + 28 m

2
, összesen 47 m

2
 alapterületű, üres, utcai bejáratú, 

alagsori, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához határozatlan időre, 30 

napos felmondási idő kikötésével Helyszín Kft. (székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 4. 

1. 1.; cégjegyzékszám: 01 09 861432; adószám: 13556408-2-42; képviseli: Pásztor 

Viktor ügyvezető) és a Belvárosi Sörfőzde Kft. (székhely: 1081 Budapest, Légszesz u. 

4. 1. 1.; cégjegyzékszám: 01 09 326740; adószám: 26371287-2-42; képviseli: Pásztor 

Viktor ügyvezető) részére, kisszériás, kézműves sör előállítása és raktározás 

tevékenységek céljára, 39.900,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és 

különszolgáltatási díjak összegen. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

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. december 31. 

 

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

 

 

Napirend 2.2. pontja: A Budapest VIII. kerület, Lujza u. 18. szám alatti (Hrsz.: 

35422/0/A/40) üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

 

1079/2018. (XI.12.) 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, Lujza utca 18. szám alatti, 35422/0/A/40 

helyrajzi számú, 18 m
2
 alapterületű, üres, önkormányzati tulajdonú, utcai bejáratú, 

földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához határozatlan időre, 30 

napos felmondási idő kikötésével Maczkó Zsolt egyéni vállalkozó (adószáma: 

69150122-1-42; nyilvántartási száma: 52770577; székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 

42. fsz./9.) részére, iroda és raktár tevékenység céljára, a csökkentett 17.500,- Ft/hó + 

ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

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.) 
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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. november 30. 

 

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

 

 

 

Napirend 2.3. pontja: Budapest VIII. kerület, Práter u. 9. szám alatti (36394/0/A/1 hrsz.-

ú) üzlethelyiség bérbeadása 

 

1080/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Práter u. 9. szám alatti, 36394/0/A/1 hrsz.-ú, 

utcai bejáratú, pinceszinti, 96 m
2
 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadásához határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével a CORVINEXT 

Kft. (székhely: 1028 Budapest, Harmatcsepp u. 50.; cégjegyzékszám: 01-09-277507; 

adószám: 25478556-2-41; ügyvezető: Csizmazia Tibor) részére, raktározási (italok, 

száraz áruk, takarítóeszközök, konyhaeszközök, szerszámok) tevékenység céljára, 

102.500,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

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, illetve a közjegyzői díj megfizetését vállalja a 

leendő bérlő.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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Napirend 2.4. pontja: Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla utca 20. szám alatti 

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

 

1081/2018. (XI.12.) 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 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 Litavszky Evelin egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma: 

33045298; adószám: 66246237-2-42; székhely: 1082 Budapest, Baross utca 79. 1 em. 14. 

ajtó) részére határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, felsőruházati, 

munkaruha kiskereskedelem és divattervezés tevékenység céljára, a számított 65.000,- 

Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

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. november 30. 

 

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

 

 

Napirend 2.5. pontja: Budapest VIII. kerület, Práter utca 9. szám alatti, földszinti, 

határozott időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése 

 

1082/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) nem járul hozzá az ingatlan-nyilvántartásban a 36394/0/A/6 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Práter utca 9. szám alatti, 

földszinti, tulajdoni lap szerint 37 m
2
 alapterületű üzlethelyiség elidegenítéséhez a  

G-Online Kft. (székhely: 1193 Budapest, Szigligeti utca 52.; adószám: 13270117-2-43; 

cégjegyzékszám: 01-09-726724; képviseli: Kelemen Margareta Dana ügyvezető) részére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 
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2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Práter u. 9. szám alatti, 36394/0/A/6 helyrajzi 

számon nyilvántartott, 37 m
2
 alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérleti szerződésének meghosszabbításához a G-Online Kft.-vel (székhely: 1193 

Budapest, Szigligeti utca 52.; adószám: 13270117-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-726724; 

képviseli: Kelemen Margareta Dana ügyvezető) 5 év határozott időre, 2023. december 

31. napjáig, referencia kozmetikai (szépség) szalon céljára, a jelenlegi 52.070,- Ft/hó + 

ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen, a 3 havi bruttó bérleti 

díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az egyoldalú kötelezettségvállalási 

nyilatkozat leendő bérlő általi elkészítésének kötelezettsége mellett.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 19. 

 

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

szerződés megkötésére, amelynek további feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában 

álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  

35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. § (7) bekezdése alapján 3 havi bruttó 

bérleti díjnak megfelelő óvadék feltöltését, 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. december 31. 

 

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

 

 

Napirend 2.6. pontja: Javaslat üres lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és 

gépkocsi-beálló árverés útján történő elidegenítésére 

 

1083/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.) a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 12. földszint 30. szám alatti, 

35976/0/A/11 hrsz.-ú, 30 m² alapterületű raktárhelyiséget a bérbeadási állományból 

kivonja, a kikiáltási árat 5.760.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános 

elektronikus árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

2.) a Budapest VIII. kerület, József utca 11. szám alatti, 35222/0/A/27 hrsz.-ú, 9 m² 

alapterületű raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat  

440.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés 

lebonyolítására. 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

3.) a Budapest VIII. kerület, Auróra utca 8. földszint 4. szám alatti, 35027/0/A/4 hrsz.-ú,  

19 m² alapterületű irodahelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 

4.096.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  

Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés 

lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

4.) a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 26. szám alatti, földszinti, 35426/0/A/3 hrsz.-ú,  

27 m² alapterületű üzlethelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 

6.040.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  

Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés 

lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

5.) a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 17. alagsor 1. szám alatti, 36674/0/A/3  

hrsz.-ú, 27 m² alapterületű egyéb helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a 

kikiáltási árat 7.160.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános 

elektronikus árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

6.) a Budapest VIII. kerület, Kálvária utca 21/A. földszint 30. szám alatti, 36083/2/A/30 

hrsz.-ú, 45 m² alapterületű üzlethelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási 

árat 9.336.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus 

árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

7.) a Budapest VIII. kerület, Kálvária utca 21/A. földszint 31. szám alatti, 36083/2/A/31 

hrsz.-ú, 11 m² alapterületű üzlethelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási 

árat 2.288.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus 

árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

8.) a Budapest VIII. kerület, Kálvária utca 21/A. földszint 32. szám alatti, 36083/2/A/32 

hrsz.-ú, 11 m² alapterületű üzlethelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási 
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árat 2.288.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus 

árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

9.) a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 23. B. épület földszint 9. szám alatti, 

35669/0/B/9 hrsz.-ú, 59 m² alapterületű gépkocsitároló 4. számú, 15 m² alapterületű 

gépkocsi-beállóját a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 2.616.000 Ft 

összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a 

hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés 

lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

10.) a Budapest VIII. kerület, Csobánc utca 6. földszint 6/A. szám alatti, 35913/0/A/27 

hrsz.-ú, 14 m² alapterületű raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási 

árat 2.656.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus 

árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

11.) a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 2/B. földszint 7. szám alatti, 

35722/0/A/7 hrsz.-ú, 24 m² alapterületű, komfort nélküli lakást a bérbeadási állományból 

kivonja, a kikiáltási árat 7.600.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános 

elektronikus árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

12.) a Budapest VIII. kerület, Víg utca 20. V. emelet 2. szám alatti, 34929/2/A/46 hrsz.-ú,  

17 m² alapterületű, komfort nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási 

árat 6.710.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási 

Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus 

árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

13.) a Budapest VIII. kerület, Baross utca 41. félemelet 2. szám alatti, 36773/0/A/39 hrsz.-

ú, 10 m² alapterületű szükséglakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 

4.170.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  

Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés 

lebonyolítására. 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

14.) a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 10. I. emelet 6. szám alatti, 35588/0/A/6  

hrsz.-ú, 32 m² alapterületű, 1+1/2 szobás, komfortos lakást a bérbeadási állományból 

kivonja, a kikiáltási árat 12.790.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti 

nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

15.) a Budapest VIII. kerület, Práter utca 67. II. emelet 30/A. szám alatti, 36118/0/A/33 

hrsz.-ú, 14 m² alapterületű, komfort nélküli lakást a bérbeadási állományból kivonja, a 

kikiáltási árat 5.310.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános 

elektronikus árverés lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

16.) a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 10. földszint 2. szám alatti, 34990/0/A/6 hrsz.-ú,  

16 m² alapterületű szükséglakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 

6.290.000 Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  

Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés 

lebonyolítására. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12.  

 

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

 

 

Napirend 2.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 32. szám alatti, 35429 

hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére 

 

1084/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 32. szám alatti, 35429 hrsz.-ú ingatlan 

nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 32. szám 

alatti, 35429 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi 

feltételekkel: 
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a.) a minimális vételár: 195.600.000,- Ft + ÁFA, 

b.) az ajánlati biztosíték összege: 18.000.000,- Ft, 

c.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 

d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt 

szerez, 

db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi 

engedélyt szerez, 

dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme 

esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély 

megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege 7.500.000,- 

Ft, amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői 

bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A 

garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan 

érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 

napi kötbér mértéke 30.000,- Ft. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 112/2017. (V.11.) számú határozatának 

(Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros 

VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében 

(telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító 

honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes 

hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell 

közzétenni. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás 

lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé jóváhagyás végett.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. március 4. 

 

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

Az 1084/2018. (XI.12.) 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 a Józsefváros kártyával kapcsolatos adatfeldolgozási 

szerződés megkötésére 

Előterjesztő: dr. Juhász Marica - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezető-helyettese 

 

1085/2018. (XI.12.) 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 Józsefvárosi Önkormányzat és a Sárkány Informatikai Zrt. 

(székhely: 1116 Budapest, Vasvirág sor 52., cégjegyzékszáma: 01-10-044006, adószáma: 

11785756-2-43, képviseli: Kusz Attila igazgatósági tag) között adatfeldolgozási szerződés 

megkötéséhez a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 12. 

 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. november 15. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Humánkapcsolati Iroda 

 

Az 1085/2018. (XI.12.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 2. sz. 

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, Karácsony Sándor utca ………………... 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója      ZÁRT ÜLÉS 

 

1086/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor 

utca …………….. szám alatti, ………….. helyrajzi számon nyilvántartott, 25 m
2
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alapterületű, 1 szobás, komfort nélküli komfortfokozatú, a közös tulajdonból 162/10.000 

tulajdoni hányaddal rendelkező lakás ………….. bérlő részére történő értékesítéséhez 

azzal, hogy a vételár összege – az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított 

forgalmi érték (10.930.000 Ft) 20%-ának alapul vételével – 2.186.000 Ft összegben kerül 

megállapításra.  

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

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

szerződéses kamatot tartalmazó, havi egyenlő mértékű, 14.067 Ft részletekben kerüljön 

megfizetésre a vevő részéről, azzal a kikötéssel, hogy a vételárhátralék erejéig az eladó 

javára az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési 

és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

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

eladási ajánlat kiküldésére, valamint adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 

 

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

 

 

 

Napirend 4.2. pontja: A Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti földszinti 

raktárhelyiség elidegenítése      ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

1087/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban 36494/0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben a Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti, 27 m
2
 alapterületű, 

106/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező raktárhelyiség értékesítéséhez 

…………….magánszemély (született: ………………., anyja neve: ……………) bérlő 

részére. A raktárhelyiség vételára 400.000,- Ft/m
2
, azaz 10.800.000,- Ft. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

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

eladási ajánlat kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére, azzal a kikötéssel, 

hogy a vevőnek az adásvételi szerződésben vállalnia kell, hogy az ingatlan kialakításával 
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kapcsolatban (nincs a helyiségnek önálló bejárata) az Önkormányzattal szemben 

semmilyen követeléssel, peres igénnyel nem él. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 

 

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

 

 

Napirend 4.3. pontja: Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozója részére  

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója      ZÁRT ÜLÉS 

 

1088/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

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

14. §-a alapján hozzájárul a 35305/0/B/6 hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, Dankó u. 17. 

földszint 3/b. szám alatti, 36,5 m
2
 alapterületű, másfél szobás, komfort nélküli 

komfortfokozatú, közszolgálati lakás bérbeadásához a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 

és Gyermekjóléti Központ dolgozója, ………….. részére – a lakbér alapját képező növelő 

és csökkentő tényezőket is figyelembe véve – jelenleg 5.716,- Ft/hó költségelvű bérleti 

díj fizetési kötelezettséggel, határozott időre, a kijelölt bérlőnek az adott intézménynél 

fennálló foglalkoztatási jogviszonyának végéig, valamint a lakbér – csökkentő és növelő 

tényező nélküli – kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel és a lakás 

felújítási kötelezettségével. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

2.) hozzájárul továbbá a határozat 1.) pontja szerinti lakás bérlő általi felújításához és a 

beruházási megállapodás megkötéséhez, valamint a Józsefvárosi az előterjesztés 

mellékletét képező – bruttó felújítási költségeknek – kizárólag a fizetendő havi – bérleti 

díjba történő egyenlő arányú beszámításához oly módon, hogy a számlával igazolt 

költségek 100%-a, míg a saját teljesítésben elvégzett, azaz a számlával nem igazolt 

költségek 75%-a kerülhet jóváírásra a 35305/0/B/6 hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, Dankó 

u. 17. földszint 3/b. szám alatti, 36,5 m
2
 alapterületű, másfél szobás, komfort nélküli 

komfortfokozatú, közszolgálati lakás tekintetében legfeljebb 3.120.000,- Ft + ÁFA, azaz 

bruttó 3.962.400,- Ft összegben. 

 

Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a beruházási megállapodásban vállalt felújítási 

munkákat elvégezze, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási 

Irodája a teljesítést leigazolja. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 
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3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti 

szerződés és a határozat 2.) pontja szerinti beruházási megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 

 

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

 

 

Napirend 4.4. pontja: Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására a 

BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére  ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

1089/2018. (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának 

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

14. §-a alapján hozzájárul: 

 

a.) a 34653/A/0 hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. földszint 2/a. szám alatti, 

42 m
2
 alapterületű, kettő szobás, komfortos komfortfokozatú, közszolgálati lakás 

bérbeadásához a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozója, 

……………….részére – a lakbér alapját képező növelő és csökkentő tényezőket is 

figyelembe véve – jelenleg 18.588,- Ft/hó költségelvű bérleti díj fizetési 

kötelezettséggel, határozott időre, a kijelölt bérlőnek az adott szervnél fennálló 

foglalkoztatási jogviszonyának végéig, valamint a lakbér – csökkentő és növelő 

tényező nélküli – kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel és a lakás 

felújítási kötelezettségével; 

 

b.) a 35071/0/A/37 hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 47. V. emelet 3. szám 

alatti, 32,73 m
2
 alapterületű, egy szobás, komfortos komfortfokozatú, közszolgálati 

lakás bérbeadásához a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozója, 

…………..részére – a lakbér alapját képező növelő és csökkentő tényezőket is 

figyelembe véve – jelenleg 14.485,- Ft/hó költségelvű bérleti díj fizetési 

kötelezettséggel, határozott időre, a kijelölt bérlőnek az adott intézménynél fennálló 

foglalkoztatási jogviszonyának végéig, valamint a lakbér – csökkentő és növelő 

tényező nélküli – kétszeresének megfelelő óvadékfizetési kötelezettséggel és a lakás 

felújítási kötelezettségével. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

2.) hozzájárul továbbá a határozat 1.) a.) és b.) pontok szerinti lakások bérlők általi 

felújításához és a beruházási megállapodások megkötéséhez, valamint a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási Irodája által meghatározott – az 
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előterjesztés mellékletét képező – bruttó felújítási költségeknek – kizárólag a fizetendő 

havi – bérleti díjba történő egyenlő arányú beszámításához oly módon, hogy a számlával 

igazolt költségek 100%-a, míg a saját teljesítésben elvégzett, azaz a számlával nem 

igazolt költségek 75%-a kerülhet jóváírásra, legfeljebb az alábbiakban felsorolt 

lakásonkénti összegekben: 

 

a.) a 34653/A/0 hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. 6. földszint 2/a. szám alatti, 

42 m
2
 alapterületű, kettő szobás, komfortos komfortfokozatú, közszolgálati lakás 

tekintetében 1.570.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.993.900,- Ft összegben; 

 

b.)  a 35071/0/A/37 hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 47. V. emelet 3. szám 

alatti, 32,73 m
2
 alapterületű, egy szobás, komfortos komfortfokozatú, közszolgálati 

lakás tekintetében 3.570.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.533.900,- Ft összegben. 

 

Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a beruházási megállapodásban vállalt felújítási 

munkákat elvégezze, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási 

Irodája a teljesítést leigazolja. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. november 12. 

 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) a.) és b.) pontok 

szerinti bérleti szerződések és a határozat 2.) a.) és b.) pontja szerinti beruházási 

megállapodások megkötésére. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2018. december 31. 

 

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

 

 

Budapest, 2018. november 13. 

 

      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 


