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Soós György 
Köszönti a megjelenteket, a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság  2018.  évi  22.  rendes 
ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Bizottság  14  fővel határozatképes. Ismerteti a meghívó 
szerinti napirendi javaslatot, majd szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: 

Napirend 

1.  Gazdálkodási Ügyosztály 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

I. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület,  Heim Pal 

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 Irt. 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

I. 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,  Prater u. 9.  szám alatti (36394/0/AJ1 hrsz.-1)) üzlethelyiség 
bérbeadása 

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

5. Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  9.  szám alatti, földszinti, határozott időre szóló 
bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése 

6.  Javaslat üres lakások,  new  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) 

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 elöterjesztés) 

1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár  es  eladási ajánlat jóváhagyása —  Budapest 
VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 
Előtenesz.15: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

2. A Budapest  VIII. kerület,  Vas  utca  18.  szám alatti földszinti raktárhelyiség 
elidegenítése 
Elöterjesztő: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  ZH. 
vagvongazdálkodási igazgatója 

3. javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására  a  Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dolgozója részére 
Előterjesziö: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 
vagyongazdálkodási igazgatója 

4. javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására  a  BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányság dolgozói részére 
Előterjesztd: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

Soós György 
Megállapítja, hogy  14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság a napirendet 
elfogadta. 

1069/2018.  (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend 

1.  Gazdálkodási Ügyosztály 
Előterjesztő: dr. Henez Adrienn - ügyosztedrezed 
(in:abet elöterjesztés) 

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 
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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,  Prater u. 9.  szám alatti  (36394/0/A/1 üzlethelyiség 
bérbeadása 

4. Budapest  VIII. kerület, Somogyi Béla utca  20.  szám alatti  (36423/01A/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 (PÓTKÉZBESITÉS) 

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  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
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Gazdálkodási Ügyosztály 
Előterjesztő:  ‚Jr. 'Jena  Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

Sotis György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e javaslatuk külön tárgyalásra. Nincs, tehát az  1.  blokk 
napirendi pontjainak együttes vitáját megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi 
határozati javaslatokat: 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

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: Kreditor  Consult  Kft. 
(székhely:  1085 Budapest,  Rigó  u. 3.) 

Közterület-használat ideje: 2018.  november  12. -2018.  december  07. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület (felvonulási terület) 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Rigó  u. 3.  szám 

előtti parkolósáv 
Közterület-használat nagysága: 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  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. közterület-használati hozzájárulást  ad  — teljes díjmentességgel — az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Pedrano  Construction  Hungary  Mt. 
(székhely:  1082 Budapest, Prater 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 m2  úttesten és  120 m2  járdán, valamint  5  db 
parkolóhelyen (parkolóhelyenként  10 m2) 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u.  előtti  252 m2 
úttesten,  138 m2  járdán,  5  db parkolóhelyen 
(parkolóhelyenként  10 m2),  valamint a gépészeti 
áruház előtti  30  db parkolóhelyen (parkolóhelyenként 
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Közterület-használat nagysága: 

13 m2) 
Budapest  VIII. kerület, Bókay  Janos u.  előtti 
108 m2  úttesten és  108 m2  járdán 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sett/illy meg nem 
épített területéből  368 m2  közterületen 
1313 m2  +  10  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2)  +  30  db parkolóhely (parkolóhelyeriként 
13 m2) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  12. 

2.  a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a  Budapest  VIII. kerület,  Leonardo Da  Vinci  u.  -  Prater 
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  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Corvin Sarok  KR  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  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 célj a: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

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 
2  fő 
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Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye; 

Közterület-használat nagysága:  

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. 

Városgazdálkodási is 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: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  12. 

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 

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. 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület,  Heim  Pál Gyermekkórház Delej utcai kapubehajtó útcsatlakozás átépítéséhez 

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 Pal  Gyermekkórház területén épülő új 
képalkotó diagnosztikai és iroda épület elhelyezkedése miatt a meglévő kapubehajtó 
áthelyezése a jelen eljárásban benyújtott terv (Rsz:  U3/1.14)  szerinti helyen  es  kialakítással 
valósuljon meg.  A  Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel  es  kikötésekkel adja meg: 
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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 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-  es 
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. 

e. a szelvénybe eső fa kivágása csak a fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008.(XII.30.) Korrn 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 I 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, 
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h.  jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  2  évig érvényes. 

Felelős: polgái, Lester 
Határidő:  2018.  november  12. 

Napirend  1.3.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Szentkirályi utca  36.  szám alatti ingatlan vízbekötésének megszüntetéséhez 

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, 
3Z  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) 
hozzájáruhist a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal 
Hatósági úgyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, is az abban 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

• a megszüntetett (levágott) csővezetékeket el kell távolítani, 

• 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/I  0-32/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. 
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Napirend  1.4.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Illés utca  25.  szám alatti ingatlan vízbekötésének kiépítéséhez 

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, 

• 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.  C8/10-321F  stabilizált útalap 
20 cm  vtg.  95%  törn.  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.  C8/1 0-32/F  stabilizált útalap 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal  nom 

helyettesíthető) 

• a bontással érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterillet részét képező, 

károsodott (kitermelt, szennyeződött, illetve elszállított) termőtalaj pótlását —  1. 

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. 
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Soós György 
Megállapítja, hogy  14  igen,  0  nein,  0  tartózkodás szavazattal  a  Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

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 célj a: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  12. 

Kreditor  Consult  Kft. 
(székhely:  1085 Budapest,  Rigó  u. 3.) 
2018.  november  12. -2018.  december  07. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Rigó  u. 3.  szám 
előtti parkolósáv 
3  db parkolóhely 

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. 

1071/2018.  (XI.12.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás) 

A  Városgazdálkodás és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Pedrano  Construction  Hungary Kft. 
(székhely:  1082 Budapest, Prater 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 m2  úttesten  es 120 m2  járdán, valamint  5  db 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 
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Közterület-használat nagysága: 

parkolóhelyen (parkolóhelyenként  10 m2) 
Budapest  VIII. kerület,  Prater u.  előtti  252 m2 
úttesten,  138 m2  járdán,  5  db parkolóhelyen 
(parkolóhelyenként  10 m2),  valamint a gépészeti 
áruház előtti  30  db parkolóhelyen (parkolóhelyenként 
13 m2) 
Budapest  VIII. kerület, Bókay  Janos u.  előtti 
108 m2  úttesten és  108 m2  járdán 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány meg nem 
épített területéből  368 m2  közterületen 
1313 m2  +  10  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
10 m2)  +  30  db parkolóhely (parkolóhelyenként 
13 m2) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  12. 

2.  a kieső parkolási díj ÁFA tartalmát a  Budapest  VIII. kerület,  Leonardo Da  Vinci  u.  -  Prater 
u.  előtti szakaszon található  40  db parkolóhely vonatkozásában  2018.  november  01.  és 
2018.  december  31.  napja közötti időszakra eső munkanapokra köteles megtizetni a 
közterület-használatról szóló határozatban megjelölt bankszámlaszámra. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  12. 

1072/2018. (X1.12.)  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. 

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-használ  at  ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

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: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  12. 

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 
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 

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 

I. közterület-használati hozzájárulást  ad  — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A  kérelemben foglalt közterület-
használat ideje: 
Közterület-haszni lat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  12. 

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 
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2. a Best Solution  Konstrukt  Kft. az építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-
használat díját  2018.  november  01.  —  2018.  november  II.  napjára vonatkozóan tizesse 
meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  12. 

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  es  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  a1,51, 

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői  es  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 MA 1 1  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 
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—  15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

o  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 filvesités elvégzésével. 

e. a szelvénybe eső fa kivágása csak a fás szárú növények védelméről szóló 
346!2008.( 11.30.) Korn.  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  Zn. 
Városüzemeltetési Igazgatóság által kijelölt helyeken további  8  db  18/20 cm  törzs 
könnéretti 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. 

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 (hisz.;  36593)  munkálatokkal érintett 
területére terjed ki, 
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• a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  ICHVM 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, 

• 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. 

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 
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 munkaihoz, az 
alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

• jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági  es  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 
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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, 

• 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 ftivesítés 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. 

2.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
Külön tárgyalásra tesz javaslatot a  2.4., 2.5., 2.6.  és  2.7.  napirendi pontok tekintetében. Egyéb 
javaslat külön tárgyalásra nincs, tehát a blokkban maradt napirendi pontok együttes vitáját 
megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatokat: 
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Napirend  2.1.  pontja: Helyszín Kft. és a Belvárosi Sörfőzde Kft. bérlőtársi kérelmg: a 
Budapest  VIII. kerület, Légszesz utca  4.  szám alatti utcai bejáratú, üres, önkormányzati 
tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása vonatkozásában 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Légszesz utca  4.  szám alatti,  34605/0/A/2  és 
34605/0/A/3  hrsz.-6,  19 m2  +  28 m2,  összesen  47 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratft, 
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. 

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 

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 m2  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, Danko  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. (V1.20.) 
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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  ZN.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  november  30. 

Napirend  2.3.  pontja:  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 9.  szám alatti  (36394/0/A/1  hrsz.-
ú) üzlethelyiség bérbeadása 

k  Városgazdálkodási és Pénzügyi úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 9.  szám alatti,  36394/0/A/1  hrsz.-ú, 
utcai bejáratú, pinceszinti,  96 m2  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  ZN.  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 megfzetését, 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  ZN.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  december  31. 

Napirend  2.4.  pontja:  Budapest  VIII. kerület, Somogyi  Bela  utca  20.  szám alatti 
(36423, 9/A/1  hrsz.-ü) üzlethelyiség bérbeadása 

A  napirend  2.4.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  2.5.  pontja:  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  9.  szám alatti, földszinti, 
határoz  oft  időre szótó bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése 

A  napirend  2.5.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 
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Napirend  2.6.  pontja: Javaslat üres lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és 
gépkocsi-beálló árverés útján történő elidegenítésére 

A  napirend  2.6.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  2.7.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. 32.  szám alatti,  35429 
hrsz.-ti ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséire 

A  napirend  2.7.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Soós György 
Megállapítja, hogy  14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

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 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Légszesz utca  4.  szám alatti,  34605/0/A/2 es 
34605/0/A/3  hrsz.-ú,  19 m2  +  28 m2,  összesen  47 m2  alapterületű,  fires,,  utcai bejáratú, 
alagsori, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásához határozatlan időre,  30 
napos felmondási idő kikötésével Helyszín  Mt.  (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 is 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  alto  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. 
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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. (X1.12.)  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 m2  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:  52'770577;  székhelye:  1086 Budapest, Danko  utca 
42.  fsz./9.) részére, iroda és raktár tevékenység céljára, a csökkentett  17.500,-  Ft/hó + 
ÁFA bérleti díj + közüzemi  es  különszolgáltatási díjak összegen. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  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. 

Napirend  2.3.  pontja:  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 9.  szám alatti  (36394/0/A/1  hrsz.-
ó) 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  Városgazdálkod.ási és Pénzügyi úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 9.  szám alatti,  36394/0/A/1  hrsz.-ú, 
utcai bejáratii, pinceszinti,  96 m2  alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásához határozatlan időre,  30  napos felmondási idő kikötésével a CORVINEXT 
Kf L. (székhely:  1028 Budapest,  Harmatcsepp  u. 50.;  cégjegyzékszám:  01-09-277507; 
adoszám:  25478556-2-41;  ügyvezető: Csizmazia Tibor) részére, raktározási (italok, 
száraz áruk, takarítóeszközök, konyhaeszközök, szerszámok) tevékenység céljára, 
102.500,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi  es  különszolgáltatási díjak összegen. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  november  12. 
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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. (V:1.20.) 
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 
leendö bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  december  31. 

Napirend  2.4.  pontja:  Budapest  VIII. kerület, Somogyi Béla utca  20.  szám alatti 
(36423/0/A/1  hrsz.-n) üzlethelyiség bérbeadása 

Soós György 
A  napirendi pontot véletlenül kérte ki.  A  napirend vitáját megnyitja. Megállapítja, hogy 
kérdés, hozzászólás nincs, a napirend vitáját lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati 
javaslatot: 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

L) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Somogyi Béla utca  20.  szám alatti,  36423/0/A/1 
hrsz.-6,  23 m2  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.  I  em. 1.4. 
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. (V1.20.) 
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. 

Soós György 
Megállapítja, hogy  14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 
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1081/2018. (X1.12.)  sz. Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Somogyi Béla utca  20.  szám alatti,  36423/0/A/1 
hrsz.-ti,  23 m2  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  es  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. (V1.20.) 
önkonnányzati 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. 

Napirend  2.5.  pontja:  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  9.  szám alatti, földszinti, 
határozott  Wire  szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenitése 

Soós György 
A  vitát megnyitja. Javasolja, hogy ne értékesítsék az ingatlant, ellenben a szerződést 
hosszabbítsák meg a bérlővel. Ez a módosító javaslata. Megkérdezi, hogy az előterjesztő 
befogadja-e a módosító javaslatot. Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Bozsik István  Peter 
Befogadja a módosító javaslatot,  de  természetesen a hosszabbításhoz majd a bérlő 
hozzájárulása is szükséges. 

Soós György 
Ez világos. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincs, a napirend vitáját lezárja. 
Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

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 m2  alapterületű üzlethelyiség elidegenítéséhez a 
G-Online  Kft. (székhely:  1193 Budapest,  Szigligeti utca  52.;  adószám:  13270117-2-43; 
cegjegyzékszám:  01-09-726724;  képviseli: Kelemen Margareta Dana ügyvezető) részére. 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  november  12. 

2.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 9.  szám alatti,  36394/0/A/6  helyrajzi 
számon nyilvántartott,  37 m2  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,  referenda  kozmetikai (szépség) szalon céljára, a jelenlegi  52.070,-  Ft/10 + 
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 feltételeirő l 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. 

Soós György 
Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

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,  Prater  utca  9.  szám alatti, 
földszinti, tulajdoni lap szerint  37 m2  alapterületű üzlethelyiség elidegenítéséhez a 
G-Online  Kft. (székhely:  1193 Budapest,  Szigligeti utca  52.;  adószám:  l3270117-2-43; 
cégjegyzékszám:  01-09-726724;  képviseli: Kelemen Margareta Dana ügyvezető) részére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  november  12. 

2.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 9.  szám alatti,  36394/0/A/6  helyrajzi 
számon nyilvántartott,  37 m2  alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti szerződésének meghosszabbításához a G-Online  Kft.-vel (székhely:  1193 
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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  es  különszolgáltatási díjak összegen, a  3  havi bruttó bérleti 
díjnak megfelelő óvadék megfizetésének  es  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.) önkorrnányzati 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. 

Napirend  2.6.  pontja: Javaslat üres lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és 
gépkocsi-beálló árverés útján történő elidegenítésére 

Soós György 
A  vitát megnyitja. Javasolja, hogy a  Maria u.  32-34-et, valamint a Baross  u.  59-et vegyek ki 
ebből az árverési listából. Megkérdezi, hogy az előterjesztő befogadja-e a módosító javaslatot. 
Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Bozsik István Péter 
Igen, befogadja a módosító javaslatot. 

Soós György 
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, a napirend vitáját lezárja. Szavazásra 
bocsátja. az alábbi határozati javaslatot: 

A  Városgazdálkodási  es  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  m' 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 Val.  kerület, József utca  11.  szám alatti,  35222/0/A/27  hrsz.-ú,  9  m' 
alapterületű raktárhelyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 
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440.000 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. 

3.) a  Budapest  VIII. kerület,  Aurora  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  m' 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,  36674/01A/3 
hrsz.-ú,  27  m' 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,  36083/21A/30 
hrsz.-n,  45  m' 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,  36083/21A/31 
hrsz.-ú,  11  m' 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 
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Határidő:  2018.  november  12. 

8.) a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária utca  21/A.  földszint  32.  szám alatti,  36083/2/A/32 
hrsz.-ú,  11  m' 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. 

9.) a  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca  23. B.  épület földszint  9.  szám alatti, 
35669/0/03/9  hrsz.-ú,  59 m2  alapterületű gépkocsitároló  4.  számú,  15  m' 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.-4 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  lirsz.-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 
áral  6.710.000 Ft  összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus 
tirv erés 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  in2  alapterületű szükséglakást a bérbeadási állományból kivonja, a kikiáltási árat 
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4.170.000 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. 

14.)a  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca  10.  I. emelet  6.  szám alatti,  35588/0/7i/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,  Prater  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. 

Soós György 
Megállapítja, hogy  12  igen,  0  nem,  2  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

1083/2018.  (XI.12.) sz. Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  2  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  a  Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel  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. 
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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. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  november  12. 

3.) a  Budapest  VIII. kerület,  Aurora  utca  8.  földszint  4.  szám alatti,  35027/0/A/4  hrsz.-ú, 
19  m' 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  m' alapterületű egyéb helyiséget a bérbeadási állományból kivonja, a 
kik iáltási 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  Zn.  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  m 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. 

8.) a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária utca 2I/A. földszint  32.  szám alatti,  36083/2/A32 
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. 

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  in2  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,  34929'21A/46  hrsz.-ú, 
17  ni2  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. 
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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.4 a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés 
lebonyolitására. 

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  ZN.  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  ZN.  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  m' 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 
lebonyolításaza. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  ZN.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  november  12. 

Napirend  2.7.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. 32.  szám alatti,  35429 
hrsz.-4 ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére 

Soós György 
A  vitát megnyitja. Javasolja, hogy a határozati javaslatban a  minimal  vételár  174.640  e  Ft  + 
ÁFA, itt javasolna, hogy a  m2  árat emeljék meg  200  e Ft-ra. Megkérdezi, hogy az előterjesztő 
befogadja-e a módosító javaslatot, ennek tükrében változik a  minimal  vételár is. Válaszadásra 
megadja a szót az előterjesztőnek. 
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Bozsik István Péter 
Igen, befogadja a módosító javaslatot. 

Soós György 
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, a napirend vitáját lezárja. Szavazásra 
bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti,  35429  hrsz.-ri ingallan 
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 felhivast az alábbi 
feltételekkel: 

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 even  belül jogerős építési engedélyt 
szerez, 
db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított  5 even  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 eseten 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 intemetes hirdetési portálokon kell 

közzétenni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  november  12. 
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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  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  4. 

Soós György 
Megállapítja, hogy  12  igen,  0  nem,  2  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

1084/2018. (X1.12.)  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  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő :  2018.  november  12. 

2.)  elfogadja a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám 
alatti,  35429  brsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi 
feltételekkel: 

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 even  belül jogerős használatbavételi 
engedélyt szerez, 
dc.)  a jogerős építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme 
eseten 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 eseten időarányosan 
érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem esetén vevő által fizetendő 
napi kötbér mértéke  30.000,- Ft. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2018.  november  12. 

3.)  a pályázati felhívást a Képviselő-testület  112/2017. (V.11.)  számú határozatának 
(Versenyeztetési Szabályzat)  Ii.  pontjában foglaltaknak megfelelően a  Budapest  Főváros 
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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  es  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. 

Az  1084/2018.  (XI.12.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  1.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

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 

Soós György 
Napirend vitáját megnyitja, lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

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 I. pontja szerinti szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  november  15. 

Soós György 
Megállapítja, hogy a Bizottság a határozatot  14  igen,  0  nem,  0  tartózkodással elfogadta. 
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1085/2018. (X1.12.)  sz. Városgazdálkodási  es  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.  ponüa szerinti szerződés aláírására. 

Felelös: polgármester 
Határidő:  2018.  november  15. 

Az  108:5/2018.  (XI.12.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  2.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Soós György 
Zárt ülés következik. 

4.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés,) 

Napirend  4.1.  pontja: Lakás elidegenitésével kapcsolatos vételár  is  eladási ajánlat 
jóváhagyása —  Budapest  VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 
Elötedesztii: Bozsik István Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója ZÁRT ÜLÉS 

Soós György 
Napirend vitáját ineipyitja, lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46. ä  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1086/2018. (3(1.12.)  sz. VPB 

hatrirozatot a zárt ü1ésró7 készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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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  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1087/2018. (XL 12.)  sz.. VPB 

határozatot a zárt NANOől készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

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 Zr;. 
vagyongazdálkodási igazgatója ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1088/2018. (X1.12.)  sz. VPB 

határozatot a zárt illésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  4.4.  pontja: Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakások bérbeadására  a 
BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozói részére ZART  ÜLÉS 
Előterjesztő: Bozsik István  Peter  - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr;. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1089/2018.  (XL1?.) sz. VPB 

határozatot a zárt Wartl készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Soós György 
Nyílt ülés következik. Az ülés végén lehetőség van kérdések feltételére. 

KÉPVISELŐ I FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉSEK 
(Szó szerinti leírásban) 

Soós Györv.tv 
Szeretném megkérdezni, még nem kaptam tájékoztatást erről, a József körúton van egy 
Underground  nevezetű hely, ami szerintem teljesen illegálisan működik. Folyamatosan kapom 
a lakossági panaszokat, hogy hajnali  4  órakor,  5  órakor is nyitva van, előtte áldatlan állapotok 
vannak, emberi ürülék, stb.. Ezzel mi újság? Szeretnék mihamarabb megnyugtató választ adni 
is a lakóknak ez ügyben, illetőleg fölhívni a tisztelt Hatóság figyelmét, hogy nagy 
valószínűséggel illegálisan működik ott. 
Dudás Istvánné, parancsoljon. 
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Sc(7s György 
Bizottság elnöke 

Dudás Istvánné 
Nekem is lakossági bejelentés érkezett, és ennek szeretnék egy kicsikét jobban utánajárni.  A 
Népszínház utca 13-ban van egy kis alapterületű közért, és az az információm, hogy éjjel-
nappal nyitva van, és eléggé zavaró a működése, úgyhogy szeretnék kérni egy fokozott 
hatósági ellenőrzést  cite  a közértre vagy kereskedelmi egységre. Ugyanaz az üzemeltetője, 
mint a Filléresnek az Auróra és a Népszínház sarkán, ugye ott már sikerült elérnünk azt, hogy 
10  órában tudtak korlátozni a nyitvatartását. Szeretném, hogyha egy kicsikét jobban 
odafigyelnénk arra, hogy igazából mi történik itt, lakossági bejelentések néha túlozhatnak is, 
úgyhogy ezért kérek szépen egy fokozottabb hatósági ellenőrzést erre a kereskedelmi 
egységre. 

Soós György 
A  bizottsági ülést  13  óra  18  perckor bezárom, megköszönöm a részvételt. 

Km.f. 

Bizottság alelnöke 

Az  Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és  a  Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság  2018.  november  12-ei  ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

oCk... 
Bodnar Gabriella 

Szervezési és Képviselői Iroda vezetője 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

,t) 

Fazekasné yarga  Livia 
Szervezési is Képviselői Iroda ügyintézője 

A  jegyzőkönyv melléklete:  

- 1. sz. melléklet / az  1084/2018. (XL 12.)  sz. VPB határozat melléklete 

- 2. sz. melléklet / az  1085/2018. (XL 12.)  sz. VPB határozat melléklete 

- 3. sz. melléklet / név szerinti szavazási lista 
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1.  sz. melléklet 
az  1084/2018 (XI 12.)  sz. 
VPB határozat melléklete 

Pályázati felhívás 

A Budapest  Föväros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Városgazdálkodási  es  Pénzügyi 
Bizottság  /2018. (X1.12.)  számú határozata alapján nyilvános kétfordulós pályázatot hirdet a  Budapest 
VIE.  kerület, Lujza utca  32.  szám alatti,  35429  hrsz.-ü,  978 m2  alapterületű kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

1.A  pályázati felhívás közzététele 

A  pályázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító 
üg,y félfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat is a 
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat  es  a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési 
felületeken, egyéb rendelkezésre  6116  internetes hirdeti portálokon teszi közzé. 

A  Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, és 
erről köteles hirdetményt kiftiggesziwn.  A  versenyeztetési eljárás visszavonása esetén — amennyiben a 
dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg—a Küró köteles az ellenértéket visszafizetni. 
A  pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kivül semmilyen más esetben nem  Ezell  vissza. 

2. A  pályázati 'Ult.:is adatai 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

nyilvános, kétfordulós pályázat 

tulajdonjog átruházás (elidegenítés) 

50.000,- Ft  + ÁFA 

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. K&H Banknál vezetett  10403387-00028859-
00000006  számú számlájára 

- a pályázati dokumentáció díjáról szóló banki 
befizetési bizonylat 

- a pályázati dokumentációt cég által aláírásra 
jogosult személy vagy meghatalmazottja veheti 
Út előre egyeztetett időpontban 

195.600.000,-  Ft-l-  ÁFA 

18.000.000,- Ft.  Az ajánlati biztosíték befizetése 
csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, 
garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem 
helyettesíthető. 

A  pályázat kiirója: 

A  pályázat Bonyolítója: 

A  pályázat jellege: 

A  pályázat célja: 

A  pályázati dokumentició díja: 

A  pályázati dokumentáció betizetésének 
módja, számlaszána 

A  pályázati dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásának feltétele: 

Az ingatlan minimális vételára: 

Az ajánlati biztosíték összege: 



Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, 
számlaszám: 

A  pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: 

Az ajánlati biztosíték beérkezésének 
hatärideje: 

A  pályázatok leadásának határideje: 

A  pályázat leadásának helye: 

A  pályázatok bontásának időpontja: 

A  pályázatok bontásának helye: 

A  pályázat eredményét megállapító szervezet: 

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. K&H Banknál vezetett  10403387-00028859-
00000006  számú számlájára 

2018.11.....  is  2019 között előzetes időpont 
egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZA. 
Elidegenítési Irodáján lehetséges  (1084 
Budapest, Őr  u. 8.,  Tel.:  06-1-216-6961/106 
mellék) 

2019. 2400  óra. Az ajánlati biztositélcnak 
megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell 
érkeznie. 

2019.  10°°  óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit, 1084 
Budapest, Or u. 8.  I.  em.  Elidegenítési Iroda. 

2019. 11 3°  6ra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZA.,  1084 
Budapest, Ő r  u. 8.  L  ern..  Elidegenítési Iroda. Az 
ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen 
lehetnek. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Városgazdálkodási  es  Pénzügyi 
Bizottsága, a  66/2012. (X11.13)  önkormányzati 
rendeletben meghatározottak szerint. 

A  pályázat elbírálásának határideje 
várható eredményhirdetés: 

A  pályázati eljárás nyelve: 

A  pályázattal kapcsolatban 
információ kérhető: 

és a  2019.  

magyar 

további Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
Elidegenítési Irodáján 

Tel.: 06-1-216-6961 

3. A  pályázattal érintett ingatlan: 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Alapterülete: 

Közmű ellátottsága:  

Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32. 

35429 

kivett, beépítetlen terület 

978 in' 

közművek nélkül 
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Tenhet a  Magyar  Államnak és  Budapest  Főváros 
Önkormányzatának elővásárlási joga van; az 
ingatlan  2  db gépkocsi-beállóra kötött bérleti 
szerződéssel terhelt, egyebekben  per-,  teher-  es 
igénymentes. 

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi 
szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besorolása: 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy 

a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján a  Magyar  Államot 
minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog 
gyakorlására a  Magyar  Állam részére fennálló határidő az elővásárlási jog gyakorlására felhívó 
értesítés postára adásának napjától számított  35  nap. 

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló  1991. 
évi xxxift. tv.  39.  §  (2)  bekezdése alapján a  Budapest  Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási 
joga van. 

Eladó az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlási jogra lemondó 
nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve az erre rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes 
vételár beérkezésétől számított  15  munkanapon belül adja vevő birtokába, attól függően, hogy melyik 
történik meg később. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási 
jogával, úgy az adásvételi szerződés az elövásárlásra jogosultés az eladó között jön létre. Ez esetben a 
befizetett ajánlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvételétől számított  15  napon belül visszautalja 
a ptilyázat nyertese részére.  A  befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt 
költséget nem fizet 

A  vételár banki hitelből törteniő megfizetése esetén a birtokátruházás a vételár eladóhoz történő 
megérkezését követő  15  munkanapon belül - előre egyeztetett időpontban - történik. 

4. A  pályázat célja, tartalma 

Az elidegenítésre kerülő építési telek a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Idzarólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. tv., a 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról  es  a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület  112/2017.  (V.  11.) 
számú határozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik. 

A  pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat 

I. forduló: pályázat benyújtás 

IL  lbrduló: versenytárgyalás 
A  versenyeztetési eljárás második fordulójában az  5  legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázó 
(kevesebb pályázó esetén az összes érvényes ajánlatot benyújtó pályázó) vehet részt. Az eljárást a kiíró 
elektronikus úton bonyolítja le, amely lebonyolításának módjáról, idejéről S egyes további feltételeiről 
a meghívóban tájékoztatja az érvényes pályázatot benyújtókat  A  versenytárgyaláson a licitlépcső 
1.0)0,000 Ft. 

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat 

egy összegben, vagy 

banki hitel felhasználásával 

egyenlítse Ici. 



A  nyertes pályázó köteles a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő  15  munkanapon 
belül adásvételi szerződést kötni. 

Vevő a vételár 

a) egy összegben történő megfizetése esetén — az ajánlati biztosíték összegével csökkentett vételárat 
az adásvételi szerződés megkötését követő  60  napon belül köteles az eladónak megfizetni, 

b)  a vételár banki hitelből történő kiegyenlítése esetén, az általa megajánlott vételár ajánlati biztosíték 
összegével csökkentett -  50%-ät  a szerződés megkötését követő  60  napon belül megfizetni.  A. 
fennmaradó  50%  kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - a  Budapest  Fővárosi. 
önkonnányzat, valamint a  Magyar  Állam elővásárlási jogának gyakorlására rendelkezésre álló határidő 
leteltéről szóló értesítés kézhezvételétől számított  45  munkanap áll a nyertes ajánlattevő rendelkezésére. 

A  vételár megfizetésére vonatkozó határidő nem hosszabbítható meg. Az ajánlati biztosíték foglalónak 
minősül. 

Az ingatlan birtokbaadásának időpontja: az elővásárlási jog lemondására vonatkozó nyilatkozatok 
kézhezvételétől, illetve a teljes vételár beérkezését követő  15  munkanapon belül, attól függően, hogy 
melyik történik meg később. 

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevőt terhelő kötelezettségek: 

a) a telekingatlan birtokbaadásától számított  2 even  belül jogerős építési engedélyt szerez 

b) a telekingatlan birtokbaadásától számított  5 even  belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez, 

c) a jogerös építési engedély megszerzésének  60  napot meghaladó késedelme eseten a kötber összege 
15.000.000,- Ft;  a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének  60  napot meghaladó 
késedelme esetén a köthet összege  7.500.000,- Ft,  amely kötelezettségek banki garanciaszerződés 
megkötésével, vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezéssel (a továbbiakban: garanciaszerződés) 
biztosítandók.  A  garanciaszerződésben foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem eseten 
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl felmerülő késedelem eseten vevő által fizetendő 
napi kötbér mérteke  30.000,- Ft. A  garanciaszerződéssel kapcsolatban felmerülő költségek a vevőt 
terhelik. 

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek: 

1.670,-  Ft/személy .TÜB eljárási díj, 

5.500,- Ft  + ÁFA eljárási díj, 

6.600,-  Ft/ingatlan/ügylet földhivatali eljárási illeték.  A  Kiíró felhívja a pályázók figyelmét,  bogy  a 
vételárat ÁFA terheli. 

A  Kiíró kiköti továbbá,  bogy 

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a versenyeztetési eljárás soron következő 
helyezettjével szerződést kötni, 

jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, 

c)  szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-fomiai kérdésekben 
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli 
válasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett ajaniattiban 
megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok 
sorrendjét módosítaná. 

Az ajánlattevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró 

a) az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit — az indok 
megjelölésével — a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta előtt 
legalább  5  nappal köteles hirdetményben megjelentetni; 
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b) jogosult az ajánlattételi felhívását a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni azzal, hogy erről köteles a kiírás közlésével megegyező módon hirdetményt 
megjelentetni, 

c) a pályázati biztosítékot a kiírás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, 
illetve — az ajánlatok elbírálását követően—a nem nyertes ajánlattevők részére  15  munkanapon belül 
visszafizeti, 

d) az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,  ha  a visszafizetési határidőt elmulasztja, 

e) a nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosítékot az ajánlattevő által fizetendő vételárba 
beszámítj a, 

f) nem fizeti vissza a nyertes által teljesített biztosítékot,  ha  a szerződés megkötése a nyertesnek 
felróható vagy érdekkörében felmerült okból hiúsul meg.  A  vevőnek felróható ok az is,  ha  a vételárat 
banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni,  de  a banki hitelt határidőben nem kapja meg, 
vagy az a fizetési határidő napjának  24  óráig nem érkezik meg eladó bankszámlájára. 

5. A2  ajánlat benyújtásának előfeltételei 

Az ajánlat benyújtásának elengedhetetlen feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása  es  az ajánlati 
biztosíték határidőig történő befizetése. 

A  Kiíró az ajáAati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása eseten, illetve — az ájánlatok elbírálását követően — a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteies  15  munkanapon belül visszafizetni. 

A  pályázaton való részvétel további előfeltétele, hogy az ajánlattevő megismerje a pályázat tárgyát, az 
ajánlattétel feltételeit — vagyis a pályázati dokumentációt  es  azt magára nézve kötelezőnek tekintse. 

A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVL törvény  11.  §  (10)  bekezdése alapján a pályázaton csak 
átlátható szervezet vehet részt. 

Az  ajánlat benyújtási határidő leteltét követően ajánlatot  a  Kiiró  nein  vesz át. 

Ó.  A  pályázatein történő részvétel feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összeget határidőben megfizeti,  es  az beérkezik a Kiíró által megjelölt 
bankszámléra, 

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja. 

'7.  Az ajánlat tartalmi követelményei 

Az ajánlattevőn  Lek 

a) az ajánlatban közölnie kell a nevét/cégnevét, lakcímét/székhelyét, adószámát/adóazonosító jelét, 
cég esetében cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét  es  elérhetőségét, bankszámla számát, 
elektronikus levelezési címét,  ha  ilyennel rendelkezik. 

b) az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló visszavonhatatlan banki átutalást 
vagy a bankszámla kivonatot. 

c) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési  es  egyéb feltételeket, 

d) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ra vonatkozóan a  2015.  évi CXLIII. törvény  62.  § és 
63. §-ban  .541alt kizáró körülmények nem állnak fenn. 



e) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó  es  adók módjára behajtható köztartozása nincs. E 
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem  all  fenn köztartozása. 

f) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben bérleti díj tartozása  nines,  továbbá a 
Kiíróval szemben szerződésben vállalt  es  nem teljesített kötelezettsége nincs. 

g) az ajánlatához csatolni kell a társaság  30  .napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a társaság 
képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát. 

h) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene esőd-, illetve 
felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

D az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3. 
§  (1)  bekezdés I. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

Az ajánlattevőnek a pályázati eljárás során benyújtott ajánlatát, továbbá az ajánlat mellékleteként 
benyújtott valamennyi nyilatkozität cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű aláírás során a cég 
képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézzel, vagy géppel irt, előnyomott, vagy 
nyomtatott cégneve alá nevet/nevüket önállóan/együttesen írjaJítják alá a hiteles cégaláírási 
nyilatkozatuknak megfelelően. 

M ajánlat benyújtásával egyidejűleg, ajánlattevő jogosult a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezetekkel kapósolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok megtételére annak tudomásul vételével, hogy ezeket a Kiíró nem köteles elfogadni. 
Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezetekkel kapcsolatos • &my.  ételeki  módosítási vagy kiegészítésre irányuld 
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajánlatát. 

Amennyiben az ajánlattevő észrevételei, módosításra irányuló javaslatai a versenykorlátozás tilalmába 
ütközőek, vagy egyébként jogsérteek, úgy azokat a Kiíró mérlegelés nélkül köteles elutasítani. 

Hiánypótlási eljárás  soft  a pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés tervezetekkel 
kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok megtételére nem kerülhet 
sor. 

A  Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az ajánlattevőt az 
ajánlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges 
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes körűen csatotta. Amennyiben  at 
ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt határidőre a hiányt  nein,  vagy nem 
teljes körűen pótolja, úgy ajánlata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól érvénytelennek 
minősül,  es  a pályázat további részében nem vehet részt. 

A  Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról, a hiánypótlási határidőről 
egyidejűleg, közvetlenül, Írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt. 

A  hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. 

Nines  helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának,  es  az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül, 
amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összege a pályázati  Mitt 2.  pontjában meghatározott határidőn belül nem kerül 
jóváírásra a Kiíró bankszámláján, 

b) nem jelöl meg vételárat. 

Amennyiben ajánlattevő nem jelöli meg a vételár megfizetésének módját, Kiíró úgy veszi, hogy azt az 
adásvételi szerződés megkötéséig egy összegben fizeti meg. 

8.  Az ajánlat  formal  követelményei 
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Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti  es  egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az adott 
példányon az „Eredeti ajánlat" ás ,Másolati ajánlat" megjelölést, melyeket külön - külön sértetlen, lezárt 
borítékban kell begyLijtania.  A  példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány érvényes. 

Az ajánlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött „Jelentkezési lapot", a második oldalon a 
kitöltött „Ajánlati összesitöt", különös tekintettel a megajánlott vételár  es  megfizetési módjának 
meajelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajánlati felhívás melléklete képező értelemszerűen 
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a  7.  pontban részletezett valamennyi dokumentumot a  13. 
mellékletben szereplő sorrendben. Az ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét 
(szekhelyet), ahová a pályázati eredmény közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot  es  a 
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve  Tits  azonosítóját, ahova az ajánlati biztosíték 
(bá.natpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem nyertese a pályázatnak. 

Az ajatelat és az összes melléklet minden oldalát — Összefűzve, az oldalak száminak 
dokumentálásával —folyamatos számozással (az  fires  oldalakat is)  /tell  ellátni. 

Az iratokat magyar nyelven, lezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai  eon)  kell 
benyújtani.  A  borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell rálmi, az alábbiak szerint: 

„Budapest  1711IL kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenítése- pályázat" 

A  Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz  at.  Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajárfatot érvénytelennek nyilvánít. 

Amennyiben az ajánlattevő a pályázati eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott útján jár el, a 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az 
ajánlathoz.  A  polgári petiendtartásról szóló  2016.  évi CXXX. törvény  325.  §-a szerint a teljes bizonyító 
erejű magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta  es  aláírta, 

ij) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük 
írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláirásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú 

továbbé. az okiraton a tanúk nevét  es  lakóhelyet - ennek hiányában tartózkodási helyét - 
olvashatóan is föl kell tüntetni, 

4:9  az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, 

az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint 
megfelelően atiírja, 

Ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 
bizonyítja, hogy az okirat aláirója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű 
alábásának ismerte el, 

az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 
biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el,  es  - amennyiben jogszabály úgy 
rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el, 

az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra 
visszavezetett dolaunentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 

17.)  olyan, törvényben vagy korrnányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol 
a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli  es  a személyhez 
rerrielest a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján 
hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást 
elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradekba foglalja és azt az okirattal együtt 
legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel  es  legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel 
látja el. 

Ha  az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, a pályázati eljárás során nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben 
feltüntetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja tehet. 



9.Az ajánlat módosítása 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejärtaig modosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát (a, 
10.pontban meghatározottak szerint), az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott 
ajánlatok nem módosíthatók. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 

10.  Ajánlati kötöttség „ . 
Az ajánlattevő legalább  60  napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi 
határidő lejártának napjával kezdődik. Az ajánlattevő köteles nyilátkozni, hogy amennyiben a Kiíró az 
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati 
kötöttség meghosszabbítását a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó határidő 
elhalasztásának napjai számával megegyezően. 

Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak, 
különös tekintettel a  6:64.  §-ra. 

Az ajánlat olyan megállapodást kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely a törvény alapján 
lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, s.égyértelmilen kitűnik belőle, hogy az abban 
foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek,  Wait  a nyilatkozó — ajánlata elfogadása esetén azt magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

Az ajánlati kötöttség azt jelenti, hogy  ha  a másik fél az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a 
szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az ajánlat megtételével tehát filggő helyzet alakul ki, 
amely az ajánlati kötöttség leteltével ér végét. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a befizetett ajánlati 
biztosítékot elveszti. 

A  Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve — az ajánlatok elbírását követően — a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles  15  munkanapon belül visszafizetni.  A  Kiíró az ajánlati biztosíték  Man  kamatot nem fizd, kivéve, 
ha  a visszafizetési határidőt elmulasztja. 

11.A  pályázatok bontása 

A  pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati felhívásban 
megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevök, illetve 
meghatalmazottjaik lehetnek jelen.  A  képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, 
meghatalmazás) igazolni kell. 

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen lévők 
jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

Az ajánlatok bontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevet, lakóhelyét (székhelyét), azonban 
az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságra. 

A  Bonyolító az ajánlatok felbontásáról, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet készít, 
amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.  A  jegyzőkönyvet a 
Bonyolító képviselője  es  a jegyzőkönyvvezető hja alá, S a bontáson megjelent ajánlattevők közül 
kijelöltek, pedig aláírásukkal hitelesítik. 
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12.A  pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítására a Versenyeztetési 
Szabályzat rendelkezései szerint kerülhet sor. 

13.A  pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

A  pályázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül el kell bírálni.  A  pályázat eredményének 
megállapítására vonatkozó határidő egy alkalommal meghosszabbítható. Az új határidöröl, illetve annak 
függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles ajánlott 
levélben tájékoztatni az összes pályázót. 

A  Bonyolító a pályázati felhivásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és 
nuigsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. 

Az  elbírálás fő szempontja: 

• az ajánlott vételár összege. 

A  Kiíró  a  pályázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon túlmenően  is  jogosult megvizsgálni az 
ajánlattevők alkalmasságát  a  szerződés teljesítésére, és ennek során  a  csatolt dokumentumok 
eredetiségét  is  ellenőrizheti. 

A  Kiíró szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, 
írásban felvilágosítást, hiánypótlást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő pályázó ezzel 
kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalmazott 
feltételek olyan Megváltozását, amely  a  pályázat során  a  beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná.  A 
Kiíró  a  felvilágosítás, hiánypótlás kéréséről, és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti  a  többi 
ajánlattevőt. 

A  pályázat nyertese az, aki  a  pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett  a  vételár 
összegére  a  legmagasabb ajánlatot tette.  A  versenytárgyalás  sera  az induló vételár  a  pályázat  I. 
fordulójában beérkezett legmagasabb vételár ajánlat,  a  licitlépcső  1.000.000 Ft,  azaz egymillió forint, 
negativ  licit  nem lehetséges.  A  versenytärgyalásről jegyzőkönyv készül, amelyet  a  Bonyolító jelen lévő 
képviselője,  a  jegyzőkönyvvezető és  a  Bonyolító jogi képviselője Ír alá. 

A B znyolító az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet  (a  továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv) készít, 
amely tartalmazza 

a) a  pályázati eljárás rövid ismertetését,  a  beérkezett ajánlatok számát, 

b) a  beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 

e) a  legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, 

d) az ellenértók (vételár) meghatározásának szempontjait (ideértve  a  vételárat befolyásoló 
kötelezettségvállalásokat), 

e) a  kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait, 

f) a  döntések indokát, 

g) a  pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pályázó 
megjelölését,  ha  erre mód  van, 

h) a  bírálatban közreműködők által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 

14.  Összeférhetetlenség 

A  pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani,  ha  a pályázatok elbírálásában olyan 
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 

a) annak közeli hozzátartozója (Ptk.  8:1.  §  (1)  bekezdés  1.  pont), 
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b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglailcoztatotti a, 

d) ha  bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 

15.Eredménybirdetés, szerződéskikés 

A  pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb  2019. -ig dönt, amelyről Bonyolító  15  napon 
belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti. 

Kiíró a pályázat nyertesivel a jelen dokumentáció  4.  pontjában meghatározottak szerint adásvételi 
szerződést köt. 

A  nyertes pályázó visszalépése esetén az eladó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével adásvételi szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor a 
második legjobb ajánlat meghatározásra került. 

A  nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajánlattevő által fizetendő vételt összegébe 
beszámításra kerül, azonban  ha  a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében 
felmerült más okból hiúsul meg, ajánlattevő a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biztosíték a Kiírót illeti 
meg, 

16.Egyéb rendelkezések 

Az ingatlan megtekinthető a Kiírás  2.  pontjában megjelölt időpontban,  de  a megtekintés előtt két nappal 
a Józsefvárosi Gazdálkodási Közpoin  Zit  Elidégenftési Irodájimak munkatársäval telefonos egyeztetés 
szükséges a következő telefonszámon:  06 1 216-6961/106  mellék. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásáig köteles titokban tartani az ajánlatánaktartalmát, továbbá a Ki  fro 
által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, 
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, anti tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez 
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való 
kapcsolattartásra.  Ha  az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, a Kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánftja. 

A  Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem 
kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat. 

A  Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbirálásra használhatja fel, más célú felhasználás eseten sz 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia. 

A  Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles S évig megőrizni, 
továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek rendelkezésére bocsátani. 

A  jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a  Budapest  Főváros VIII. kerület: Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének  112/2017 (V.11.)  számú határozata, valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 2018.  november ... 
Józsefvárosi Önkormányzat 

nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  At. 
Bozsik István  Peter 

vagyongazdálkodási igazgató 
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Mellékletek:  

1. számú melléklet: 

2. számú melléklet: 

3. számú melléklet: 

4. számú melléklet: 

5. számú melléklet: 

6. számú melléklet: 

7. számú melléklet: 

8. számú melléklet: 

9. számú melléklet: 

10. számú melléklet: 

11. számú melléklet: 

12. számú melléklet 

13. számú 

14. számú melléklet:  

Jelentkezési lap 

Ajánlati összesítő 

Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, 
ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről 

Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Küróval szemben 
fennálló tartozásról, kizáró körülményről 

Nyilatkozat pénzügyi alkakaasságról 

Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

Nyilatkozat átlátható szervezetről 

Nyilatkozat a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának 
megismeréséről 

Adásvételi szerződés tervezet függőben tartással 

Adásvételi szerződés tervezet függőben tartással (banki hitel felvétele esetén) 

Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok  es  nyilatkozat 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről, 
tájékoztatás az átlátható szervezet fogalmáról 

Értékbecslés 
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1.  számú melléklet 
„Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenitése pályázat" 

Jelentkezési lap 

Társaság neve, cégformája: 

 

Székhelye: 

 

Postacíme: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Statisztikai számjel: 

 

Cégnyilvántartási száma: 

 

Adószáma: 

 

Szátnlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 

 

Képviselőjének neve, beosztása: 

   

Meghatalmazott neve : 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

pályázó aláírásaicégszerű aláírás 

Meghatannazott esetén 
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2  számú mellélet 

„Budapest V111.  kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTÓ 

Alulírott (név/társaság 
neve) a  Budapest V11.1.  kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt 
pályázatra ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Megajánlott vételár: Ft  + ÁFA 

A  vételár meglizetesének módja: 

a) egy összegben 

la)  banki hitel igénybevételével 

(a megfelelő .szöveg aláhúzandó) 

Budapest,  

pályázó aláírásakágszeril aláírás 



3.  számú melléklet 

"Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenitte palyázat" 

NYILATKOZAT 
végelszámolásról, esödeljäräsreil, felszámolásról 

Alulirott  
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

• végelszámolás alatt *áll/nem áll 
• ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs 
• ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nines. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszert aláirés 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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4.  számú melléklet 

"Budapest  VIII. kerület, Luiza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenítése pályázat" 

NYILATKOZAT 
pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alut irott  

(név/társaság neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 

ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon ingatlanszerzésre jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt  60  napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiíró az ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó 
határidőt elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség meghosszabbítását a pályázat 
eredményének megállapítására vonatkozó határidő elhalasztásának napjai számával 
megegyezően. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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5.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elldegenitése • pályázat" 

NYILATKOZAT 
adó és adók módjára behajtható köztartozásról  es  a Kiiióval szemben fennálló 

tartozásról, kizáró körülményről 

Alulírott  (név) 

mint a  (társaság neve) vezető 

tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek, 

Adó  es  adók módjára behajtható köztartozása * van /  nines; 
- Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, bérleti díj stb.) * van /  nines; 
- Kiíróval szemben szerződésben vállalt S nem teljesített kötelezettsége van /  nines. 

amelyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1.  

2. 

3.  

4.  

Alulírott kijelenteni, hogy cégünket érintően a közbeszerzésekről szóló  2015.  évt 
törvény  62.  § és  63. §-ban  foglalt kizáró körülmények 

a.) nem állnak fenn 

b.) fenn állnak 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerü aláírás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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6.  számú melléklet 

„Budapest 17111.  kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
pénzügyi alkalmasságról* 

Ale 1 irott  (név) 

mint a    (társaság neve) vezető 

tisztségviselője, kijelentem, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlan vételárának megfizetésére 

képes vagyok, a szükséges anyagi eszközök rendelkezésemre állnak. 

A  számlavezető banknál az elmúlt  1  évben sorban  alas  nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

9 

Budapest,  

pályázó aláírásaiagszerű aláírás 

amennyiben a pályázó céget  1 even  belül alapították, kérjük erre vonatkozó nyilatkozatuk 
csatolását, valamint a számlavezető pénzintézet azon igazolását,  bogy  a megalakulás óta 
számlájukon/számlaikon sorban állás nem volt. 

7 4-

 



7  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti Ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a kézbesítés helyéről  é  bankszámlaszámról 

Alulírott  /név/ mint a  
(társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályäzattal kapcsolatos 
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést S bírósági határozatot, stb. az alábbi  clime 
kérem postázni: 

Címzett  

Cím•  

Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, 
ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi  at  az értesítés a postára adást követő  5. 
munkanapon kézbesítettnek minősül. 

A  pályázati felhívás visszavonása esetén a Kiút a dokumentáció megvásárlására fordított 
összeget kérem az alábbi bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszámlavezető pénzintézet  

Bankszámlaszánr  

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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8.  számú melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenítése pályázat" 

NYILATKOZAT 

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  § 
(1)  bekezdés  1,  pontja szerinti 

a.)átJátható szervezetnek minősül. 

b.) nein  minősül átlátható szervezetnek. 

(a  megfelelő szöveg aláhúzandó) 

A  jelen nyilatkozatomat a szervezet vezető tisztségviselőjeként büntetőjogi felelősségem teljes 
tudatában teszem. 

Budapest,  

pályázó aláírásakégszerű aláírás 



9.  számtí melléklet 

„Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenítése pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről 

Alulfrott a pályázaton meghirdetett  Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  32. gam  alatti 
ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az állapotát és  arm  vonatkozó műszaki 
tájékoztatást megismertem. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírá.s 
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10.  számú melléklet 

ADÁS P1? TELL SZERZŐDÉS  TER  VEZET 
(tervezet) 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:  1082 Budapest,  Baross  it. 
63-67.,  adószáma:  15735715-2-42,  KSH-száma:  15735715-8411-321-01,  képviseli:  ‚Jr.  Sára Botond 
polgármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely:  1082 Budapest, 
Baross  it. 63-67.,  adószáma:  25292499-2-42,  cégjegyzékszáma:  01-10-048457;  KSH száma:  25292499-
6832-114-01,  képviseli: Bozsik István  Peter  vagyongazdálkodási igazgató), mint eladó (továbbiakban: 
ei ad  

másrészről 

(székhelye: adószáma: 
 cégjegyzékszáma: • statisztikai számjele'  képviseli: 

, mint vevő (továbbiakban: vevő) 

közint az alutirott napon  es  helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

1.1. Budapest  Főváros VIII, kerület Józsefvárosi önkonnányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság /1018.  (XI.12.) számú határozata alapján kétfordulós, nyilvános pályázatot írt Ici 
Budapest VIE  kerület  35429  hrsz.-ú, természetben a Lujza utca  32.  cím alatt található ingatlan 
beépítési kötelezettségével történő értékesítésére. 

1.2. A  pályáz-  at  nyertese a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Viirosgazdálkadási és Pénzügyi Bizottság  /2019.  (......) számú határozata szerint vevő lett. 
Vevő pályázatában az ingatlan beépítését vállalta, 

2. 

A  szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Cheer Budapest VIM  kerület, Lujza utca  32. 

Helyrajzi száma: 35429 

Megumezése: kivett beépítetlen terület 

Tact  alapterülete 978 m2 
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Közmű ellátottsága: közművek nélkül 

Terhei: . az adásvételi szerződésben foglaltakon túl  per-, 
teher- és igénymentes. 

3. 

Jognyilatkozat 

3.1. A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján  a  helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak, valamint az  1991.  évi XXX fit  tv.  39.  § 
(2)  bekezdése alapján  a Budapest  Fővárosi önkormányzatnak elővásárlási joga  van, 

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén  a  küldemény postai feladásának igazolt 
napjától számított  35  napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen 
szerződés közte  es  eladó között jön létre. Ez esetben  a  vevő által befizetett ........ ...........-  Ft+ 
ÁFA, azaz  forint  +OA  összeget eladó az elővásárlási jogra vonatkozó 
nyilatkozatok kézhezvételétől számított  15  munkanapon belül  a  vevő Bank 
Zrt által vezetett  HUF  számú számlájára visszautalja.  A 
vevő tudomásul veszi, hogy  a  befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen 
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet. 

3.2.  Eladó eladja, vevő megvásárolja l/l tulajdoni hányadban a jelen Szerződés  2.  pontjában 
meghatározott ingatlant. 

3.3.  Eladó kiköti, vevö tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő 
értékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájárulása szükséges. •Eladó abban 
az esetben adja hozzájárulást a továbbértékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vkialja a jelen 
adásvételi szérződésben foglalt köteleaettségelcet.. Amennyiben vevő elmulasztia eladó 
hozzájárulását kémi, eladó vevőn követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek tejesítését. 

Felek rögzítik, hogy eladó hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részére 
történő vevő általi továbbértékesítéséhez, amennyiben az ingatlanra vevő a jogerős használatba 
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az eladó  fete  hitelt érdemlő módon igazolta. 

3.4 Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő  8  naptári napon belül  postal Mon, 
ajánlott tértivevényes küldemennyel megküldi vagy személyesen eljuttatja a  Magyar  Állam ás 
Budapest  Fővárosi önkormányzat részére a jelen szerződést azzal a felhívással,  bogy  a 
megküldéstől számított  35  naptári napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával 

4. 

Jog-  es  kellékszavatosság 

4.1.  Az eladó kijelenti, hogy az ingatlan üres telek, a  2.  pontban foglaltak figyelembevételével. 

4.2.  Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a szerződésben rögzítetteken kívül a továbbiakban  per-,  teher- és igénymentes, azon 
harmadik személynek  nines  olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, 
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korlátozná, vagy meghiúsítaná.  A  telken lévő gépkocsi-beállókra kötött bérleti szerződések az 
adásvételi szerződés aláírásának napján kerülnek felmondásra, a felmondási idő:  30  nap. 

4.3.  Az eladó kijelenti  es  szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók 
módjára behajtható köztartozás nem terheli. Az eladó kijelenti ás szavatolja, hogy az ingatlan 
tekintetében környezetszennyezés nem történt. 

4.4. A  vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, és általa felmért állapotban, az 
ingatlanról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében hja alá jelen adásvételi 
szerződést 

4.5.  Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az általa ismert esetleges rejtett hibákat is.  A  tájékoztatás 
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli. 

5. 

Az ingatlan vételára, a vételár megfizetése 

5.1.  Az ingatlan vételára  Ft,  melyet  27%  általános forgalmi adó terhel, (azaz 
 forint +  27%  ÁFA).  A  vételár általános forgalmi adóval növelt összege 

összesen -Ft,  azaz  forint, amely összeg a vevő pályázatában 
ajánlott vételinal azonos. 

5.2.  Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik: 

5.2.1. A  vevő pályázatának benyajtásakor megfizetett az eladó számlájára  18.000.000,- Ft,  azaz 
tizennyolcmillió forint összeget ajánlati biztosíték címén.  A  szerződő felek úgy rendelkeztek, 
hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre változtatják, így felek a 
befizetett ö;OEszeget, bruttó  18.000.000,-Ft  összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). Előbbiek 
alapján tehÉt vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó  18.000.000,- Ft  összeget eladó részére. 
A  Foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi 
természeté' el tisztában vannak. Tudják,  bogy  a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott 
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az 
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, az 
adott fog1aI5 a vevőnek visszajár. 

A  Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. 
Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre 
került. 

Tekintettel  ans,  bogy  az ajánlati biztosíték összege a pályázatról való döntés napjával vált az 
AEA  tv.  59.  §  (1)  bekezdése alapján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a 
pályázatról való döntés napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő 
részére. 

5.2.2.  Felek rögzítik, hogy vevő a fennmaradó ,-Ft,  azaz összegű 
vételár hátralék megfizetésére jelen szerződés aláírásától számított  60  naptári napon belül köteles, 
sz eladó IC&H  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570  azámú bankszámlájára való átutalással. 
Eladó a birtokátruházás napjával, mint teljesítési nappal köteles végszámlát kiállítani a 



bankszámláján történt jóváírást követően vevő, illetőleg az általa megjelölt harmadik személy 
részére. 

6. 

Beipitési kötelezettség 

6.1. A  vevő vállalja, hogy az ingatlant a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007. 
(XII.  12.)  önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásainak megfelelően beépiti. Vevő beépítési 
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget: 

a) a telekingatlan birtokbaadásától számított  2 even  belül jogerős építési engedélyt szerez és 

b) a telekingatlan birtokbaadásától számított  5 even  belül jogerős használatbavételi engedélyt szerez_ 

6.2.  Az ingatlan beépítési feltételei: 

Az ingatlan ővezeti besorolása: LI -VBI-5 

A  közmüfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájárulás, tervezés. stb.) a vevőt 
terheli. 

A  beépítés százalék, építménymagasság, szintszám, szintterület, stb. tekintetében az Országos 
Településrendezési  es  Építési Követelményekről (OTÉK) szóló  253/1997.  (XII.  20.) 
Kormányrendelet az  5/2015.  (II.  16.)  Főv. KGY. rendelet (BFRSZ),  es  Józsefváros Kerületi Építési 
Szabályzatáról szóló  66/2007.  (XII.  12.)  önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásai az irányadók. 

'7. 

A  szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének 
jogkövetkezményei 

7.1.  Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése eseten lkahna zhai ó 
jogkövetkezmények: 

7.1.2. Késedelmi kötbér 

Ha  a vevő a  6.1.  pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból 
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni az eladónak. 

A  késedelmi kötbér mértéke: 
A  jogerös 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. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő 
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, ügy annak mértéke 
30.000,-  Ft/nap. 

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét nem tekinti eltúlzottnak. 

7.2.  Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő 
banki garanciaszerződés megkötésével/ közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezéssel (a továbbiakban: 
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyájtási kötelezettségének eleget tett, a 
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Bank/közjegyző által kibocsátott .... számú garanciaszerződés jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadásra került az eladó részére. 

A  garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a  6.1.  pont szerint 
rendelkezésre álló határidő elteltét követő,  60  napot meghaladó késedelem esetén  15.000.000,- Ft, 
a jogerős használatbavételi engedély megszerzésére a  6.1.  pont szerinti rendelkezésre  alto  határidő 
elteltét követő,  60  napot meghaladó késedelem esetón  7.500.000,- Ft. A  garanciaszerződés az eladó 
javára lehívásra/átutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott késedelem esetén.  A 
garanciaszerződésben foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan 
érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek alapján eladó 
egyoldalú tájékoztató nyilatkozatával a hank/közjegyző átutalja a jelen szerződésben meghatározott 
késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel 

8. 

Ingatlan-nyilvintartisi bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 

8.1  Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban ("Bejegyzési engedély") 
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga 
a  2.  pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését követően vevő javára 
1/1  tulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Eladó a 
Bejegyzési engedélyt az ellenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi letéti szerződés alapján ügyvédi 
letétbe helyezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további feltétel kikötése nélkül köteles vevő 
részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes foldhivatali osztálynak benyújtani, 
amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul megfizetésre került. 

8.2.  Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes foldhivatalhoz, 
azonban azzal a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban 
legfeljebb a jelen szerződésnek a földhivatalba történő benyújtás.  ától számított  6  hónapig, a 
Foldhivatali eljárás függőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló  1997,  évi 
CXLI. törvény  47/A.  § (I) bekezdés  b)  porta szerint. 

9. 

Az ingatlan birtokinak átruházása 

9.1  Az ingatlan birtokának átruházása legkésőbb a  Magyar  Állam, illetve a  Budapest  Fővárosi 
Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a  3.4  pontban rögzített határidő eredménytelen 
leteltét, a bérleti szerződések megszűnését követően ás a teljes vételár megfizetését követő  15 
munkanapon belül, felek által előzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
kerül sor.  A  birtokátruházás napjáig az ingatlannal kapcsolatos költségek az eladót, a 
birtokátruházás napját követően felmerült költségek pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére 
köteles és a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait ös viseli azok terheit. 

10. 

Egyéb rendelkezések 

10.  L Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. 

Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési 
képessége korlátozva nincs, kijelenti  továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi 



CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja alapján átlátható szervezet. Eladó képviselőjének 
eredeti aláírási címpéldánya korábban csatolásra került a Földhivatal részére. 

10.2.  Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illetéket kell fizetni. 

10.3.  Felek a Polgári Törvénykönyv  6:98.  §  (2)  bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő 
feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát. 

10.4.  Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a penzmosas ás a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény rendelkezései szerint 
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a 
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosító okmányok 
alapján. 

Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen  es  visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített aclataik:at a 
szerződéssel együtt kezelje. 

10.5.  Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról ás az információs szabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény 
rendelkezései szerint kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 

Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás ás a tenorizn  IS  finanszírozása 
megelőzéséről ás megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIlI törvénybe. 

10.6.  Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén  5.500,- Ft  ÁFA eljárási 
díj összeget,  6.600,- Ft  földhivatali eljárási illetéket  es 1.670,-  Ft/fő  JOB  eljárási díjat a szerződés 
aláírását megelőzően megfizetett. 

10.7. A  szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés 
megkötésére  es  aláírására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

10.8.  Jelen szerződés a Ptk.  es  a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak 

10.9. A  szerződés felek teljes megállapodását tartalmazza.  A  felek között a szerződés előtt létrejött 
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti.  A  szerződés módosítása kizárólag írásban 
történhet. 

A  szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan 
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénytelen 
rendelkezést ügyleti akaratuknak  es  a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő 
rendelkezéssel heiyettesíteni. 

10.10. A  szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével  es  ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
földhivatal előtti képviselettel  ügyvédet  bízzák meg, és 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a meghnlmazást 
elfogadja. 
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A  szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás  es  egyező értelmezés után, mint 
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írják alá. 

Budapest, 2019.  

  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

képviseli: Bozsik István  Peter 
vagyongazdálkodási igazgató Vevő 

Eladó 

Jelen okiratot ( ) budapesti ügyvéd készítettem  es  ellenjegyzem,  Budapest, 2019...... 

..• • 
okiratkészítő ügyvéd 



I I. számú melléklet 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

banki hitel felvétele esetén irányadó 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros  VIE  kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.,  adószáma:  15735715-2-42,  KSH-száma:  15735715-8411-321-01,  képviseli: dr.  Slim  Botond 
polgármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely:  1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67.,  adószáma:  25292499-2-42,  cégjegyzék száma:  01-10-048457;  KSH száma:  25292499-
6832-114-01,  képviseli: Bozsik István  Peter  vagyongazdálkodási igazgató), mint eladó (továbbiakban: 
eladó) 

másrészről 

(székhelye: adószáma: 
 cégjegyzékszáma: • statisztikai számjele:  képviseli: 
mint vevő (továbbiakban: vevő) 

között az alulírott napon  es  helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

1.1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási S Pénzügyi 
Bizottság  /2018. (XL 12.)  számú határozata alapján kétfordulós, nyilvános pályázatot irt ki 
Budapest  VIII. kerület  35429  hrsz.4, természetben a Lujza utca  32.  cím alatt található ingatlan 
beépítési kötelezettségével történő értékesítésére. 

1.2. A  pályázat nyertese a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  /2019.  (......) számú határozata szerint vevő lett. 
Vevő pályázatában az ingatlan lakóépület célra történő beépítését vállalta. 

2. 

A  szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Címe: Budapest VIE  kerület Lujza utca  32. 

Helyrajzi száma: 35429 

Megnevezése: kivett beépítetlen terület 

Telek alapterülete: 978 m2 

Közmű ellátottsága: közművek nélkül 

Terhei: az adásvételi szerződésben foglaltakon túl  per-, 
teher-  es  igénymentes. 
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3. 

Jognyilatkozat 

3.1. A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi eXCV1. törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján  a  helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak, valamint az  1991.  évi XXX111. tv.  39.  § 
(2)  bekezdése alapján  a Budapest  Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga  van. 

Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén  a  küldemény postai feladásának igazolt 
napjától számított  35  napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen 
szerződés közte és eladó között jön létre. Ez esetben  a  vevő által befizetett  Ft+ 
ÁFA, azaz forint +ÁFA összeget eladó az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok 
kézhezvételétől számított  15  munkanapon belül  a  vevő Bank  Zrt által 
vezetett  HUF  számú számlájára visszautalja.  A  vevő 
tudomásul veszi, hogy  a  befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen 
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet. 

3.2.  Eladó eladja, vevő megvásárolja  1/1  tulajdoni hányadban a jelen Szerződés  2.  pontjában 
meghatározott ingatlant. 

3.3.  Eladó kiköti, vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan harmadik személy részére történő 
értékesítéséhez a beépítési kötelezettség teljesítéséig eladó hozzájárulása szükséges. Eladó abban 
az esetben adja hozzájárulást a tovább-értékesítéshez, amennyiben a harmadik fél vállalja a jelen 
adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben vevő elmulasztja eladó 
hozzájárulását kérni, eladó vevem követeli a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

Felek rögzítik, hogy eladó hozzájárulása nem szükséges az ingatlan harmadik személy részére 
történő vevő általi tovább-értékesítéséhez, amennyiben az ingatlanra vevő a jogerős használatba 
vételi engedélyt megszerezte, és ezt az eladó fele hitelt érdemlő módon igazolta. 

3.4 Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő  8  naptári napon belül postai  Mon, 
itj anion tértivevényes küldeménnyel megküldi a  Magyar  Állani és a  Budapest  Fővárosi 
Önkormányzat részére a jelen szerződést azzal a felhívással, hogy a megküldestől számított  35 
Hamad  napon belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni. 

4. 

Jog- is kellékszavatosság 

4.1.  Az eladó kijelenti, hogy az ingatlan üres telek, a  2.  pontban foglaltak figyelembevételével. 

4.2.  Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a szerződésben röpítetteken kívül a továbbiakban  per-,  teher-  es  igénymentes, azon 
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-

 

eilvántartá kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, 
korkitomá, vagy meghiúsítaná.  A  telken lévő gépkocsi-beállókra kötött bérleti szerződések az 
adásvételi szerződés alálräsiinak napján kerülnek felmondásra, a felmondási idő:  30  nap. • 
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4.3.  Az eladó kijelenti  es  szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlant adó, illeték, vagy más adók 
módjára behajtható köztartozás nem terheli. Az eladó kijelenti  es  szavatolja,  bogy  az ingatlan 
tekintetében környezetszennyezés nem történt. 

4.4. A  vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, és általa  fell-nett  állapotban, az 
ingatlanról készült ingatlan értékbecslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen adásvételi 
szerződést. 

4.5.  Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan  maiden  lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az által ismert esetleges rejtett hibákat is.  A  tájékoztatás 
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli. 

5. 

Az ingatlan vételár; a vételár megfizetése 

5.1.  Az ingatlan vételára -,  Ft,  melyet  27%  általános forgalmi adó terhel, (azaz 
 forint +  27%  ÁFA).  A  vételár általános forgalmi adóval növelt összege 

összesen ,-Ft,  azaz  forint, amely összeg a vevő pályázatában 
ajánlott vételárral azonos. 

5.2.  Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik 

5.2.1. A  vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó számlájára  18.000.000,- Ft,  azaz 
Tizennyolcmillió forint összeget ajánlati biztosíték címén.  A  szerződő felek úgy rendelkeztek, 
hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre változtatják, így felek a 
befizetett összeget, bruttó  18.000,000,- Ft  összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). Előbbiek 
alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó  18.000.000 Ft  összeget eladó részére. 
A  Foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek ügy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi 
természetével tisztában vannak. Tudják,  bogy  a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott 
foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az 
adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, a  z 
adott foglaló a vevönek visszajár, 

A  Foglaló teljes összegének megfizetése az adásvételi szerződés megkötésének feltétele. 
Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a Foglaló teljes összege megfizetésre 
került. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázatról való döntés napjával vált sz 
ÄFA tv.  59.  § ( I) bekezdése alapján meghatározott előleggé, eladó a Foglaló összegéről a 
pályázatról való döntés napjával, mint teljesítési nappal köteles előlegszámlát kiállítani veN 
részére. 

5.2.2.  Felek rögzítik, hogy vevő a foglaló összegével csökkentett, a vételár  50  %-ának inegMelo, 
 -Ft,  azaz forint vételárrészlet megfizetésére jelen szerződés aláírásától 

számított  60  naponbelül köteles az eladó K8cH  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570  számú 
bankszámlájára történő átutalással. 

Eladó az I. vételárrészlet összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával,  whit  teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. 

30 



5.2.3.  Felek rögzítik, hogy vevő, az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok vagy az elővásárlási jog 
gyakorlására vonatkozó határidő eredménytelen elteltére vonatkozó eladói értesítés vevő részére 
történt sikeres kézbesítését követő  45  munkanapon belül köteles a vételár fennmaradó  50 %-ät, 
bruttó  Ft-ot, azaz  forintot („Vételárhátralék") eladó 
Ki&II  Bank  Zrt. -nél vezetett  10403387-00028570  számú bankszámlájára megfizetni abban az 
esetben,  ha  sem a  Magyar  Állam, sem a  Budapest  Fővárosi Önkormányzat nem  61  a jelen 
szerződés  3.1.  pontjában biztosított elővásárlási jogával. Amennyiben a vevő késedelembe esik a 
vételárhátralékkal, eladó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú 
nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkül °MM. 

Eladó a Vételár hátralék összegéről a bankszátnláján történt jóváírás napján!, mint teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjával 
mint teljesítési nappal köteles végszámlát ldállítani vevő részére' 

6. 

Beépitési kötelezettség 

6.1. A  vevő vállalja, hogy az ingatlant a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.  (XII. 
12.)  önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásainak megfelelően beépíti. Vevő beépítési 
kötelezettségnek az alábbiak szerint tesz eleget 
a) az ingatlan birtokbaadásától számított  2 even  belül megszerzi az építésére vonatkozó jogerős 

építési engedélyt és 
b) az ingatlan birtokbaadásától számított  5  éven belül megszerzi a jogerős használatbavételi 

engedélyt. 

6.2.  Az ingatlan beépítési feltételei: 

Az ingatlan övezeti besorolása:  Li 

A  közműfejlesztéssel kapcsolatos összes költség (pl. fejlesztési hozzájárulás, tervezés. stb.) a vevőt 
terheli. 

A  beépítés szAnlék, építménymagasság, szintszám, szintterillet, stb. tekintetében sz Országos 
Településrendezési  65  Építési Követeltnényekről (OTAK) szóló  253/1997. pm. 20.) 
Kormányrendelet, az  5/2015. (IL  16.)Fov. KGY. rendelet (I3FRSZ), S Józsefváros Kerületi Építési 
Szabályzatáról szóló  66/2007.  (XII,  12.)  önkormányzati rendelet (JÓKÉSZ) előírásai az irányadók. 

7. 

A  szerződésben vállalt kötelezettségek  new  teljesítésének, illetve késedelmes teljesítésének 
jogkövetkezményei 

7.1.  Az beépítési kötelezettség nem teljesítése, illetve késedehnes teljesítése esetén alkalmazható 
jogkövetkezmtlyek: 

7.1.2.  Késedelmi kötbér 

Ha  a vevő a  6.1.  pontban meghatározott valamely kötelezettségével neki felróható okból 
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni az eladónak. 

A  késedelmi kötbér mértéke: 
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. 
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Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott összegeken felül vevő 
késedelmes teljesítésére tekintettel eladónak kötbérigénye keletkezik, ügy annak mértéke 
30.000,-  Ft/nap. 

Vevő kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott kötbér összegét nem tekinti eltúlzottnak. 

7.2.  Szerződő felek egybehangzóan rögzítik azt a tényt, hogy a késedelmi kötbér teljesítéséhez vevő 
banki garanciaszerződés megkötésével/ közjegyzői bizalmi örzésbe helyezéssel (a továbbiakban: 
garanciaszerződés) biztosítandó garanciaszerződés nyújtási kötelezettségének eleget tett, a ..... 
Bank/közjegyző által kibocsátott .... számú garanciaszerződés jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadásra keralt az eladó részére. 

A  garanciaszerződés összege a jogerős építési engedély megszerzésére a  6.1.  pont szerint 
rendelkezésre álló határidő elteltét követő,  60  napot meghaladó késedelem eseten  15.000.000,- Ft, 
a jogerös használatbavételi engedély megszerzésére a  6.1.  pont szerinti rendelkezésre álló határidő 
elteltét követő,  60  napot meghaladó késedelem esetén  7.500.000,- Ft. A  garanciaszerződés az eladó 
javára lehívásra/átutalásra kerül a jelen szerződésben meghatározott késedelem eseten.  A 
garanciaszerződésben foglaltak  60  napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan 
érvényesíthetők. Felek rögzítik, hogy csak olyan garancia fogadható el, amelyek alapján eladó 
egyoldalú tájékoztató nyilatkozatával a banldközjegyző átutalja a jelen szerződés ben meghatározott 
késedelmi kötbér összegét az eladónak, mindenféle egyéb feltétel 

S. 

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 

8.1  Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban („Bejegyzési engedély") 
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga 
a  2.  pontban meghatározott ingatlan tekintetében a teljes vételár megfizetését követően vevő javára 
1/1  tulajdoni aranyban, vétel jogcímen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön Eladó 
Bejegyzési engedélyt az ellenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi letéti szerződés alapján ügyvédi 
letétbe helyezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további feltétel kikötése nélkül köteles vevő 
részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes földhivatali osztálynak benyújtani. 
amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul megfizetésre került. 

8.2.  Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes földhivatalhoz, 
azonban  anal  a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban 
legfeljebb a jelen szerződésnek a földhivatalba történő benyújtásától számított  6  hónapig, a 
földhivatali eljárás függőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló  1997.  évi 
CXEI. törvény  47/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja szerint. 

9. 

Az ingatlan birtokának átruházása 

9.1  Az ingatlan birtokának átruházására legkésőbb a  Magyar  Állam, illetve a Bulapest Fővárosi 
Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a  3.4  pontban rögzített határidő eredménytelen 
leteltét, a bérleti szerződések megszűnését követően és a teljes vételár megfizetését követő  15 
munkanapon belül, felek által előzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
kerül sor.  A  birtokátruházás napjáig az ingatlannal kapcsolatos költségek az eladót, a 
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birtokátruházás napját követően felmerült költségek pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére 
köteles  es  a birtokátruhúzás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok terheit. 

10. 

Egyéb rendelkezések 

10.1.  Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. 

Vevő Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési 
képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény  3.  §  (1)  bekezdés I. pontja alapján átlátható szervezet. Eladó képviselőjének eredeti aláirási 
címpéldánya korábban csatolásra került a Földhivatal részére. 

10.2.  Vevő tudomásul veszi, hogy a megszerzett vagyon után vagyonátruházási illetéket kell fizetni. 

10.3.  Felek a Polgári Törvénykönyv  6:98.  §  (2)  bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő 
kitűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát. 

10.4.  Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény rendelkezései szerint 
azonosíté si kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a 
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosító okmányok 
alapján. 

Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen  es  visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
bogy ell  Art5 ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

10.5.  Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról  es  az Információs szabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény 
rendelkezései szerint kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a 
jogszabályokban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 

Felek kijelentik,  bogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a teuoriznius finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LILI. törvénybe. 

10.6.  Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén  5.500,- Ft  + ÁFA eljárási 
díj összeget,  6.600,- Ft  földhivatali eljárási illetéket  es 1.670,-Ft/fő .TÜB eljárási díjat a szerződés 
aláírását megelőzően megfizetett. 

10.7, A  szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hogy az adásvételi szerződés 
megkötésére  es  aláírására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

10.8.  Jelen szerződés a Ptk.  es  a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak. 

10.9. A  szerződés felek teljes megállapodását tartalmazza.  A  felek között a szerződés előtt létrejött 
szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti.  A  szerződés módosítása kizárólag írásban 
történhet, 

A  szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a 
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénytelen 
rendelkezést ügyleti akaratuknak  es  a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő 
rendelkezéssel helyettesíteni. 
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10.10, A  szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével  es  ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
földhivatal előtti képviselettel  ügyvédet  bízzák meg, ás 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a meghatalmazást 
elfogadja. 

A  szerződő felek kijelentik,  bogy  a jelen adáwételi szerződést elolvasás és egyező értelmezés után, mint 
akaratukkal  es  nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írják alá. 

Budapest, 2019.  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

képviseli: Bozsik István  Peter 
vagyongazdálkodási igazgató 

Eladó 
Vevő 

Jelen okiratot . ) budapesti ügyvéd készítettem  es  ellenjegyzem,  Budapest, 2019.,  .». 

• • •• 
okiratkészítő Ügyvéd 
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12  számú melléklet 

„Iludapest VIII. kerület, Lujza utca  32.  szám alatti ingatlan elidegenítése pályázat" 

Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Al  ul irott    (név) 
mint a    (társaság neve) vezető 
isztségviselője jelen pályázatban található adásvételi szerződéshez taz alábbi módosítási 

javaslatokat teszem!  nein  teszek módosítási javaslatot* 

2.  

Alulirott  (név) 
mint a    (társaság neve) vezető 
tsztségviselője nyilatkozom, hogy pályázati felhívás melléklete képező adásvételi szerződés 
tervezetekkel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok kiíró 
általi elutasítása esetén is fenntartom ajánlatomat. 

Eudapest,  

pályázó aláírása/cégszerü aláírás 

A *-gal  jelölt résnid a megfelelő szöveg aláhúzandó 



13. vain('  melléklet 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről, tájékoztatás sz 
átlátható szervezet fogalmáról 

Az ajánlatot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni. 

Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie. 

A  borítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés. 

Az ajánlatot két példányban, külön lezárt borítékban kell benyújtani, az egyik példányon feltüntetve az 
"Eredeti példány", a másikon a "Másolati példány" szöveget. 

A  borítékon a következő szöveget kell és lehet feltüntetni:  "Budapest  VIII., Lujza utca  32„  szám alatti 
ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át. 

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajánlathoz. 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték 
Lujza a.  32. 

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kérjük összefűzni: 

1. Jelentkezési lap 

2. Ajánlati összesítő 

3. Eredeti,  30  napnál nem régebbi cégkivonat 

4. Eredeti aláírási címpéldány 

5. A Pp.  előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég 
képviselője írja alá 

6. Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat másolata 

7. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata 

8. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

9. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésrő l, ingatlanszerzési képes54gről, 
ajánlati kötöttségről 

10. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásról 

11. NAV igazolása 

12. Helyi adóigazolás (beszerezhető:  Budapest  Józsefvárosi önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

13. Kiíróval, bonyolítóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.  1084 Budapest, Or u. 8"  és  Budapest  Józsefvárosi önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Ügyosztály  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 11. em.) 

14. Nyilatkozat pénzügyi alkahnzisságról 

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről  es  a bankszámlaszámról 

16. Nyilatkozat átlátható szervezetről 

17. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észtvételek, módosítási javaslatok 

Átlátható szervezet: 
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A 2011.  évi CXCV.I. tv.  3.  § rendelkezései alapján átlátható szervezet: 

1.  átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 
társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi 
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, 
a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacán bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ha)  tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás  es  a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb)  az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési  es  Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerülé3eről szóló egyezménye van, 

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal  biro  jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodd szervezet tekintetében a ba),  bb) es  be) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

a) az a civil szervezet is a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca)  vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

ac)  székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési is Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországúak a kettős adóztatás 
elkerüléséról szóló egyezménye van; 

9.  meghatároző bejblyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy 
jogi személynek tagja vagy részvényese,  es 

jogosult e jogi személy vezető tisztségviselöi vagy felügyelöbizottsága tagjai többségének 
7:aegválaszüísiira és visszahívására, vagy 

b) a Jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik 
szavazatok tölb mint ötven százalékával; 

3.  §  (2)  Az  (1)  b.,kezdés  1. pout b,)  és  c)  alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő 
félnek eigszerüm aláírt  Scion  nyilatkoznia kell.  A  valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 
szerződés semmis. 





2.  sz. melléklet 
az  1085/2018. (X1112.)  sz. 

ADATFELDOLGOZÁSI VPB határozat melléklete 
45  TITOKVÉDELMI SZERZŐ DÉS 

anoly létrejött 

egyrészrő l a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 Buda-
pest,  Baross  u. 63-67.;  képviselő: dr. Sara Botond polgármester; cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 
737l5;  adószám:  15735715-2-42;  statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01),  (a továbbiakban: 
A  datkezel  ö) 

másrészről a Sárkány Informatikai Zrt.  (1116 Budapest,  Vasvirág sor  52"  cégjegyzékszáma:  01-
10-044006,  adószáma:  11785756-2-43),  (a továbbiakban: Adatfeldolgozó), 

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Bevezető 

1.2 

Felek az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR)  28.  cikk  (3)  bekezdé-
sében meghatározottaknak megfelelően a jelen szerződés keretei között rögzítik az Adat-
feldolgozó által ellátott adatfeldolgozási tevékenység szabályait. 
Felek abból a célból kötik jelen megállapodást, mivel Adatfeldolgozó látja el a Józsefváros 
kártya megszemélyesítésével kapcsolatos feladatokat. 

2. A  szerződés tárgya 

A  Józsefváros Kártya megszemélyesítési feladatok ellátása során az Adatfeldolgozó-
hoz kerülő személyes adatoknak jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő kezelése, 
adatfeldolgozoi tevékenység ellátása. 

2.2. Az adatkezeles célja: Józsefváros kártya megszemélyesítése véséssel 

2.3. A  szerződés keretében Adatfeldolgozóhoz az alábbi személyes adatok kerülnek: 

• Kártyaszám 
• Név 
• Érv eny esség 

2.4. Jelen szerződés ingyenes, térítésmentes mindkét Fél részéről és számára. 

3. Adatkezelő jogai és kötelezettségei 

3.1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység vég-

 

rehajtását. 

32. Adatkezelő - adarkezelesre vonatkozó döntéseinek végrehajtására - műveleteket határoz-

 

tat meg Adatfeldolgozó részére, a szerződésben foglalt feladatok megfelelő ellátásának 
biztosítása érdekében. 

4. Ads  tfeldolgozó jogai  es  kötelezettségei, az adatbázis védelme 

4.1. Adatfeldolgozó köteles az  2.1.  pontban meghatározott feladatokat Adatkezelő írásbeli uta-

 

eításai szerint és Adatkezelő érdekeinek megfelelően teljesíteni. 

2.1. 



4.2. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő figyelmét haladéktalanul, még az utasítás végrehajtása 
előtt felhívni,  ha  azt észleli, hogy Adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszahály-
ha ütköző utasítást  ad. 

4.3. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogsze-

 

ruségeert Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor Adatfeldolgozó köteles haladék:ala-
jelezni Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása 

jogszabályba ütközne. 

4.4. Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót csak az adatkezelő előzetes írásos eseti vagy álta-

 

lános felhatalmazása alapján bízhat meg. Ilyen esetben biztosítani kell a kifogais leheiöse-
gét az adatkezelő felé a változtatással szemben. További adatfeldolgozóra is ugyanazon 
adatvédelmi kötelezettségek érvényesek, mint amelyek az adatkezelő  es  az adatfeldolgozó 
között jelen szerződésben szerepelnek. 

4.5. Adatfeldolgozó az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és 
szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelő t abPan,  bogy  telje-
síteni tudja kötelezettségét az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek 
megválaszolása tekintetében. 

4.6. A  feladat ellátása során Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ kizáró-

 

lag Adatkezelő részére hasznosítható, azok bizalmas információnak minősülnek. Adatke-
zelő nem jogosult a hozzá került személyes adatok továbbítására, értékesítésére, hozzafér-
hetővé tételére. 

4.7. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 
adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adz:Ltd-
dolgozást nem végezhet, valamint Adatkezelő és a mindenkor hatályos adatvédelmi jog-
szabályok rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni. 

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő által megfogalmazott fehételeknek folyamatosan ele-
get tenni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani. 

4.9. Adatfeldolgozó kizárólag a szerződés tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgo-

 

zási műveletek végrehajtására jogosult. 

4.10  Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt adatok megfelelő védelméről. Adat-
feldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles inog-
akadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes 
körű felelősséggel tartozik. 

4.11  Adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatke-
zelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és 
törli a meglévő rmisolatok  at,  kivéve,  ha  az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok 
tárolását írja elő. 

4.12.  Adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan infoinniciót, amely le-
hetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott It-1as ellenő r által vég-
zett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 

4.13  Adatfeldolgozó köteles együttműködni az adatkezelővel az adatalanyi jogok érvényesítése 
során. 



5. Titoktartás 

5.1. Adatkezelő, i) lető  leg  a szerződésbő l eredő feladatai tekintetében Adatfeldolgozó köteles 
megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási 
szabályokat. amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szüksége-
sek. 

5.2. Adatfeldolgozo a feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan nem tannsithat olyan magatartást, 
amellyel Adatkezelő érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. 

5.3. Az Adatfeldolgozót,  es  annak valamennyi munkatársát titoktartási kötelezettség terheli a 
jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titok, 
személyes adatok vonatkozásában, azokat kizárólag jelen megállapodás teljesítéséhez 
használhatja fel. 

5.4. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy Adatkezelőre vonatkozó bármely ada-

 

tokat, infcarnációkat üzleti titokként kezeli, azokat sem e szerződés hatálya alatt, sem en-
nek megszűnését követő — korlátlan ideig - harmadik személyek tudomására nem hozza. 

5.5. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles 
megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért 
teljes körit felelősséggel tartozik. 

6. Adatbiztonság 

6.1. Felek rögzitik, hogy az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmé-

 

nek technikai ás személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldások-
kal történő támogatását jelenti. 

6.7. Felek kijelentik, hogy Adatkezelő és — az Adatkezelő megbízásából eljáró — Adatfeldol-

 

gozó az adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége során az GDPR-ben előírtaltnak, az 
adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok 
előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánláso-
kat is figyelembe veszi. 

7. Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése 

7.1. Jelen szerződés a Felek közötti jogviszony fennállásáig jön létre, és a jelen szerződés 
alapján fennálló kötelezettségek teljesítésével minden további jognyilatkozat, illetve érte-
sítés nélkül megszűnik. 

7.2. Jelen szerz5des a Felek közös megállapodása alapján kizárólag írásban módosítható. 

8. Záró renclellizzések 

8,1. A  jelen szerződésre a magyar jog szabályai, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdé-

 

sekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény, a GDPR, valamint az 
labtv. vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

8.2. Felek megällapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdé-

 

seket elsődlegesen egymás között, tárgyalások útján kísérelik meg rendezni. 

8.3. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a 
teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve,  ha  az érvénytelennek minősülő rendelkezés 



vagy rész nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve 
rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna. 

8.4. Jelen szer ődés a Felek — az alulírt helyen és időpontban — elolvasá.s és értelmezés után. 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2018.  november 

Adatfeldolgozó: Adatkezelő: 

Kusz Attila dr. Sára Botond 
igazgatósági tag polgármester 

Sárkány Informatikai Zrt. Budapest  Főváros VIII, kerület 
Józsefvárosi önkorrnányzat 

Fedezet:  Budapest, 2018. 
Pénzügyiegt elleMegyzcm: 

Párás Gyuláne 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyzö 



3.  sz. melléklet 

Szavazás ereelménye 

Ideje:  2018.  november  12. 13:05 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 

Eredménve Voks: Szav% Össz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
fjsszesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos Gábor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferancz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
I-Iélisz György Igen 
Kocsis Attila Igen 
Major  Zoltán Igen 
Öszi Éva Igen 
Pálovics  Laszlo Igen 
Pinter  Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Jakabfy Tamás Távol 

Frakció 

1 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2018.  november  12. 13:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  1.  blokk 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos Gábor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Hélisz György Igen 
Kocsis Attila Igen 
Major  Zoltán Igen 
Őszi Éva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Jakabfy Tamás Távol 

Frakció 

2 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2018.  november  12. 13:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  2.  blokk 

Exedménve Voks: Szav% össz% 

 

Igen 14 100.00 93.33 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 14 100.00 93.33 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 1 

 

6.67 

 

iisszesen 15 

 

100.00 

 

Név 

  

Voks Frakció 
Borsos  Gabor 

   

gen 

 

Dudás Istvánné 

   

gen 

 

Dr.  Ferencz Orsolya 

   

gen 

 

Gondos Judit 

   

gen 

 

Guzs  Gyula 

   

gen 

 

Györgyi  Ida Anna 

   

gen 

 

Helisz György 

   

gen 

 

Kocsis  Attila 

   

gen 

 

Major  Zoltán 

   

gen 

 

Ő szi Éva 

   

gen 

 

Pálovics  Laszlo 

   

gen 

 

Pinter Attila 

   

gen 

 

Soós György 

   

gen 

 

Vörös Tamás 

   

gen 

 

Jakabfy Tamás 

  

Távol 

 

3 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2018.  november  12. 13:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  2.4.  pontja:  Budapest  VIII. kerület, Somogyi  Bela  utca  20.  szám 
alatti (36423/01Af1 hrsz.-u) üzlethelyiség bérbeadása 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos Gábor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Hélisz György Igen 
Kocsis Attila Igen 
Major  Zoltán Igen 
Őszi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Boos  György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Jakabfy Tamás Távol 

Frakció 

4 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2018.  november  12. 13:07 
"ípusa: Nyílt 
I iatározat Elfogadva 
Egyszerű 

'Tárgya: Napirend  2.5.  pontja:  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  9.  szám alatti, 
1 öldszinti, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 92.86 86.66 
Nem 0 0.00 0.00 
--artózkodik 1 7.14 6.67 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 

 

0.00 
"ávol 1 

 

6.67 
t5sszesen 15 

 

100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferancz Orsolya Igen 
Condos  Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
liélisz György Igen 
Kocsis Attila Igen 
Major Zoltan Igen 
()szi Éva Igen 
Pálovics  Laszlo Igen 
Pintér Attila Igen 
Boos  György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Borsos  Gabor Tart. 
,lakabfy Tamás Távol 

Frakció 

5 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2018.  november  12. 13:08 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  2.6.  pontja: Javaslat üres lakások, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek  es  gépkocsi-beálló árverés útján történő elidegenítésére 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 12 85.71 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 14.29 13.33 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Hélisz György Igen 
Kocsis Attila Igen 
Major Zoltan Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Borsos  Gabor Tart. 
Őszi  Eva Tart. 
Jakabfy Tamás Távol 

Frakció 

6 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2018.  november  12. 13:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egysze 

Tárgya: Napirend  2.7.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. 32.  szám 
alatti,  35429  hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő 
artékesitésére 

lEredménve Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 12 85.71 80.00 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

—artózk odik 2 14.29 13.33 

 

Szavazott 14 100.00 93.33 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 1 

 

6.67 

 

Összes en 15 

 

100.00 

 

Név 

  

Voks Frakció 
Duclás Istvánné 

   

gen 

 

Dr.  Ferencz Orsolya 

   

gen 

 

Gondos Judit 

   

gen 

 

Guzs  Gyula 

   

gen 

 

Györgyi  Ida Anna 

   

gen 

 

I-Iélisz György 

   

gen 

 

Kocsis  Attila 

   

gen 

 

Major Zoltan 

   

gen 

 

Pálovics  Laszlo 

   

gen 

 

Pinter Attila 

   

gen 

 

Boos  György 

   

gen 

 

Vörös Tamás 

   

gen 

 

Borsos  Gabor 

  

Tart. 

 

Őszi Éva 

  

Tart. 

 

Jakabfy Tamás 

  

Távol 

 

7 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2018.  november  12. 13:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  3.1.  pontja: Javaslat a Józsefváros kártyáva& kapcsolatos 
adatfeldolgozási szerződés megkötésére 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos Gábor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Gondos Judit Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Hélisz György Igen 
Kocsis Attila Igen 
Major  Zoltán Igen 
Őszi  Eva Igen 
Pálovics László Igen 
Pintér Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Jakabfy Tamás Távol 

Frakció 

8 
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