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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

 

 

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

 

Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. január 21-én (hétfő) 

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

termében megtartott 2. rendes üléséről 

 

 

23/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: 

 

Napirend 
 

1. Beszerzések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 

Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér - főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

 

 

2. Gazdálkodási Ügyosztály 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

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

meghozatalára 

3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Nap utca 22. 

szám alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához 

4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad 

utca 13. szám alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához 

5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Kőris utca 1-3a. 

számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez 

 

 

3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - mb. vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat a Mogyoród, Árpád vezér út 3. szám alatti, 1590/36 hrsz.-ú és a Mogyoród, 

Árpád vezér út 53. szám alatti, 1590/84 hrsz.-ú ingatlanok nyilvános, egyfordulós 

pályázat útján történő értékesítésére 
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4. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi Üzleti tervének 

elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

Előterjesztő: Kovács Barbara - igazgatósági elnök 

 

 

5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

1. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a BRFK VIII. kerületi 

Rendőrkapitányság dolgozója részére  

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

mb. vagyongazdálkodási igazgatója 

2. Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozója részére  

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

mb. vagyongazdálkodási igazgatója 

 

 

 

 

1. Beszerzések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 1.1. pontja: Javaslat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményének megállapítására 

Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér - főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

 

24/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság „a „Keleti pályaudvar – Kőbánya felső közötti 3. 

vágány fejlesztése” keretében zajvédő fal létesítése kapcsán a Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Józsefváros Kerületi Építési 

Szabályzatáról (JÓKÉSZ) szóló 66/2007. (XII.12.) rendeletének módosítása” tárgyú, 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

 

1. a beszerzési eljárás eredményes. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

2. a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot az 

URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft. (1031 Budapest, Kadosa u. 19-21.) ajánlattevő 

tette, ezért ő az eljárás nyertese. Az elfogadott ajánlati ár nettó 3.200.000,- Ft + Áfa, azaz 

bruttó 4.064.000,- Ft. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

3. a határozat 2. pontja szerint felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívás szerinti 

tervezési szerződés megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 23. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

 

 

 

2. Gazdálkodási Ügyosztály 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 2.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

 

A napirend 2.1. pontját külön tárgyalásra kikérték. 

 

 

Napirend 2.2. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 

kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

A napirend 2.2. pontját külön tárgyalásra kikérték. 

 

 

Napirend 2.3. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. 

kerület, Nap utca 22. szám alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához 

 

25/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

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

Erős László tervező (KÉ-K/01-2773) által – az építtető, CorvINN Ingatlan Kft. 

(cégjegyzékszám: 01 09 327025; székhely: 1026 Budapest, Radna utca 2.) megbízása alapján 

– tervezett (Rsz.: U-1-3/2018.11), Budapest VIII. kerület, Nap utca 22. szám alatti ingatlan 

kapubehajtó útcsatlakozás kialakításához, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 

b. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Nap utca (hrsz.: 35644/2) érintett 

járdaszakaszára terjed ki, 

 

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

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

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B31288A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
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Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 

abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

 

d. kötelezi a kivitelezőt a Nap utcai járdaszakaszon a bontási helyek megfelelő 

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

garanciát vállal, 

 

 a kapubehajtó útcsatlakozást az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni, szerkezeti 

rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

 4 cm MA8 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (bontással érintett járdaszakasz 

teljes szélességében) 

 20 cm C8/10-32-F stabilizált útalap 

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

helyettesíthető)  

 

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

cm szélességben, 4 cm MA11 öntött aszfalttal kell helyreállítani, 

 

 a beruházónak (építtetőnek) a földfeletti tűzcsap áthelyezését a Fővárosi Vízművek 

Zrt.-nél kell kezdeményeznie, az új épület kivitelezését követően az ingatlan előtti 

járdaszakaszt egybefüggő aszfaltburkolattal (MA-8 érdesített öntött aszfalt) kell 

felújítani,  

 

 jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

 

Napirend 2.4. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. 

kerület, Vajdahunyad utca 13. szám alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához 

 

26/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 
 

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

Erős László tervező (KÉ-K/01-2773) által – az építtető, VH13Ingatlan Kft. (cégjegyzékszám: 

01 09 323417; székhely: 1026 Budapest, Radna utca 2.) megbízása alapján – tervezett (Rsz.: 

U-2-3/2018.12), Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 13. szám alatti ingatlan 

kapubehajtó útcsatlakozás kialakításához, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B31288A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
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b. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca (hrsz.: 35594) érintett út- és 

járdaszakaszára terjed ki, 

 

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

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

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 

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

abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

 

d. kötelezi a kivitelezőt a Vajdahunyad utcai járdaszakaszon a bontási helyek megfelelő 

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

garanciát vállal, 

 

 az új kapubehajtó útcsatlakozást az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni, szerkezeti 

rétegenként 20-20 cm átlapolással: 

 4 cm MA8 érdesített öntött aszfalt kopóréteg 

 20 cm C8/10-32-F stabilizált útalap 

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

helyettesíthető)  

 

 a meglévő kapubehajtó területén a járda burkolatát – a szegély javítását követően – 

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

átlapolással: 

 3 cm vtg. MA-8 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 tervezett felhajtó rámpa mentén és a korábbi behajtó helyreállítása során a sérült 

útpálya aszfalt útburkolatot legalább 30 cm szélességben, 4 cm MA11 öntött 

aszfalttal kell helyreállítani, 

 

e. a kapubehajtó területére eső távközlési akna kiváltását/megerősítését a közmű 

üzemeltető jóváhagyásával kell elvégezni, 

 

f. az új épület kivitelezését követően az ingatlan előtti járdaszakaszt egybefüggő 

aszfaltburkolattal (MA-8 érdesített öntött aszfalt) kell felújítani,  

 

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

  



6 
 

 

 

Napirend 2.5. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. 

kerület, Kőris utca 1-3a. számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez 

 

27/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 
 

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

Nagy és Társa Mérnökiroda Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (cégjegyzékszám: 01 06 417710; 

székhely: 1028 Budapest, Kisasszony u. 39.) kérelmére, hogy a Budapest VIII. kerület, Kőris 

utca 1-3a. szám alatti ingatlanon tervezett új társasház épület építési engedélyezése a jelen 

eljárásban benyújtott terv szerinti (tervszám: 2018/1175), Kőris utca felől kiépítendő 

útcsatlakozással valósuljon meg. A Bizottság hozzájárulását az alábbi feltételekkel és 

kikötésekkel adja meg:  

 

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

szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

 

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

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

mellékletek csatolásával a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 

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

abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,  

 

c. a hozzájárulás a Budapest VIII. kerület, Kőris utca (hrsz.: 36076) és az Illés utca 

(hrsz.: 35866) 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 Kőris utcai új kapubehajtót – a szegély kialakítását követően – az alábbi 

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

 3,5 cm MA8 érdesített öntött aszfalt  

 20 cm C8/10-32-F stabilizált útalap 

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

helyettesíthető)  

 

 az Illés utcai meglévő útcsatlakozás megszüntetése az alábbiak szerint történjen: 

 a kiemelt szegély helyreállítása 

 a zöld terület és járdaburkolat között süllyesztett szegély beépítése 

 a zöld terület helyreállítása, a termőtalaj pótlását I. osztályú termőföld 

visszatöltésével kell elvégezni, füvesítéssel 

 

 a tervezett nagykockakő felhajtó rámpa mentén, valamint a korábbi behajtó 

helyreállítandó kiemelt szegélye mentén a sérült útpálya aszfalt útburkolatot 

legalább 30 cm szélességben, 4 cm MA11 öntött aszfalttal kell helyreállítani, 
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 az új épület kivitelezését követően az ingatlan előtti járdaszakaszt a kapubehajtóval 

egybefüggően új aszfalt burkolattal kell felújítani, a szükséges alapozás és 

szegélyjavítással együtt, 

 

 az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület 

tulajdonosát írásban értesíteni, 

 

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

Napirend 2.1. pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

 

28/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
 

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

hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel – az alábbiak szerint, azzal, hogy a díjmentesség nem 

terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő 

parkolási díj összegére: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Kérelemben foglalt közterület-használat 

ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

 

Kérelemben foglalt közterület-használat 

ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Best Solution Konstrukt Kft. 

(3021 Lőrinci, Rákóczi utca 65.) 

 

2019. március 01. – 2019. április 30. 

építési felvonulási terület  

Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 19. szám 

előtti járda  

135 m
2
  

 

Budapest VIII. kerület, Víg utca 2. szám előtti 

járda  

99 m
2
  

 

 

2019. február 01. – 2019. március 31. 

építési felvonulási terület  

Budapest VIII. kerület, Víg utca 2. szám előtti 

parkolósáv 

2 db parkolóhely 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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29/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
 

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: 

 

Kérelemben foglalt közterület-használat 

ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Bau-Vip Generál Kft. 

(1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 4.) 

 

2019. január 21. - 2019. január 31. 

építési munkaterület 

Budapest VIII. kerület, Győrffy István utca 6. és 

8. szám előtti járda és zöldterület 

83 m
2
  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

2. a Bau-Vip Generál Kft. építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat 

díját 2019. január 01. – 2019. január 20. napjára vonatkozóan fizesse meg. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
 

 

30/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
 

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

hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel – az alábbiak szerint, azzal, hogy a díjmentesség nem 

terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő 

parkolási díj összegére: 

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Kérelemben foglalt közterület-használat 

ideje: 

Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Puskin utca 20. Társasház 

(1088 Budapest, Puskin utca 20.) 

 

2019. január 21. - 2019. március 14. 

építési munkaterület (felvonulási terület) 

Budapest VIII. kerület, Puskin utca 20. szám 

előtti parkolósáv 

2 db parkolóhely 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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31/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
 

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

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

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

 

Közterület-használat helye: 

 

 

 

 

Közterület-használat nagysága: 

Tianhai Ingatlan Project Kft. 

(székhely: 1032 Budapest, Ágoston u. 2. 8. em. 44.) 

2019. január 31. – 2019. február 15. 

építési munkaterület (felvonulási terület - mélyépítési 

munkálatok) 

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 3. szám előtt 32 

m
2
 járdán és úttesten 

 

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 2. szám előtt 6 

db parkolóhelyen 

32 m
2 

+ 6 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m
2
) 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
 

 

32/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
 

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

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

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Tianhai Ingatlan Project Kft. 

(székhely: 1032 Budapest, Ágoston u. 2. 8. em. 44.) 

2019. február 16. – 2019. november 15. 

építési munkaterület (ideiglenes villanydoboz 

kihelyezése) 

Budapest VIII. kerület, Bacsó Béla u. 3. szám előtti 

járdán 

3 m
2 
 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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33/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
 

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

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

 

Közterület-használó, kérelmező: 

 

Közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

 

Közterület-használat helye: 

 

Közterület-használat nagysága: 

Vajdahunyad 25. Ingatlanforgalmazó Kft. 

(székhely: 1083 Budapest, Práter u. 6-8.) 

2019. február 01. – 2019. december 01. 

építési munkaterület (állványozás – építési 

felvonulási terület) 

Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 25. szám 

előtti járdán 

18 m
2 
 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

 

 

Napirend 2.2. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 

kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

34/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 
 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. a határozat 1. számú mellékletét képező táblázatban felsorolt valamennyi feladat teljes 

körű lebonyolításával megbízza és meghatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt.-t. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21. 

 

2. a határozat 1. pontja alapján elfogadja a határozat 2. számú mellékletét képező megbízási 

szerződést, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 31. 

 

3. az informatikai beszerzés megnevezésű feladat ellátására a határozat 3. számú mellékletét 

képező támogatási szerződést elfogadja, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21., a támogatási szerződés aláírása 2019. január 31. 
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4. a szoftverfejlesztésre a határozat 4. számú mellékletét képező támogatási szerződést 

elfogadja, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 21., a támogatási szerződés aláírása 2019. január 31. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

A 34/2019. (I.21.) sz. VPB határozat mellékleteit a jegyzőkönyvi kivonat 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 
 

 

3. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - mb. vagyongazdálkodási igazgató 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 3.1. pontja: Javaslat a Mogyoród, Árpád vezér út 3. szám alatti, 1590/36 hrsz.-

ú és a Mogyoród, Árpád vezér út 53. szám alatti, 1590/84 hrsz.-ú ingatlanok nyilvános, 

egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére 

 

35/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul a Mogyoród, Árpád vezér út 3. szám alatti, 1590/36 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, 

egyfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. január 21. 

 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Mogyoród, Árpád vezér út 3. szám alatti, 

1590/36 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi 

feltételekkel: 

a.) a minimális vételár: 8.283.465 Ft + ÁFA 

b.) az ajánlati biztosíték összege: 830.000 Ft 

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

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. január 21. 

 

3.) hozzájárul a Mogyoród, Árpád vezér út 53. szám alatti, 1590/84 hrsz.-ú ingatlan 

nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. január 21. 
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4.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Mogyoród, Árpád vezér út 53. szám alatti, 

1590/84 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi 

feltételekkel: 

a.) a minimális vételár: 9.440.945 Ft + ÁFA 

b.) az ajánlati biztosíték összege: 950.000 Ft 

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

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. január 21. 

 

5.) a pályázati felhívásokat a Képviselő-testület 112/2017. (V.11.) számú határozatának 

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

VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében 

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

honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes 

hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell 

közzétenni. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. január 31. 

 

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

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

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. március 25. 

 

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

 

A 35/2019. (I.21.) sz. VPB határozat mellékleteit a jegyzőkönyvi kivonat 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

 

 

4. Egyéb előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 4.1. pontja: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. évi 

Üzleti tervének elfogadására  

Előterjesztő: Kovács Barbara - igazgatósági elnök 

 

36/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(12 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
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1. hozzájárul az Önkormányzat és a JKN Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés 2. 

számú mellékletének aktualizálásához a határozat 1. számú mellékletében foglalt 

tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 31. 

 

2. elfogadja a határozat 2. mellékletét képező, Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2019. 

évi Üzleti tervét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. január 22. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 

Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály 

 

A 36/2019. (I.21.) sz. VPB határozat mellékleteit a jegyzőkönyvi kivonat 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

 

 

5. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 

(írásbeli előterjesztés) 

 

Napirend 5.1. pontja: Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a 

BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozója részére  ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mb. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

37/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul a …………… hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, ……………... szám alatti, 

31,85 m
2
 alapterületű, egy szobás, komfortos komfortfokozatú, közszolgálati lakás 

bérbeadásához a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság dolgozója, ……………. részére 

- a lakbér alapját képező növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve - jelenleg 

11.276,- Ft/hó költségelvű bérleti díj fizetési kötelezettséggel, határozott időre, a kijelölt 

bérlőnek az adott szervnél fennálló foglalkoztatási jogviszonyának végéig, valamint a 

lakbér – csökkentő és növelő tényező nélküli – kétszeresének megfelelő óvadékfizetési 

kötelezettséggel és a lakás felújítási kötelezettségével. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. január 21. 

 

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

beruházási megállapodás megkötéséhez, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt. Ingatlanszolgáltatási Irodája által meghatározott – az előterjesztés mellékletét képező 
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– bruttó becsült felújítási költségeknek – kizárólag a fizetendő havi – bérleti díjba történő 

egyenlő arányú beszámításához oly módon, hogy a számlával igazolt költségek 100%-a, 

míg a saját teljesítésben elvégzett, azaz a számlával nem igazolt költségek 75%-a kerülhet 

jóváírásra a …………. hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, ……………... szám alatti, 31,85 

m
2
 alapterületű, egy szobás, komfortos komfortfokozatú, közszolgálati lakás tekintetében  

legfeljebb 3.090.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.924.300,- Ft összegben. 

 

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

munkákat elvégezze, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási 

Irodája a teljesítést leigazolja. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. január 21. 

 

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

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

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. február 28. 

 

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

 

 

Napirend 5.2. pontja: Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására a 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozója részére  ZÁRT ÜLÉS 

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mb. 

vagyongazdálkodási igazgatója 

 

38/2019. (I.21.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 

(13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 
 

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul a ……………. hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, ……………….. szám alatti, 42 

m
2
 alapterületű, egy + fél szobás, komfortos komfortfokozatú, közszolgálati lakás 

bérbeadásához a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozója, ……………… 

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

jelenleg 14.522,- Ft/hó költségelvű bérleti díj fizetési kötelezettséggel, határozott időre, a 

kijelölt bérlőnek az adott intézménynél fennálló foglalkoztatási jogviszonyának végéig, 

valamint a lakbér – csökkentő és növelő tényező nélküli – kétszeresének megfelelő 

óvadékfizetési kötelezettséggel és a lakás felújítási kötelezettségével. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. január 21. 

 

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

beruházási megállapodás megkötéséhez, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 

Zrt. Ingatlanszolgáltatási Irodája által meghatározott – az előterjesztés mellékletét képező 

– bruttó becsült felújítási költségeknek – kizárólag a fizetendő havi – bérleti díjba történő 
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egyenlő arányú beszámításához oly módon, hogy a számlával igazolt költségek 100%-a, 

míg a saját teljesítésben elvégzett, azaz a számlával nem igazolt költségek 75%-a kerülhet 

jóváírásra a …………… hrsz.-ú, Budapest VIII. kerület, ………………... szám alatti, 42 

m
2
 alapterületű, egy + fél szobás, komfortos komfortfokozatú, közszolgálati lakás 

tekintetében legfeljebb 3.010.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.822.700,- Ft összegben. 

 

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

munkákat elvégezze, és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási 

Irodája a teljesítést leigazolja. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. január 21. 

 

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

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

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 2019. február 28. 

 

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

 

 

Budapest, 2019. január 22. 

 

 

      Soós György s.k. 

 Bizottság elnöke 

 

 

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

 

 

Bodnár Gabriella 

Szervezési és Képviselői Iroda vezetője  

 

 

 

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette:  

 

 

Deákné Lőrincz Márta  

Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 

 

 


