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Soós György 
Köszönti a megjelenteket, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  évi  2.  rendes 
ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Bizottság  13  fővel határozatképes. Ismerteti a meghívó 
szerinti napirendi javaslatot, majd szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: 

Napirend 

1.Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

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) 

I. 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.-ti és a Mogyoród, 
Árpád vezér út  53.  szám alatti,  1590/84  hrsz.-ú ingatlanok nyilvános, egyfordulós 
pályázat útján történő értékesítésére 

4. Egyéb előterjesztések 
ürásbeli előterjesztés) 

1.  Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  2019.  évi Üzleti tervének 
elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Kovács  Barbara  - igazgatósági elnök 
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5.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

I.  Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására  a  BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányság dolgozója részére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

vagvongazdálkodási 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 

Soós György 
Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság a napirendet 
elfogadta. 

23/2019. (1.21.)  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) 

I. Javaslat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előterjesztő: lványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

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

I. 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, Köris utca I -3a. 

számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez 
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3.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt -  nib.  vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

I. 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 

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) 

I.  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 -Jőépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

Sons  György 
A  vitát megnyitja. Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e kérdésük, hozzászólásuk. Nincs, 
tehát a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

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 

I. a beszerzési eljárás eredményes. 
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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. 

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. 

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

24/2019. (1.21.)  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  KR (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. 

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. 
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2.  Gazdálkodási Ügyosztály 
Előterjesztő: dr. Henez Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
Külön tárgyalásra tesz javaslatot a  2.2.  napirendi pont tekintetében. Egyéb külön tárgyalásra 
javaslatokat kér. 

Jakabfy Tamás 
A  napirend  2.1.  pontját kéri külön tárgyalni. 

Soós György 
Egyéb kérés külön tárgyalásra vonatkozóan nincs, tehát a blokkban maradt napirendi pontok 
együttes vitáját megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatokat: 

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 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
Erős László tervező (KÉ-K/01-2773) által — az építtető, CorvINN Ingatlan  KW 
(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 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 
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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  MAI  1  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. 

Napirend  2.4.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, Vajdahunyad utca  13.  szám alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
Erős  Laszlo  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-2-3/20I8.12), 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, 

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, 

7 



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  MÁS 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  MAII 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. 

Napirend  2.5.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, Kőris utca  1-3a.  számú ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez 

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  l -3a.  szám alatti ingatlanon tervezett új társasház épület építési engedélyezése a jelen 
eljárásban benyújtott terv szerinti (tervszám:  2018/1175),  1(th:is 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, 
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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,  es  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 Ici, 

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  cin 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  es  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  MAI  1  öntött aszfalttal kell helyreállítani, 

• 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. 

Soós György 
Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 
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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-KJ01-2773) 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 
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  MAll 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 I évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 
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Napirend  2.4.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, Vajdahunyad utca  13.  szám alatti ingatlan kapubehajtó kialakításához 

26/2019. (1.21.)  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, 

b. a hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca (hrsz.:  35594)  érintett  tit-  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  MAll öntött 
aszfalttal kell helyreállítani, 
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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. 

Napirend  2.5.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, Kőris utca  1-3a.  számít ingatlanra kapubehajtó útcsatlakozás kiépítéséhez 

27/2019. (1.21.)  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) 
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• 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  MAII öntött aszfalttal kell helyreállítani, 

• 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. 

Napirend  2.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

Soós György 
A  vitát megnyitja, megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
A  Györffy István utcában építkező, Bau-Vip nevű cég esetében  a  következőt szeretné 
kérdezni. Ugye megtalálták  a  közterületesek időben azzal, hogy az engedély lejárta után  is 
foglalja még  a  közterületet? Továbbá több helyen azt látta, hogy az építési beruházásoknál 
ingyenességet biztosít az Önkonnányzat. Kérdése: miért nem az új szabály szerint adják ki az 
építési beruházásokhoz  a  közterület-foglalási engedélyt? 

Soós György 
Megkérdezi Jakabfy Tamás képviselőt, hogy Újépítésű ingatlanokra gondol-e. 

Jakabfy Tamás 
A  rendelet változott. Eszerint a 40%-20%-os szabály csak az új építésre vonatkozik vagy a 
felújításra is? 

Soós György 
Az az új építésekre vonatkozik,  de  a felújításoknál alapszabály volt Bizottság tekintetében, 
hogy aki meg akarja újítani a homlokzatát, annak ingyenesen biztosítják a közterület-
használatot. Ezt eleve így kérik a Gazdálkodási Ügyosztálytól, ezzel is támogatva a 
társasházakat, hogy a homlokzatuk megújuljon. 
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Jakabfy Tamás 
Elnézést kér, azt gondolta, mindkettőre vonatkozik ez a szabály. 

Soós György 
Nem, a régi ingatlanoknál homlokzat-felújítás esetén alapból ingyenes, új épületeknél 
fizessenek, tehát rájuk vonatkozik az új rendelet. 

Jakabfy Tamás 
Tudomásul veszi, az első kérdését pedig fenntartja. 

Soós György 
Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Hencz Adrienn 
A  közterület-felügyeleti ellenőrzésre vonatkozóan nem tud nyilatkozni. Tudomása szerint az 
ügyfél magától nyújtotta be a kérelmet, tekintettel arra, hogy az előzőnek lejárt a hatálya. 

Soós György 
Megkérdezi Jakabfy Tamás képviselőt, megfelelőnek találja-e a választ. Nyugtázza a 
visszajelzést, majd a vitát — további kérdések, hozzászólások hiányában — lezárja. Szavazásra 
bocsátja az alábbi határozati javaslatokat: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  - teljes díjmentességgel — az alábbiak szerint, azzal,  bogy  a díjmentesség nem 
terjed ki a kérelemben megjelölt időszakban igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő 
parkolási díj összegére: 

Közterület-használó, kérelmező: Best Solution  Konstrukt  Kft. 
(3021  Lőrinci, Rákóczi utca  65.) 

Kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célj a: 
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: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21.  

2019.  március  01.— 2019.  április  30. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca  19.  szám 
előtti járda 
135 m2 

Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám előtti 
járda 
99 m2 

2019.  február  01.  —  2019.  március  31. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám előtti 
parkolósáv 
2  db parkolóhely 
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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: Bau-Vip Generál Kft. 
(1089 Budapest,  Benyovszky Móric utca  4.) 

Kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 2019.  január  21.  -  2019.  január  31. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Györtry István utca  6.  és 

8.  szám előtti járda és zöldterület 
Közterület-használat nagysága: 83 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 

2. a  Bau-Vip  General  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  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: Puskin utca  20.  Társasház 
(1088 Budapest,  Puskin utca  20.) 

Kérelemben foglalt közterület-használat 
ideje: 2019.  január  21. -2019.  március  14. 
Közterület-használat célja: építési munkaterület (felvonulási terület) 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Puskin utca  20.  szám 

előtti parkolósáv 
Közterület-használat nagysága: 2  db parkolóhely 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő 
teljes díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: Tianhai Ingatlan Project Kft. 
(székhely:  1032 Budapest,  Ágoston  u. 2. 8. em. 44.) 
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Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

2019.  január  31.  —  2019.  február  15. 
építési munkaterület (felvonulási terület - mélyépítési 
munkálatok) 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla  u. 3.  szám előtt  32 
m2  járdán  es  úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 2.  szám előtt  6 
db parkolóhelyen 
32 m2 + 6  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 

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: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 

Tianhai Ingatlan Project 1Kft. 
(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 
3m2 

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: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 

Vajdahunyad  25.  Ingatlanforgalmazó Kft. 
(székhely:  1083 Budapest,  Práter  u. 6-8.) 
2019.  februar  01.  —  2019.  december  01. 
építési munkaterület (állványozás — építési 
felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad  u. 25.  szám 
előtti járdán 
18 m2 
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Soils  György 
Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi 
határozatokat elfogadta: 

28/2019. (1.21.)  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: Best Solution  Konstrukt  Mt. 
(3021  Lőrinci, Rákóczi utca  65.) 

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: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21.  

2019.  március  01. —2019.  április  30. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca  19.  szám 
előtti járda 
135 m2 

Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám előtti 
járda 
99 m2 

2019.  február  01. —2019.  március  31. 
építési felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Víg utca  2.  szám előtti 
parkolósáv 
2  db parkolóhely 

29/2019. (1.21.)  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: Bau-Vip Generál Kft. 
(1089 Budapest,  Benyovszky Móric utca  4.) 

Kérd emben foglalt közterület-használat 
ideje: 
Közterület-használat célja: 

2019.  január  21. -2019.  január  31. 
építési munkaterület 
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Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Győrffy lstván utca  6.  és 
8.  szám előtti járda és zöldterület 

Közterület-használat nagysága: 83 m2 

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. 

30/2019. (1.21.)  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: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 

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 

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: 

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 
m2  járdán és úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla  u. 2.  szám előtt  6 
db parkolóhelyen 
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Közterület-használat nagysága: 32 m2 + 6  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 

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: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 

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 
3m2 

33/2019. (1.21.)  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: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  21. 

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 m2 

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

Soós György 
A  vitát megnyitja, megadja  a  szót  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  mb. 
vagyongazdálkodási igazgatójának. 

19 



Dr. Kecskeméti László 
A  megbízási szerződés kapcsán a Gazdálkodási Ügyosztálytól kaptak egy megkeresést, 
miszerint a József körúti háziorvosi rendelő kazáncseréjére vonatkozóan szakmai 
állásfoglalást tegyenek az előzetesen költségvetésben fedezett összeg tekintetében. Ők a 
szakmai állásfoglalást megtették, viszont szeretné jelezni, hogy még a pénz elköltését 
megelőzően - mivel jelenleg egy szakmai feladatra szerződik az Önkormányzat és a JGK Zrt. 
- kéri a munkatársait, vizsgálják felül a betervezett költségvetési fedezetet, majd egy részletes 
tájékoztatót küldjenek a Bizottság tagjai részére arról, hogy egészen pontosan mire tervezik 
felhasználni ezt a költségvetési keretet. Amennyiben az ezt követő tájékoztatást elfogadja a 
Bizottság elnöke, akkor természetesen megindítják a feladatellátással kapcsolatos 
folyamatokat. 

Soós György 
Megköszöni a kiegészítést, majd megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e kérdésük, 
hozzászólásuk. Nincs, tehát a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

L a határozat I. 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. 

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. 

Soós György 
Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 
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34/2019. (1.21.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

L 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 I. 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. 

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 34/2019. (1.21.)  sz. VPB határozat mellékleteit a jegyzőkönyv  1.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

3.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő:  ‚Jr.  Kecskeméti László Zsolt -  mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli elöteljesztés) 

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 

Soós György 
A  vitát megnyitja, megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 
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Jakabfy Tamás 
Az ingatlaneladásokkal kapcsolatban most találkozott először azzal, hogy a Vaterán fognak 
hirdetni. Azt szeretné kérdezni, hogy  on-line  szempontból történt-e valami változás, mert 
régebben az ingatlan.com-on hirdettek, ami egy szakportál. Nyilván a Vaterának is azért elég 
Jó az elérése. 

Sae's  György 
Sajnos ezt  a  telket már elég sokszor meghirdették,  de  válaszadásra megadja  a  szót  a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  mb.  vagyongazdálkodási igazgatójának. 

Dr. Kecskeméti László 
Nemes egyszerűséggel, az ingatlan.com-mal volt egy december 31-ig szóló szerződésük. 
Természetesen az illetékes szervezeti egységet, mint vagyongazdálkodási igazgatóság 
felkérték, hogy „piackutassanak" esetleg kedvezőbb feltételekkel történő  on-line  hirdetés 
lehetősége érdekében. Az ingatlan.com, a Vatera meg egy harmadik piaci szereplő 
tekintetében egy versenyeztetési eljárás került kiírásra.  A  legkedvezőbb piaci konstrukció 
mellett a Vatera tette az ajánlatot. Ugyanúgy megfelel az  on-line  hirdetési felületi 
követelményeknek a Vatera is, mint  anno  az ingatlan.com, ezért jelenleg ott hirdetik az 
ingatlanokat.  De  egyébként tárgyi ingatlanra most végre úgy néz ki, hogy érdeklődés 
mutatkozott, ezért szeretnék jelen pályázatot kiírni. 

Soós György 
Megköszöni a választ, majd a vitát — további kérdések, hozzászólások hiányában — lezárja. 
Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.) hozzájárul a Mogyoród, Árpád vezér út  3.  szám alatti,  1590/36  hrsz.-ii 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 intemetes 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. 

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

35/2019. (1.21.)  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 
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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.-1) ingatlan 
nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  január  21. 

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  es  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 35/2019. (1.21.)  sz. VPB határozat mellékleteit a jegyzőkönyv  2.  sz. melléklete 
tartalmazza. 
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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 

Soós György 
A  vitát megnyitja, megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
A  JKN Üzleti tervével kapcsolatban három dolgot szeretne kérdezni, illetve észrevételezni. 
Az első: látja sajnos, hogy a Lokál-szerződés nem bír lejárni. Tudvalevő, hogy  4  évre nyerte, 
de  még akkor ez az utolsó év, úgy tűnik, hogy az Önkormányzattal marad a választásokig. 
Második kérdése a káptalanfüredi gyermektábort érinti. Azt írják, hogy az első ütem 95%-os 
készültségen áh, tehát nem tudnak gyereket fogadni. Azt hallották egyébként meg a 
Polgármester úrtól, hogy pont azok a részek állnak jól a káptalanfüredi táborban, amelyek az 
Önkormányzatnak szükségesek, és nem azok, melyek a sporthoz. Ő azon csodálkozik, hogy 
ha  az első ütem 95%-os, akkor „mibe telne" azt az ütemet befejezni nyárig, és alkalmassá 
tenni a gyerektábort gyerekek fogadására. Akkor nem kellene újra a kispesti táborba menniük. 
Harmadik kérdése a Kemény Dió pályázatra vonatkozik. Azt szeretné megkérdezni, hogyan 
lehet erről többet megtudni, mert felkeltette az érdeklődését. 

Soós György 
Az első és harmadik kérdésre az előterjesztő válaszol, a második kérdésre pedig - elsőként - 
dr. Mészár  Erika  aljegyző. 

Dr. Mészár  Erika 
Káptalanfiired - ahogy elhangzott - valóban 95%-on áll, viszont a főépület, a konyha nincs 
kész.  A  támogatási szerződés megkötése és módosítása folyamatban van jelenleg a 
Minisztériummal, tehát nyárig biztosan nem készülne el a főépület. Annak pedig értelme 
nincs, sem szakmailag, sem a gyerekek szempontjából, hogy egy olyan területet nyissanak 
meg, ahol még építkezés zajlik. Erről több körben egyeztettek a szakmával, és ezért jutottak 
arra a szakmai álláspontra, hogy továbbra is Káptalanfüredre mennek a gyerekek nyaralni,  de 
még nem az Önkormányzat nyaralójába. 

Soós György 
További válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Kovács  Barbara 
A  Kemény Dió pályázat november óta folyik, ez egy  10  hónapos pályázat, augusztus 31-én 
jár le.  A  Nonprofit Zrt. pályázott rá, és nyert.  A  Diószegi Sámuel  u.  18-28-as tömböt érinti, ez 
egy lokális területet érintő pályázat. Részletesebb tudnivalók, a programelemek a Kesztyűgyár 
Közösségi Ház honlapján megtalálhatók: kirándulások, hétvégi elfoglaltságok, filmvetítés, 
minden efféle program, amiben a kollégák segítik a környéken élőket. 

Soós György 
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 
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Jakabfy Tamás 
Káptalanfüredre visszatérve, nehezen tudja elképzelni, miért ne működhetne az a történet, 
hogy nyilván az építési területet lekordonozzák, majd azt az 5%-ot befejezik az épületeken. 
Étkezni átmennek a szomszéd telken lévő, kispesti táborba, ahol amúgy is étkeznének, csak 
most ott is laknának. Így meg lakhatnának a gyerekek egy új táborban. Még van erre  5  hónap, 
reméli, ezt az opciót is mérlegelni tudják még január 21-én. 

Solis  György 
Válaszadásra megadja a szót az előterjesztőnek. 

Kovács  Barbara 
A  helyzet az, hogy elég vegyes korosztály jár oda. Nyilván elméletben működik a 
lekordonozás, gyakorlatban, aki látott már sok gyereket együtt, az tudja, hogy a valóságban 
nehezen szokott működni. Illetőleg iszonyatosan nagy költség egy olyan kordonozás, ami 
egyébként biztonságos  80-100  gyereknek, aki ezt majd kihívásnak érzi, és mászókának 
tekinti. Ez az egyik. Másfelől, ettől függetlenül megvizsgáltak annak lehetőségét, hogy esetleg 
az új házakban lakhatnának, és az étkezést megoldják a másik táborban.  De  jelenleg a bejárat 
a táborhoz - amit ki tudnak alakítani - és a kispesti bejárat távolsága  1100  méter. Azt nem 
várhatják el pici gyerekektől, sem idősektől, hogy reggelire, ebédre, vacsorára oda-vissza 
1100  métert gyalogoljanak. Megkérdezték a pedagógusokat is ezzel kapcsolatban, és sokkal 
inkább az volt az álláspont, hogy most még egy évet a kispesti táborban legyenek, mert 
inkább komfortosabb, mint ez a kétlakiság. 

Soós György 
Megköszöni a választ, majd megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e még kérdésük, 
hozzászólásuk. Nincs, tehát a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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. 

Soós György 
Megállapítja, hogy  12  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 
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36/2019. (1.21.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

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 Uzleti tervet. 

Felelősi polgámjester , 
Határidői  26j  9Stiuár  22. • 

A 36/2019.- (Lit)  sz. S/PB határozat mellékleteit a jegyzőkönyv  3.  sz. melléklete 
tartalmázza. 

Soós György 
Zárt ülést rendel el. 

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 - Józsgffiírosi Gazdálkodási Központ Zrt.  mb. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  37/2019. (1.21.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ü1ésró7 készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  5.2.  pontja: Javaslat közszolgálati célú önkormányzati lakás bérbeadására  a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. dolgozója részére ZÁRT ÜLÉS 
Elaterjesztö: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  mb. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az M/itt'.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  38/2019. (I.21.)  sz. VPB 

határozatot a  yin  ü1ésr67 készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Vörös Tamás 
Bizottság alelnöke Bizottság elnöke 

Soós György 
Az ülés újra nyilvános és a végéhez ért, így lehetőség van kérdések feltételére. Ezek 
hiányában a bizottsági ülést  13  óra  23  perckor bezárja, megköszöni a részvételt. 

Az  Mötv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és  a  Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság  2019.  január  2I -ei  ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. eolgárinee 

f  e 
L OEL L, >OEL_Li—..„  (45) 

Bodnar Gabriella 
Szervezési és Képviselői Iroda vezetőit  be!, 

A  jegyzőkönyvet készítette: 
tj 

Cf. LIAit.ut(ú' 
DeákneLőrincz Marta 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 

A  jegyzőkönyv melléklete:  

- 1. sz. melléklet/ a  34/2019. (121.)  sz. VPB határozat mellékletei 

- 2. sz. melléklet / a  35/2019. (121.)  sz. VPB határozat mellékletei 

- 3. sz. melléklet / a  36/2019. (121.)  sz. VPB határozat mellékletei 

- 4. sz. melléklet / név szerinti szavazási lista 
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1.  sz. melléklet 
a  34/2019. (1.21.)  sz. 

VPB határozat mellékletei 

1.  számú melléklet 

Parkolás-üzemeltetés: 
Parkoló automatákba alaplapok, modernek cseréje: 25 240 e Ft 

Intézményi fejlesztések: 

1. József krt.  36.  szám alatti háziorvosi rendelő kazáncsere: 6 096  e  Ft 

Óvodák: 
I. Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos  es  érintés-

 

védelmi hálózat felújítása: 76 200  e  Ft 

Iskolák: 
1. Lakatos Menyhért Általános Iskola udvar felújítás 22 860  e  Ft 

Útfelújítások: 
I. Nap utca (József la-t -  Leonardo Da  Vinci utca) felújítása 80 500  e  Ft 
2. Hock Janos  utca  (Horvath Mihaly  tér - Nap utca) felújítása 21 908  e  Ft 
3. Illés utca felújítás tervezése 6 900  e  Ft 
4. járdaszakaszok felújítása 100 000  e  Ft 

Közlekedésbiztonsági csomag: 25 000  e  Ft 

Üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok: 
1. Víg  u. 30.  sz. alatti ingatlan homlokzat felújítása: 63 500  e  Ft 
2. Vay Ádám  u. 6.  szám alatti ingatlan tető és homlokzat felújítása: 73 660  e  Ft 
3. Baross utca  107  szám alatti épület kiürítési költségei: 47 348  e  Ft 
4. Karácsony S.  u. 6.  szám alatti épület kiürítési költségei: 39 130  e  Ft 
5. Vajdahunyad  u. 8.  szám alatti épület kiürítési költségei: 50 301  e  Ft 
6. Maria u. 4.  szám alatti épület kiürítési költségei: 120 730  e  Ft 



Megbízási szerződés 

amely létrejött egyrészrő l a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67.,  adószám:  15735715-2-42,  törzsszám:  735715,  bankszámlaszám:  )0403387-
00028570-00000000,  statisztikai szám:  15735715-8411-321-01,  képviseli: dr. Sara Botond 
polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, 

másrészrő l a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Irt. (székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67., 
adószám:  25292499-2-42,  cégjegyzékszám:  01-10-048457,  bankszámlaszám: K&H  Bank: 
10403387-00028859-00000006,  képviseli:  Kovacs Barbara  igazgatósági elnök) a 
továbbiakban JGK, (együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen  es 
napon: 

I. Előzmények 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet  3.  melléklet  1.  pontja szerint az önkormányzati 
ingatlan vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, ideértve hasznosításához vagy 
értékesítéséhez szükséges bármilyen versenyeztetési eljárás lebonyolítását, az őrzéséről, 
üzerneltetéséről való gondoskodást, a beruházási, felújítási feladatok ellátását, 
értékesítésének, hasznosításának lebonyolítását (különösen az értékbecslést, a 
versenyeztetésben, döntés előkészítésben és szerződéskötésben való közreműködést), műszaki 
szaktanácsadás és műszaki ellenőrzést a szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  /It.  jogosult eljárni. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága az 8/2019. (1.21.)  számú határozatában 
döntött arról,  bogy  megbízza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a jelen megbízási 
szerződés mellékletében feltüntetett valamennyi feladat teljes körű elvégzésével és felkéri a 
polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírásra. 

A  fenti feladat teljes körű ellátásának pénzügyi fedezete az Önkormányzat  2019.  évi 

költségvetésében biztosított. 

Mindezek alapján a jelen szerződés minden rendelkezését a fentiekre tekintettel kell 
értelmezni és alkalmazni. 

It. A  megállapodás tárgya 

I. Felek kijelentik, hogy jelen megbízási szerződés alapján az Önkoin ányzat megbízza 
es  meghatalmazza JGK-t, hogy nevében és helyette a jelen megbízási szerződés mellékletében 
szereplő valamennyi feladatot teljes körűen lebonyolítsa, ennek érdekében valamennyi 
feladatot elvégezze. 

2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés kizárólag a  ILL  pontban meghatározott 
feladatokra, illetve az azzal összefüggésben felmerülő esetleges közbeszerzésekre és 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre (a továbbiakban: beszerzések) terjed ki, a 
Felek egyéb beszerzéseire nem. 

3. A  beszerzési eljárásokat jelen szerződés alapján — annak érdekében, hogy a JGK 
szerződést tudjon kötni — a .IGK folytatja le, a saját közbeszerzési szabályzata, illetve a Kbt., 
valamint annak végrehajtási rendeleteinek vonatkozó rendelkezései alapján. Ennek okán 
köteles megtenni minden olyan jognyilatkozatot, illetve intézkedést, melyek a beszerzési 
eljárások eredményes lefolytatásához szükségesek. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján a JGK-t terhelik mindazon 
kötelezettségek, illetve illetik mindazon jogok, melyek a Kbt. és végrehajtási rendeletei 
alapján az ajánlatkérőt terhelik, illetve illetik, kivéve azon ajánlatkérői jogokat, illetve 
kötelezettségeket, melyek a fenti jogszabályok szerint nem kapcsolódnak közvetlenül ezen 
eljáráshoz. 



5. Az Önkormányzat ezennel feljogosítja a JGK-t, hogy a teljesítés során teljesítési 
segédet vegyen igénybe, különösen a hivatalos közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 
ellátása vonatkozásában. 

6. Az eljárások lefolytatásáért a JGK díjazásban  new  részesül. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írásban, az átvétel helyét 
es  idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. 

8. Jognyilatkozat tételére jogosultak az alábbi személyek vagy az általuk teljes bizonyító 
erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott személyek: 

a. Önkormányzat részéről: 
név: dr. Sara Botond 
beosztás: polgármester 
elérhetőség:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

b. JGK részéről: 
név:  Kovacs Barbara 
beosztás: igazgatóság elnöke 
elérhetőség: kovacsb@jgk.hu 

9.  Írásbeli közlésnek minősül: 

c. tértivevényes vagy ajánlott  level, 
d. aláírt feljegyzés vagy jegyzőkönyv, 
e. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik címére küldött, és sikertelen kézbesítési 

jelentéssel nem érintett  e-mail, 
f. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik faxszámára küldött, és sikertelen adási 

jelentéssel nem érintett telefaxüzenet. 

10. Kapcsolattartó: 
Az Önkormányzat részéről: dr. Hencz Adrienn Gazdálkodási ügyosztályvezető  (Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal) 
Elérhetőség:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  III. emelet  315. 
Telefon:  06-1-459-2567 
e-mail:  gazdalkodas@jozsefvaros.hu  

A  JGK részéről: beszerzési és fejlesztési igazgató 
Elérhetőség:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
Telefon:  06-1-459-2539 
e-mail: 

11. Jelen szerződést a Felek a feladat elvégzéséig,  de  legfeljebb  2020.  június  30,  napjáig 
kötik. 

12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely Fél rendes felmondással vagy 
más, nem súlyos jogsértésre (szerződésszegésre) alapozott módon a megállapodást felmondja 
(megszünteti), köteles a másik Fél felé — késedelmi kamat terhe mellett — az erre irányuló 
felhívást követő  15  napon belül megtéríteni mindazon költségeket, melyek azoknál a 
közbeszerzési eljárások során felmerültek. Továbbá felel a magatartása miatt bekövetkező  es 
a másik Félnél keletkezett minden olyan kárért és költségért, mely fenti magatartásával 
kapcsolatban merül fel. 

13. A  JGK felel az általa, illetve teljesítési segéde által tett intézkedések, illetve 
mulasztások valamennyi hátrányos jogkövetkezményeiért. 



14. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket 
jóhiszeműen — az megállapodás céljának megfelelően - gyakorolják  es  magatartásukkal 
folyamatosan elősegítik a megállapodás teljesedésbe menését. 

15. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése 
kógens jogszabályba ütközne, akkor a jogsértő rendelkezés helyébe — minden további 
jogeselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül — a kötelező érvényű 
jogszabályi rendelkezés lép. 

HI. A  JGK vállalja 

I. A  JGK jelen szerződés szerinti feladatai ellátása során az Önkormányzat érdekeit 
előtérbe helyezve, a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szerződésben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

2. A  JGK a jelen megbízási jogviszony alapján és a hatáskörrel rendelkező testület 
döntése alapján jogosult az Önkormányzat nevében szerződéseket és egyoldalú 
jognyilatkozatokat aláírni, továbbá jogosult a jelen jogviszony alapjául szolgáló tárgyban az 
Önkormányzat által egyedileg meghatározott keretek között az Önkormányzat nevében 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni.  A  JGK köteles a kötelezettségvállalást tartalmazó 
szerződéseket, nyilatkozatokat az alapjukként szolgáló dokumentumokkal együtt az 
Önkormányzat gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzés céljából megküldeni. 

3. A  JGK a beszerzési/közbeszerzési eljárás lefolytatása során nyertes ajánlattevővel 
kötött szerződés  2  eredeti példányát, a szerződéskötést követő  5  napon belül köteles átadni az 
jelen szerződésben megjelölt önkormányzati kapcsolattartó részére. 

4. A  JGK a beszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként létrejött, a nyertes 
ajánlattevővel kötött szerződésben vállalt feladat elvégzését követő  1  munkanapon belül 
köteles készre jelenteni a jelen szerződésben megjelölt önkormányzati kapcsolattartó felé. 

5. A  JGK a szerződés mellékletében megjelölt feladatok ellátása során kötött szerződések 
kapcsán jogosult referencianyilatkozat kiadására. 

IV.  Az Önkormányzat vállalja 

1. Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a szerződés tárgyában érintett szervezetek 
összehangoltan végezzék a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket. 

2. Az Önkormányzat által a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Gazdálkodási Ügyosztálya a kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egység, amely 
gondoskodik az esetlegesen szükséges előterjesztések előkészítéséről, az adatok  es 
infonnációk beszerzéséről, továbbításáról,  es  koordinálja a dokumentumok aláírásához, 
hitelesítéséhez szükséges ügymenetet. 

3. A  feladatokat érintő előirányzat átcsoportosításokat haladéktalanul a JGK részére 
elektronikus úton továbbítja. 

4. Amennyiben jelen szerződésben foglaltakhoz az Önkormányzat bármilyen jellegű 
nyilatkozata, döntése szükséges, úgy az Önkormányzat SZMSZ-ében és a Polgármesteri 
Hivatal SZMSZ-ben meghatározottak szerint haladéktalanul,  es  soron kívül intézkedik. 

V. Záró rendelkezések 

1. Jelen szerződést a Felek a II.11. pontban meghatározott időtartamig kötik. 

2. Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével 
történhet. 
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3. Jelen szerződést bármelyik Fél indokolás nélkül a másik félhez címzett előzetes 
írásbeli nyilatkozat alapján  15  napos határidővel felmondhatja. 

4. A  Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges jogvitáikat 
elsősorban békés  Mon,  előzetesen egyeztetéssel oldják meg. 

5. A  Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
örvénykönyvtől szóló  2013.  évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

6. Jelen szerződés az azt aláíró és ellenjegyző utolsó Fél aláírásával és ellenjegyzésével 
lép hatályba. 

7. Érintett Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással 
rendelkeznek. 

8. Jelen szerződés mellékletét képezi az ellátandó feladatok felsorolása, a feladatok 
elvégzéséhez rendelkezésre álló fedezet megjelölésével, továbbá a feladatokat érintő, a 
mindenkor hatályos költségvetési rendeletben meghatározott hatásköri szabályok betartásával 
kiadott előirányzat átcsoportosítások. Az előirányzat átcsoportosításra vonatkozó tulajdonosi 
döntések a Felek eltérő megállapodásának hiányában külön jognyilatkozat nélkül jelen 
szerződés részévé válik, azzal együtt kell értelmezni. 

9. Jelen szerződést a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
megegyezőt helyben hagyóan  7  példányban írják alá, melyből  4  példány a JGK-t,  3  példány 
az Onkorinányzatot illeti. 

10. Jelen szerződés megkötésére a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának az 
....12019. (1.21.)  számú határozatára tekintettel kerül sor. 

Kelt:  Budapest, 2019 Budapest, 2019.  

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
dr. Sara Botond 

polgármester 

Fedezet:  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzern: 
Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
képviseletében 
Kovacs Barbara 

igazgatósági elnök 

Budapest, 2019.  
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1.  számú melléklet 

Parkolás-üzemeltetés: 
Parkoló automatákba alaplapok, modernek cseréje: 

Intézményi fejlesztések: 

25 240 e Ft 

2. József krt.  36.  szám alatti háziorvosi rendelő kazáncsere: 6 096  e  Ft 

Óvodák: 
Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és 

érintésvédelmi hálózat felújítása: 76 200  e  Ft 

Iskolák: 
I. Lakatos Menyhért Általános Iskola udvar felújítás 

Útfelújítások: 
1. Nap utca (József krt -  Leonardo Da  Vinci utca) felújítása 
2. Hock  János utca  (Horvath Mihaly  tér - Nap utca) felújítása 
3. Illés utca felújítás tervezése 
4. járdaszakaszok felújítása 

Közlekedésbiztonsági csomag: 

Üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok: 

22 860 e Ft 

80 500 e Ft 
21 908 e Ft 
6 900 e Ft 
100 000 e Ft 

25 000 e Ft 

1. Víg  u. 30.  sz. alatti ingatlan homlokzat felújítása: 63 500 e Ft 
2. Vay Ádám a.  6.  szám alatt i ingatlan tető  es  homlokzat felújítása: 73 660 e Ft 
3. Baross utca  107.  szám alatti épület kiürítési költségei: 47 348 e Ft 
4. Karácsony S.  u. 6.  szám alatti épület kiürítési költségei: 39 130 e Ft 
5. Vajdahunyad  u. 8.  szám alatti épület kiürltesi költségei: 50 301 e Ft 
6. Maria u. 4.  szám alatti épület Idürítési költségei: 120 730 e Ft 



. e-lte_t 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) 

adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
bankszámlaszám:  10403387-00028570-00000000 
képviseli: dr. Sara Botond polgármester 

másrészről a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  25292499-2-42 
cégjegyzékszám:  01-10-048457 
bankszámlaszám:10403387-00028859-00000006 
képviseli:  Kovacs Barbara  igazgatósági elnök 

együttesen a Felek között az alulírott napon  es  helyen, az alábbi feltételekkel: 

I.  A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, mint megbízó valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. (korábbi nevén Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Zrt.), az Önkormányzat 
100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, mint közszolgáltató között  2015.  június 17-én 
vagyongazdálkodási közfeladatok biztonságos, hatékony  es  jó minőségben történő ellátására 
Közszolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) került megkötésre.  A 
Keretszerzödést a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája megvizsgálta  es  TVI-
3849/2015/CS/1/01 számon kiadott állásfoglalásában megállapította, hogy a támogatás 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül. 

Az Önlcontiányzat a Keretszerződés  5.1.  pontjában foglalt közszolgáltatási feladatok 
ellátására Közszolgáltatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben illetőleg időbeli és területi 
hatállyal kizárólagos alanyi jogot biztosított, amely a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról  es  a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012  (XII.13.) 
önkormányzati rendeletén alapul. 

A  Keretszerződés  6.  pontja értelmében a felek abban állapodtak meg, hogy az Önkormányzat 
jogosult a Közszolgáltatót a Keretszerződésben nem rögzített, a szerződés megkötésének 
időpontjában előre nem látható,  de  az Önkormányzat számára a külső feltételek változása 
miatt szükségessé váló, soron kívüli, a Közszolgáltatási Kötelezettség körébe tartozó eseti 
feladatok elvégzésével is megbízni azzal, hogy ezen Eseti Közszolgáltatási Megbízásoknak a 
Keretszerződés rendelkezéseivel összhangban kell állniuk. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő—testületének 
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága a  ...../2019. (1.21.)  számú határozata alapján, úgy 
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döntött, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére informatikai beszerzés céljára 
12.700.000 Ft  támogatást nyújt, amelyre Támogató költségvetésében bruttó  12.700.000,- Ft, 
azaz tizenkétmillió-hétszázezer forint összegű vissza nem térítendő céljellegű támogatást 
biztosított. 

Fentiekre tekintettel Felek az alábbi támogatási szerződést kötik. 

2. A  szerződés tárgya 

A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ  Zit.  által ellátott közszolgáltatási feladatok hardver háttértámogatását elősegítő, a 
zavartalan működést biztosító, a társaság egészét érintő hardver informatikai eszközeinek a 
beszerzésére. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. A  Támogató az összesen bruttó  12.700.000,- Ft,  azaz tizenkétmillió-hétszázezer forint 
összegű támogatást jelen szerződés aláírásától számított  8  napon belül átutalja a Támogatott 
K&H  Bank Zit.  pénzintézetnél vezetett  10403387-00028859-00000006  számú számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

3.3. A  támogatás forrása: önkormányzati saját forrás 

3.4.  Kormányzati funkció száma:  013370 

3.5.  Támogató kijelenti, hogy a  3.1.  pontban meghatározott támogatási összeg a 
rendelkezésére áll. 

4. A  támogatás folyósítása 

4.1. A  Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  8  napon belül. 

5. A  támogatás felhasználásának szabályai 

5.1.  Támogatott a céljellegű támogatást kizárólag a jelen szerződés  2.  pontjában 

meghatározott célra használhatja fel. 

5.2. A  támogatás felhasználásának 

kezdő időpontja: 2019.  január  01. 
véghatárideje: 2019.  december  31. 

A  felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok 
teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie. 

5.3.  Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: 

a Támogató részéről: dr. Ilencz Adrienn ügyosztályvezető 
hencza@jozsefvaros.hu 
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a Támogatott részéről; Kovács  Barbara,  igazgatósági elnök 
igazgatosag@jgk.hu 

6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 

6.1. A  támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás 
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt 
követő  5  év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti. 

(1.2. A  Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, 
szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek 
által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a 
jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint megőrizni.  A  Támogatott ezen túl is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2020.  február 28-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Gazdálkodási Ügyosztály) részére. 

A  Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés  6.5.  pontjában feltüntetett 
határidőn belül. 

6.4. A  beszámolónak és az elszámolásnak a következőket keLl tartalmaznia: 

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról; 

b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti — a 
támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb 
számviteli és adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb 
dokumentumok (megrendelő, szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést 
igazoló dokumentumok — bankkivonat, pénztárbizonylat — hitelesített másolatának 
benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a 
jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával. 

A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 
elszámolva, dátum, aláírás". Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi 
elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a 
számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra 
átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót  es  az elszámolást ügy köteles elkészíteni,  bogy  az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
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és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről és az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Támogatottat.  Ha  a Támogatott 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a 
határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy  new  a jelen 
szerződés  1.  sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a 
Támogató  30  napos határidő megjelölésével írásban felszólítja a Támogatottat a hiány 
pótlására, melynek beérkezését követően  30  napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek 
rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel.  A  Támogatott tudomásul 
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető. 

6.6.  Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló 
kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a 
felhasználás határidejének módosítása esetében a szerződés  5.3.  pontjában 
meghatározott felhasználási határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti. 

6.7. A  Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együtlattilcödni, az ellenőrzést végző 
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a 
megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a 
fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. 

7. A  Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése 

7.1. A  Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult,  ha: 

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy 

b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 
hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy 

c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (X11. 31.)  Konn. rendelet 

(a továbbiakban:  Ayr.) 76.  §  (1)  bekezdésében foglaltak szerint nem köthető 

támogatási szerződés, vagy 

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy 

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
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ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

0 a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy 

a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, 
(rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató 
nem fogadta el. 

7.2. Ha  a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást 
megalapozza, a Támogató felftiggeszti a támogatás folyósítását,  es  erről a Támogatottat 
írásban tájékoztatja. 

7.3.  Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem 
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott 
az elszámolási határidőt követő  15  napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a 
Támogató részére a Támogató  10403387-00028570-00000000  számú számlára, a 
szerződésszám megjelölésével. 

7.4.  Amennyiben a Kedvezményezett a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni. 

8.  Egyéb rendelkezések 

8.1. A  Támogatott a jelen szerződés aláírásával 

a)nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk  es 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben  Ayr. 
76. §-ban  meghatározott feltételek valamelyike fennáll; 

tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a  Magyar  Államkincstár  es  a Támogató 
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének  es  összegének megismeréséhez, 
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében; 

d)tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el; 

c)tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik; 
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f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók; 

8.2.  Amennyiben 

a)olyan körülmény merül fel, amely alapján az  Ayr. 76.  §  (1)  bekezdése alapján nem 
köthető támogatási szerződés; 

b)a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja; 

c)a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

d)a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy 
a Támogató  anal  előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével 
összetilggő körülményben változás következik be, 

e)az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik 

azt a Támogatott a tudomására jutást követően  15  napon belül köteles írásban bejelenteni a 
Támogatónak. 

8.3. A  Támogató a  8.2.  pontban meghatározott bejelentés alapján  30  napon belül megteszi 
szükséges intézkedéseket. 

8.4.  Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az 
eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási 
határidő leteltéig.  A  Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, 
részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott 
kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 
megitélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 
Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, ügy az 
eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-
módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között 

8.5.  Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. 

8.6. A  jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szahalyozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai — elsősorban a Ptk., az Äht. és az  Ayr.  — az 
irányadók. 

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos. 
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Felek a jelen  7  oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  A  szerződés  7  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  3  db a Támogatónál,  4  db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: 
L Elszámoló Lap 

Budapest, 2019  

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

Budapest, 2019  

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
képviseletében 

dr. Sára Botond 
polgármester 
Támogató 

 

Kovacs Barbara 
igazgatósági elnök 

Támogatott 

Fedezet: a  11601 elm  önként vállalt feladatok között
 

a felhalmozási célú támogatás 
államháztartáson kívülre előirányzat címen  Budapest, 2019. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében  es  megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Támogatási szerződés melléklete 

A  támogatott neve: 

ELSZÁMOLÓLAP 
Képviselője: 

    

Címe:  

Az elnyert támogatás összege:  

A  támogatás célja a támogatási szerződés szerint: 

A  felhasználásának kezdő időpontja: A  felhasználás végső határideje: 

    

    

Szerződés szerinti támogatási cél 
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szakhatóság szakvéleménye 
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bizonylat száma 

 

sp 
-ra •-ct „. >  -0 0 
0 cz, . 

tájékoztatás megtörtént-e az 
elszámolásról 

 

Elfogadás/elutasitás oka 

 

Kitöltés dátuma:  

Teljesítés igazolása (szöveg): 

alatras, pees 

 

Teljesítés igazolás  datums:  aláírás, pecsét 
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17.. ((vie tie', LkA-

 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) 

adószám:  15735715-2-42 
törzsszám:  735715 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
bankszámlaszám:  10403387-00028570-00000000 
képviseli: dr. Sara Botond polgármester 

másreszről a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (a továbbiakban: Támogatott) 
székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  25292499-2-42 
eégjegyzékszám:  01-10-048457 
bankszámlaszám:10403387-00028859-00000006 
képviseli:  Kovacs Barbara  igazgatósági elnök 

együttesen a Felek között az alulfrott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. A  támogatás nyújtásának előzményei, körülményei 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat, mint megbízó valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. (korábbi nevén Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Zrt.), az Önlconnányzat 
100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, mint közszolgáltató között  2015.  június 17-én 
vagyongazdálkodási közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására 
Közszolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) került megkötesre.  A 
Keretszerződést a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája megvizsgálta és TV1-
3849/2015/CS/1/01 számon kiadott ällásfoglalásában megállapította, hogy a támogatás 
közszolgältatásért járó ellentételezésnek minösül. 

Az Önkormányzat a Keretszerződés  5.1.  pontjában foglalt közszolgáltatási feladatok 
ellátására Közszolgáltatónak alanyi, tárgyi és tevékenységi körben illetőleg időbeli és területi 
hatállyal kizárólagos alanyi jogot biztosított, amely a  Budapest  Józsefvárosi Önkonuányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012  (XII.13.) 
önkormányzati rendeletén alapul. 

A  Keretszerződés  6.  pontja értelmében a felek abban állapodtak meg, hogy az Önkormányzat 
jogosult a Közszolgáltatót a Keretszerződésben nem rögzített, a szerződés megkötésének 
időpontjában előre nem látható,  de  az Önkormányzat számára a külső feltételek változása 
miatt szükségessé váló, soron kívüli, a Közszolgáltatási Kötelezettség körébe tartozó eseti 
feladatok elvégzésével is megbízni azzal, hogy ezen Eseti Közszolgáltatási Megbízásoknak a 
Keretszerződés rendelkezéseivel összhangban kell állniuk. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő—testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a  ...../2019. (I.21.)  számú határozata alapján, úgy 
döntött, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére szoftverfejlesztés céljára 
25.400.000 Ft  támogatást nyújt, amelyre Támogató költségvetésében bruttó  25.400.000,- Ft, 



azaz huszonötmillió-négyszázezer forint összegű vissza nem térítendő céljellegű támogatást 
biztosított, 

Fentiekre tekintettel Felek az alábbi támogatási szerződést kötik. 

2. A  szerződés tárgya 

A  Támogatott az  1.  pontban meghatározott támogatást kizárólag a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. által ellátott közszolgáltatási feladatok szoftver háttértámogatását elősegítő 
vagyongazdálkodási, pénzügyi, egyéb informatikai rendszereinek fejlesztése során felmerülő 
költségeire fordíthatja. 

3. A  támogatás formája, összege, forrása 
3.1. A  Támogató az összesen bruttó  25.400.000,- Ft,  azaz huszonötmillió-négyszázezer 
forint összegű támogatást jelen szerződés aláírásától számított  8  napon belül átutalja a 
Támogatott K&H  Bank  Zrt. pénzintézetnél vezetett  10403387-00028859-00000006  számú 
számlájára. 

3.2. A  támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

3.3. A  támogatás forrása: önkormányzati saját forrás 

3.4.  Kormányzati funkció száma:  013370 

3.5.  Támogató kijelenti, hogy a  3.1.  pontban meghatározott támogatási összeg a 
rendelkezésére áll. 

4. A  támogatás folyósítása 

4.1. A  Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
3.1.  pontjában megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés mindkét fél 
által történő aláírásától számított  8  napon belül. 

5. A  támogatás felhasználásának szabályai 

5.1.  Támogatott a céljellegű támogatást kizárólag a jelen szerződés  2.  pontjában 

meghatározott célra használhatja fel. 

5.2. A  támogatás felhasználásának 

kezdő időpontja: 2019.  január  01. 
véghatárideje: 2019.  december  31. 

A  felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok 
teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie. 

5.3.  Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: 

a Támogató részéről: dr. llertcz Adrienn ügyosztályvezető 
hencza@jozsefvaros.bn 
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a Támogatott részéről: Kovács  Barbara,  igazgatósági elnök 
igazgatosag@jgichu 

6. A  támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 

6.1. A  támogatási igény jogosultságát S a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás 
kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt 
követő  5  év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti. 

6.2. A  Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló számlakat, bizonylatokat, 
szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek 
által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, valamint a beszámoló benyújtására a 
Jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint megőrizni.  A  Támogatott ezen  till  is köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges 
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni. 

6.3. A  Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb  2020.  február 28-ig köteles 
írásban szakmai záró beszámolót  es  pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a 
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Gazdálkodási Ügyosztály) részére. 

A  Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására S a 
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés  6.5.  pontjában feltüntetett 
határidőn belfd. 

6.4. A  beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia; 

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról; 

b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti — a 
támogatás céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási 
időszakhoz igazodó, a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb 
számviteli  es  adóhatósági felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb 

dokumentumok (megrendelő, szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést 
igazoló dokumentumok — bankkivonat, pénztárbizonylat — hitelesített másolatának 
benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a 
jelen szerződés  1.  számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával. 

A  Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb 
okiratokra köteles ráírni:  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat felé  Ft  (azaz  forint) összegben 
elszámolva, dátum, aláírás". Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi 
elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a 
számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra 
átszámítva is fel kell tüntetni. 

6.5. A  Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas 
legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére.  A  Támogató a beszámolót 
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és az elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő  60  napon 
belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  A  Támogató döntéséről és az esetleg 
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének kötelezettségéről a döntéstől 
számított  10  napon belül írásban értesíti a Támogatottat.  Ha  a Támogatott a 
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a 
határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen 
szerződés I. sz. mellékletét képező Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, úgy a 
Támogató  30  napos határidő megjelölésével Írásban felszólítja a Támogatottat a hiány 
pótlására, melynek beérkezését követően  30  napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek 
rögzítik, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a 
támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel.  A  Támogatott tudomásul 
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint, teljes körűen el nem 
számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem 
részesíthető. 

6.6.  Támogatott a felhasználás és az elszámolás határidejének módosítására irányuló 
kérelmet írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benyújtási határideje a 
felhasználás határidejének módosítása esetében a szerződés  5.3.  pontjában 
meghatározott felhasználási határidő. Támogató a módosítást írásban engedélyezheti. 

6.7. A  Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző 
szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a 
megvalósítAst igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a 

fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. 

7. A  Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése 

7.1. A  Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 

felmondására jogosult,  ha: 

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy 

b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy 

c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.)  76.  §  (1)  bekezdésében foglaltak szerint nem köthető 

támogatási szerződés, vagy 

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 

szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy 

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 

kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 

ellenőrzéstürési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 

4 



ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy 

0 a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy 

a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, 
(rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató 
nem fogadta el. 

7.2. Ha  a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást 
megalapozza, a Támogató felftiggeszti a támogatás folyósítását,  es  erről a Támogatottat 
írásban tájékoztatja. 

7.3.  Amennyiben  a  támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy  el  nein 
fogadott elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt  a  Támogatott 
az elszámolási határidőt követő  15  napon belül, egy összegben köteles visszalizetni  a 
Támogató részére  a  Támogató  10403387-00028570-00000000  számú számlára,  a 
szerződésszám megjelölésével. 

7.4.  Amennyiben  a  Kedvezményezett  a  jelen szerződésben meghatározott visszafizetési 
kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles  a  késedelem idejére  a  Ptk.-ban 
meghatározott késedelmi kamatot fizetni. 

8.  Egyéb rendelkezések 

8.1. A  Támogatott a jelen szerződés aláírásával 

a)nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek; 

bytudoinásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben Án. 
76. §-ban  meghatározott feltételek valamelyike fennáll; 

c)tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a  Magyar  Államkincstár és a Támogató 
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 
Illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében; 

d)tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el; 

e)tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb 
szervek ellenőrizhetik; 
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tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, a támogatás céljára, összegére 
vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók; 

8.2.  Amennyiben 

a)olyan körülmény merül fel, amely alapján az  Am; 76.  §  (1)  bekezdése alapján nem 
köthető támogatási szerződés; 

b)a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyiket visszavonja; 

e) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

d)a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy 
a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, 
dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggő körülményben változás következik be, 

e) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik 

azt a Támogatott a tudomására jutást követően  15  napon belül köteles írásban bejelenteni a 
Támogatónak. 

8.3. A  Támogató a  8.2.  pontban meghatározott bejelentés alapján  30  napon belül megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

8.4.  Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet az 

eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási 

határidő leteltéig.  A  Támogatottnak a szerződés-módosításra irányuló kérelmét írásban, 

részletes indokolással ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott 

kizárólag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás 

megítélésének körülményeit utólag nem változtatja meg.  A  Támogató jogosult a 

Támogatott nem kellően megalapozott szerződés-módosítási kérelmét elutasítani. 

Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az 

eset összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződés-

módosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között. 

8.5.  Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. 

8.6. A  jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Ptk., az Äht.  es  az Ávr. az 
irányadók. 

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő teljesülésének napjáig hatályos. 
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Felek a jelen  7  oldalból  6116  szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.  A  szerződés  7  db eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyből  3  db a Támogatónál,  4  db a 
Támogatottnál marad. 

Mellékletek: 
I. Elszámoló Lap 

Budapest, 2019  

 

Budapest, 2019  

 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
képviseletében 

      

 

d.r. Sara Botond 
polgármester 
Támogató 

  

Kovács  Barbara 
igazgatósági elnök 

Támogatott 

 

Fedezet: a  11601 elm  önként vállalt feladatok között a felhalmozási célú támogatás 
államháztartáson kívülre előirányzat címen  Budapest, 2019.  ..... 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellen jegyzem: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Támogatási szerződés melléklete 

ELSZÁMOLÓLAP 

A  támogatott neve: Képviselője: 

    

Címe:  

Az elnyert támogatás összege:  

A  támogatás célja a támogatási szerződés szerint: 

A  felhasználásának kezdő időpontja: A  felhasználás végső határideje: 

    

Szerződés szerinti támogatási cél 

 

Beruházás megnevezése 
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,r. 
t 

H a) 

tájékoztatás megtörtént-e az 
elszámolásról 

 

Elfogadás/elutasítás oka 

   

Kitöltés dátuma:  

Teljesítés igazolása (szöveg): 

aláírás, pecsét 

 

Teljesítés igazolás dátuma:  aláírás, pecsét 
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2.  sz. melléklet 
a  35/2019. (1.21.)  sz. 

VPB határozat mellékletei 

Pályázati felhívás 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Városgazdálkodási is Pénzügyi 
Bizottság  ..../2019.(I.21.)  számú határozata alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a 
Mogyoród, Árpád vezér  tin 3.  szám alatti,  1590/36  lusz.41,  732  rit2  alapterületű 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 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a 
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes 
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre  alto  internetes hirdetési portálokon teszi közzé. 

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

2. A  pályázati kiírás adatai 

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

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

nyilvános, egyfordulós pályázat 

tulajdonjog átruházás (elidegenítés) 

50.000 Ft  + ÁFA 

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

A  pályázat kiírója: 

A  pályázat Bonyolítója: 

A  pályázat jellege: 

A  pályázat célja: 

A  pályázati dokumentáció díja: 

A  pályázati dokumentáció 
módja, számlaszám 

A  pályázati dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásának feltétele: 

Az ingatlan minimális vételára: 

Az ajánlati biztosíték összege:  

- a pályázati dokumentáció díjáról szóló banki 
befizetési bizonylat 

- a pályázati dokumentációt aláírásra jogosult 
személy vagy meghatalmazottja veheti át előre 
egyeztetett időpontban 

8.283.465 Ft  + ÁFA 

830.000 Ft.  Az ajánlati biztosíték befizetése csak 
magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, 
garanciaszerzödéssel, zálogtárggyal nem 
helyettesíthető. 

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 



számlaszám: Zrt. KaH Banknál vezetett  10403387-00028859-

 

00000006  számú számlájára 

A  pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: 

Az ajánlati biztosíték beérkezésének 
határideje: 

A  pályázatok leadásának határideje: 

A  pályázatok leadásának helye: 

A  pályázatok bontásinak időpontja: 

A  pályázatok bontásának helye: 

A  pályázat eredményét megállapító szervezet: 

Várható eredményhirdetés: 

A  pályázati eljárás nyelve: 

előzetes időpont egyeztetés alapján. Időpont 
egyeztetése a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt, Önkormányzati Házkezelő Irodáján 
lehetséges  (1084 Budapest,  Tavaszmező  u. 2., 
Tel.:  06-1-210-4928, 06-1-210-4929) 

2019  24"  óra. Az ajánlati 
biztosítéknak a megjelölt határidőig a 
bankszámlára meg kell érkeznie. 

2019  10°°  óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,  1084 
Budapest, Ór u. 8.1. ern.  Elidegenítési Iroda. 

2019  10'5  óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,  1084 
Budapest, Ő r  u. 8.  I.  em.  Elidegenítési Iroda. Az 
ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen 
lehetnek 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete vagy 
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága, a 
66/2012.  (XII.  13)  önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint. 

2019  

magyar 

A  pályázattal kapcsolatban további Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 
információ kérhető: Elidegenitesi Irodáján 

Tel.:  06-1-216-6961 

3. A  pályázattal érintett ingatlan: 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Alapterülete: 

Közmű ellátottsága: 

Mogyoród, Árpád vezér át  3. 

1590/36 

Kivett, beépítetlen terület 

732 m2 

közművek az utcán, gázcsonk a telken 
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Tettei: a  Magyar  Államnak elővásárlási joga van; az 
ingatlan egyebekben  per-,  teher-  es  igénymentes. 

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi 
szakvélemény tartalmazza. 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy 

a nemzeti vagyonról szóló  2011.  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. 

4. A  pályázat célja, tartalma 

Az elidegenítésre kerülő ingatlan a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI, törvény, a 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról S 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 egyfordulós pályázat 

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat 

- egy összegben, vagy 

- banki hitel felhasználásával 

egyenlítse ki. 

Vevő a vételár 

a) egy összegben történő megfizetése esetén — az ajánlati biztosíték  es  vételárelőleg 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 és vételárelőleg összegével csökkentett - 50%-át a szerződés megkötését követő  60  napon 
belül megfizetni.  A  fennmaradó  50%  kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - 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 adásvételi szerződésben meghatározott időpont. 

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek: 

- 5.500 Ft  + ÁFA eljárási díj, 

- 6.600  Ft/ingatlan/ügylet foldhivatali eljárási illeték. 

A Kiln!)  kiköti továbbá, hogy 

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

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, 

c) szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem  61'1110  technikai-formai kérdésekben 
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos 
írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett 
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ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során  a  beérkezett 
ajánlatok sorrendjét módosítaná. 

Az  ajánlattevő tudomásul veszi  es  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; 

b) jogosult az ajánlattételi felhívását  a  versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni  anal,  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  nein  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 
beszámítja, 

t) 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 határidöben nem 
kapja meg, vagy az  a  fizetési határidő napjának  24  óráig nem érkezik meg eladó bankszámlájára. 

5.  Az ajánlat benyújtásának előfeltételei 

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

A  Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve — az ajánlatok elbírálását követően — a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles  15  munkanapon belül visszafizetni. 

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

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

Az ajánlat benyújtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át. 

6. A  pályázaton történő részvétel további feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben 

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

b) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja, 

c) a  4.  pontban meghatározott feltételek teljesülése 

7.  Az ajánlat tartalmi követelményei 

Az ajánlattevőnek 

a) gazdasági társaság esetén az ajánlatban közölnie kell a cégnevet, székhelyét, 
adószámát/adóazonosító jelét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, 
bankszámla számát, elektronikus levelezési címét,  ha  ilyennel rendelkezik. 
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j) 

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 leirt szerződéskötési  es  egyéb feltételeket, 

d) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a  2015.  évi OCLIII. törvény  62.  § és 
63. §-ban  foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 

e) gazdasági társaság esetén az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára 
behajtható köztartozása nincs. E nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem 
áll fenn köztartozása. 

O  az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Küroval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a 
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs. 

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

h) gazdasági társaság esetén az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, 
el lene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

i) gazdasági társaság esetén az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011.  évi EXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés I. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az adásvételi szerződéssel kapcsolatosan van-e 
bármilyen módosítási javaslat. 

Gazdasági társaság esetén, az ajánlattevőnek a pályázati eljárás során benyújtott ajánlatát, továbbá az 
ajánlat mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű 
aláírás során a cég képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézzel, vagy géppel írt, 
előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket önállóan/együttesen írja/írják alá a hiteles 
cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően. 

Az ajánlat benyújtásával egyidejüleg, ajánlattevő jogosult a pályázati felhívás mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezettel kapcsolatos 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 mellékletet képező 
adásvételi szerződés tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok kitró általi elutasítása esetén is fenntartja ajánlatát. 

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

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

A  Bonyolító ajánlott, tértivevényes levélben, határidő kitűzésével felszólíthatja az ajánlattevőt az 
ajánlattal kapcsolatos forrnai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben  a  szükséges 
nyilatkozatokat, igazolásokat nem megfelelően, illetve nem teljes  körnen  csatolta. Amennyiben az 
ajánlattevő  a  felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt határidőre  a  hiányt nem, vagy nem 
teljes  körten  pótolja, úgy ajánlata  a  hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól 
érvénytelennek minősül, és  a  pályáznt további részében nem vehet részt. 

A  hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. 

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül, 
amennyiben 

a)  az ajánlati biztosíték összege  a  pályázati kiírás  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 ágy veszi, hogy azt az 
adásvételi szerződés megkötése után egy összegben fizeti meg. 

8.  Az ajánlat formai követelményei 

Az ajánlattevönek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az 
adott példányon az „Eredeti ajánlat" és „Másolati ajánlat" megjelölést, melyeket külön - külön 
sértetlen, lezárt borítékban kell benyújtania.  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 összesítőt", különös tekintettel a megajánlott vételár is megfizetési módjának 
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajánlati felhívás mellékletét képező értelemszerűen 
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a  7.  pontban részletezett valamennyi dokumentumot a  12. 
mellékletben szereplő sorrendben. Az ajánlattevőnek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét 
(székhelyét), ahová a pályázati eredmény közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot  65  a 
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajánlati biztosíték 
(bánatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem nyertese a pályázatnak. 

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát — összefűzve, az oldalak számának 
dokumentálásával  —folyamatos számoztheol (az  tires  oldalakat is) kell ellátnt. 

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

„Mogyoród,  Arpin'  vezér át  3.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

A  Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajárdattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot 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 perrendtartásról szóló  2016.  évi OCX.X. 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; 

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, 
vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel 
kell tüntetni; 

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesítve van; 

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a 
kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte 
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az 
ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; 

1)  az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett 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 
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Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát, 
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 nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiíró az 
ajánlatok eredményének megállapítására vonatkozó határidőt elhalasztotta, ügy 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 tartalmana, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban 
foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát 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 ftiggő helyzet alakul 
ki, amely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget. 

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 után kamatot nem  fact, 
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 bontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, 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 nevét, lakóhelyét (székhelyét), azonban 
az ajánlatokkal kapcsolatos további részletek nem hozhatók nyilvánosságra. 

A  Bonyolító az ajánlatok bontási eljárásról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre 
vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.  A  jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a 
jegyzőkönyvvezető hja alá, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül kijelöltek, pedig aláírásukkal 
hitelesítik. 

12. A  pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítására a 
Versenyeztetési Szabályzat rendelkezései szerint kerülhet sor. 

13.A  pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 
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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 felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja  el  és 
rangsorolja 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,  is  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 setntnilyen formában nem eredményezheti az ajánlatában megfogalmazott 
feltételek olyan megváltozását, amely  a  pályázat során  a  beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná.  A 
Kiíró  a  felvilágosítás, hiánypótlás kéréséről,  es  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. 

Egyenlő vételár ajánlat esetén  a  Bonyolító az alábbi szempontok szerint dönthet  a  pályázat 
nyerteséről:  3  tagt  értékelő bizottság több, azonos összegű vételár megajánlása esetén értékeli  a 
pályázók által benyújtott összefoglalókat és ezek tartalma alapján javaslatot tesz  a  döntés 
meghozatalára jogosult bizottság felé  a  nyertes pályázó személyéről. 

A  Bonyolító 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, 

c) a  legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, 

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

e) a  kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait, 

O 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 (Pt.k.  8:1.  § (I) bekezdés  1.  pont), 

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 

d) ha  bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 
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15.Eredményhirdetés, szerződéskötés 

A  pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb  2019. ig dönt, amelyről Bonyolító  15  napon 
belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.  A  határidőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozattal, egy 
alkalommal legfeljebb  30  nappal meghosszabbíthatja. 

Kiíró a pályázat nyertesével 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 előszerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor 
a második legjobb ajánlat meghatározásra került. 

A  nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajánlattevő által fizetendő vételár 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 Központ Zrt. Önkormányzati Házkezelő Irodájának munkatársával 
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon:  06 1 210-4928, 210-4929, 210-4930, 
210-4766. 

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

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 elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia. 

A  Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles  5  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, 2019.  január 

Józsefvárosi Önkormányzat nevében eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt 
mb.  vagyongazdálkodási igazgató 



Mellékletek: 

I. 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: 

lt.  számú melléklet 

12. számú melléklet 

13. számú melléklet: 

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; Kiíróval 
szemben fennálló tartozásról, kizáró körülményről 

Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

Nyilatkozat átlátható szervezetről 

Nyilatkozat a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának 
megismeréséről 

Adásvételi szerződés tervezet egyösszegü fizetés esetén 

Adásvételi szerződés tervezet banki hitel felvétel esetén 

Nyilatkozat adásvételi előszerződést érintő javaslatokról 

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

Értékbecslés 
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1.  számú melléklet 
„Mogyoród, Árpád vezér  tit 3.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Jelentkezési lap 

Magánszemély neve: 
Társaság neve, cégfonnája: 
(Kérjük aláhúzni) 

 

Székhelye: 

 

Postacíme: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Statisztikai számjel: 

 

Cégnyilvántartási száma: 

 

Adószáma: 

 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 

 

Képviselőjének neve, beosztása: 

   

Meghatalmazott nevel : 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

Meghatalmazott eseten 
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2.  számú mellélet 

„Mogyoród, Árpád vezér Út  3.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTÓ 

Alulfrott (név/társaság 
neve) a Mogyoród, Árpád vezér út  3.  szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Megajánlott vételár: Ft 

A  vételár megfizetésének módja: 

a) egy összegben 

b) banki hitel igénybevételével 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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3.  számú melléklet 

„Mogyoród, Árpád vezér üt  3.  szám alatti ingatlan elidegenitése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

Alulírott  
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

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

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

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

„Mogyoród, Árpád vezér út  3.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulirott  

(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 

"Mogyoród, Árpád vezér  tit 3.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
adó és adók módjára behajtható köztartozásról és a Kilróval szemben fennálló 

tartozásról, kizáró körülményről 

Alulírott  (név) 

mint a  (társaság neve) vezető 

tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek, 

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

amelyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1. 

2.  

3.  

4.  

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

a.) nem állnak fenn 

b.) fenn állnak 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

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

„Mogyoród, Árpád vezér át  3.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
pénzügyi alkalmasságról* 

Alulírott  (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  atlas  nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

I  

2.  

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

* amennyiben a pályázó céget  1 even  belül alapították, kérjük erre vonatkozó nyilatkozatuk 
csatolását, valamint a számlavezető pénzintézet azon igazolását, hogy a megalakulás óta 
számlájukon/számláikon sorban  atlas  nem volt. 
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7.  számú melléklet 

„Mogyoród, Árpád vezér  sit 3.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a kézbesítés helyéről  es  bankszámlaszámról 

Alulírott  /név/ mint a  
(társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos 
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre 
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 át, az értesítés a postára adást követő  5. 
munkanapon kézbesítettnek minősül. 

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

Bankszámlavezető pénzintézet.  

Bankszámlaszám•  

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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8.  számú melléklet 

„Mogyoród, Árpád vezér  tit 3.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 

AluWort kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCV1. törvény  3.  § 
(1)  bekezdés I. pontja szerinti 

a.) átlátható szervezetnek minősül. 

b.) nem minősül átlátható szervezetnek. 

megfelelő szöveg aláhúzandó) 

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

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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9.  számú melléklet 

„Mogyoród, Árpád vezér út  3.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről 

Alulírott a pályázaton meghirdetett Mogyoród, Árpád vezér  id 3.  szám alatti ingatlant 
előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az állapotát is arra vonatkozó műszaki 
tájékoztatást megismertem. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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10.  számú melléklet 

ADÁSVÉTELI SZERZŐ DÉS 
egyösszegi fizetés esetén irányadó 

(tervezet) 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.,  adószáma:  15735715-2-42,  KSH-száma:  15735715-8411-321-01,  képviseli: dr. Sara 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: dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt mb vagyongazdálkodási 
igazgató), mint eladó (továbbiakban: eladó) 

másrészről 

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

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

1.1. Budapest  Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság  .../2019. számú határozata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot irt Ici 
Mogyoród  1590/36  hrsz.-n, természetben az Árpád vezér út  3.  szám alatt található ingatlan 
értékesítésére. 

1.2. A  pályázat nyertese a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (.....) számú határozata szerint vevő lett. 

2. 

A  szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Cline: Mogyoród, Árpád vezér út  3. 
Helyrajzi száma: 1590/36 
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület 
Telek alapterülete: 732 m2 
Közmű ellátottsága: közművek az utcán, gázcsonk a telken 

Terhei: az ingatlan  per-,  teher- és igénymentes. 
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3. 

Jognyilatkozat 

3.1. A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján  a  helyi 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak elővásárlási joga  van. 

Jogosult elővásárlási jogával,  postal  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,  azaz 

 forint 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. 

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő  8  naptári napon belül postai 
úton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel megküldi  a Magyar  Állam részére  ä  jelen szerződést 
anal a  felhívással, hogy  a  megküldéstől számított  35  naptári napon belül nyilatkozzon, hogy 
kíván-e elővásárlási jogával élni. 

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

4. 
Jog-  es  kellékszavatosság 

4.1.  Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a  2.  és  3.1.  pontban rögzitetteken kívül  per-,  teher-  es  igénymentes, azon harmadik 
személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántartáson kívüli 
joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, korlátozná, vagy 
meghiúsítaná. 

4.2.  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, hogy az ingatlan 
tekintetében környezetszennyezés nem történt. 

4.4. A  vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, megtekintette, megvizsgálta, is általa felmért 
állapotban, az ingatlanról készült ingatlan értékbees16 szakvélemény ismeretében írja alá jelen 
adásvételi szerződést. 

4.5.  Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlan minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az által 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 vételárral azonos. 

5.2.  Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik: 
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5.2.1. A  vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó számlájára  830.000 Ft,  azaz 
Nyolcszázharmincezer forint összeget ajánlati biztosíték címen.  A  szerződő felek úgy 
rendelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre változtatják, így 
felek a befizetett összeget, bruttó  830.000 Ft  összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). 
Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó  830.000 Ft  összeget eladó 
részére.  A  Foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a 
foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudják, hogy 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 foglaló 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 arra, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázatról való döntés napjával vált az 
ÁFA 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 foglaló összegével csökkentett, a vételárból fennmaradó 
 Ft-ot,  an  forintot jelen szerződés aláírásától számított  60  napon 

belül köteles az eladó K&II  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570  számú bankszámlájára 
történő átutalással megfizetni (a továbbiakban: Vételárhátralék). 

Amennyiben a vevő késedelembe esik a Vételárhátralékkal, eladó póthatáridő kitűzése nélkül 
jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni. 
Eladó a Vételár hátralék összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjával 
mint teljesitési nappal köteles végszámlát kiállítani vevő részére. 

6. 
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 

6.1  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 
földhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul 
megfizetésre került. 

6.2.  Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes földhivatalhoz, 
azonban azzal 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 
CXLI. törvény  47/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja szerint. 

7. 
Az ingatlan birtokának átruházása 

7.1  Az ingatlan birtokának átruházására legkésőbb a  Magyar  Állam elővásárlási jog gyakorlásáról 
szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 
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3.1.  pontban rögzített határidő eredménytelen leteltét és a teljes vételár megfizetését követő  15 
munkanapon belül, felek által előzetesen egyeztetett időpontban, átadás-átvételi jegyzökönyvben 
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  es  a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok 
terheit. 

8. 
Egyéb rendelkezések 

8.1. Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. Vevő Magyarországon 
nyilvántartásba vett jogi személy, ügyletkötési és ingatlanszerzési képessége korlátozva  nines, 
kijelenti továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCV1, törvény  3.  §  (1)  bekezdés 
1.  pontja alapján átlátható szervezet. Eladó képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya 
korábban csatolásra került a Földhivatal részére. 

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

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

8.4.  Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről is 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 is visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

8.5.  Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról és az információs szabadságtól szóló  2011.  évi CX11. 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  es  a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló  2017.  évi  LW.  törvénybe. 

8.6.  Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén  5.500 Ft  + ÁFA eljárási 
díj összeget és  6.600 Ft  földhivatali eljárási illetéket a szerződés aláírását megelőzően 
megfizetett. 

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

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

8.9. 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 
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rendelkezést ügyleti akaratuknak  es  a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni. 

8.10. A  szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével  es  ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
földhivatal előtti képviselettel  ügyvédet  bízzák meg,  es 
meghatalmazzák az illetékes töldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a 
meghatalmazást elfogadja. 

A  szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás  es  egyező értelmezés után, 
mint akaratukkal  es  nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írják  alit. 

Budapest, 2019,  

  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
képviseli: dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt 

mb.  vagyongazdálkodási igazgató Vevő 
Eladó 

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

okiratkészítő ügyvéd 
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11.  számú melléklet 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
banki hitel felvétele esetén irányadó 

(tervezet) 

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.  Sara  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: dr. Kecskeméti László Zsolt  mb.  vagyongazdálkodási 
igazgató),  mint  eladó (továbbiakban: eladó) 

másrészről 

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

között az alulirott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

1.2. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási is Pénzügyi 
Bizottság  .../2019.(I.21.)  számú határozata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot Irt ki 
Mogyoród  1590/36  hrsz.-ú, természetben az Árpád vezér  tit 3.  szám alatt található ingatlan 
értekesitésére. 

1.2. A  pályázat nyertese a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  ..../2019.  (......) számú határozata szerint vevő lett. 

2. 

A  szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Címe: Mogyoród, Árpád vezér út  3. 

Helyrajzi száma: 1590/36 

Megnevezése: kivett, beépítetlen terület 

Telek alapterülete: 732 m2 

Közmű ellátottsága: közművek az utcán, gázcsonk a telken 

Terhei: az ingatlan  per-,  teher-  es  igénymentes. 
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3. 

Jognyilatkozat 

3.1. A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján  a  helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak 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  litre.  Ez esetben  a  vevő által befizetett  Ft,  azaz 

 forint összeget eladó az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok 
kézhezvételétől számított  15  munkanapon belül  a  vevő Bank  Zn  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. 

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő  8  naptári napon belül postai 
úton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel megküldi  a Magyar  Állam részére  a  jelen szerződést 
azzal  a  felhívással, hogy  a  megküldéstől számított  35  naptári napon belül nyilatkozzon, hogy 
kíván-e elővásárlási jogával élni. 

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

4. 

Jog-  es  kellékszavatosság 

4.1.  Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a  2.  és  3.1.  pontban rögzítetteken kívül a továbbiakban  per-,  teher- és igénymentes, azon 
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, 
korlátozná, vagy meghiúsítaná. 

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

4.4. A  vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, megtekintette, megvizsgálta, és általa felméri 
állapotban, az ingatlanról készült ingatlan értékbeeslő szakvélemény ismeretében írja alá jelen 
adásvételi szerződést. 

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

5. 

Az ingatlan vételára, a  stela,-  megfizetése 
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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  830.000 Ft,  azaz 
Nyolcszáz-harmincezer forint összeget ajánlati biztosíték Malin.  A  szerződő felek úgy 
rendelkeztek, hogy a befizetett ajánlati biztosíték jogcímét foglaló jogcímre változtatják, így 
felek a befizetett összeget, bruttó  830.000 Ft  összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). 
Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó  830.000 Ft  összeget eladó 
részére.  A  Foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerzödő felek úgy nyilatkoznak, hogy a 
foglaló jogi természetével tisztában vannak, Tudják, hogy 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 foglaló 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 arra, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázatról való döntés napjával vált az 
ÁFA tv.  59.  § (I) 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 foglaló összegével csökkentett, a vételár  50  %-ának megfelelő, 
 Ft,  azaz  forint vételárrészlet megfizetésére jelen szerződés aláírásától 

számított  60  napon belül köteles az eladó K&H  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570 
számú bankszámlájára történő átutalással (a továbbiakban: Vételárrészlet I,). 

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

5.2.3.  Felek rögzítik, hogy vevő, az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat 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  %-át, 
bruttó  Ft-ot, azaz  forintot („Vételárhátralék") eladó 
K&H  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570  számú bankszámlájára megfizetni abban az 
esetben,  ha  a  Magyar  Állam 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 
elállni. 

Eladó a vételár hátralék összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjával 
mint teljesítési nappal köteles végszámlát kiállítani vevő részére. 

6. 

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 
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6.1  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 a Bejegyzési engedélyt az ellenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi 
letéti szerződés alapján ügyvédi letétbe helyezi, amelyet ellenjegyzö 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. 

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

7. 

Az ingatlan birtokinak atruházása 

7.1  Az ingatlan birtokának átruházására legkésőbb a  Magyar  Állam elővásárlási jog gyakorlásáról 
szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 
3.1.  pontban rögzített határidő eredménytelen leteltét  es  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 is a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait  es  viseli azok 
terheit. 

8. 

Egyéb rendelkezések 

8.1.  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 CXC VI. 
törvény  3.  *  (1)  bekezdés  1.  pontja alapján átlátható szervezet. Eladó képviselőjének eredeti 
aláírási címpéldánya korábban csatolásra került a Földhivatal részére. 

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

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

8.4.  Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2017.  évi  LW.  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. 
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Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen  es  visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen,  es  azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

8.5.  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, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás  es  a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről  es  megakadályozásáról szóló  2017.  évi  LW.  törvénybe. 

8.6.  Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek CitItén  5.500 Ft  + ÁFA eljárási 
díj összeget és  6.600 Ft  földhivatali eljárási illetéket a szerződés aláírását megelőzően 
megfizetett. 

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

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

8.9. 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 és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni. 

8.10. A  szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével is ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
foldhivatal előtti képviselettel  ügyvédet  bízzák meg, és 
meghatalmazzák az illetékes foldhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a 
meghatalmazást elfogadja. 

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

Budapest, 2019.  

  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvfirosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
képviseli: dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt 

mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
Eladó 

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

okiratkészítő ügyvéd 
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12.  számú melléklet 

„„Mogyoród, Amid vezér út  3.  szám alatti ingatlan elidegenitése - pályázat" 

Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok  es  nyilatkozat 

Alulirott  (név) 
mint a  (társaság neve) vezető 
tisztségviselője jelen pályázatban található adásvételi előszerződéshez /az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot* 

2.  

Alulírott  (név) 
mint a  (társaság neve) vezető 
tisztségviselője nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés 
tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok kiíró 
általi elutasítása esetén is fenntartom ajánlatomat. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

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

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeitől, tájékoztatás az 
átlátható szervezet fogalmitól 

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  es  lehet feltüntetni: „Mogyoród, Árpád vezér út  3.  szám 
alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

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

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

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beimi: ajánlati biztosíték 
Mogyoród, Árpád vezér út  3. 

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kérjük összefűzni: 

1. Jelentkezési lap 

2. Ajánlati összesítő 

3. Eredeti,  30  napnál nem régebbi cégkivonat 

4. Eredeti aláírási chnpeldány 

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, csödeljárásról, felszámolásról 

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

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

I  1  . NAV igazolása 

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

13. Kiiróval, bonyolítóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.  1084 Budapest, Or u. 8.,  is  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Ügyosztály  1082 Budapest,  Baross  U. 63-67.  II.  em.) 

14. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

16. Nyilatkozat átlátható szervezetről 

17. Nyilatkozat a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről 

18. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok 
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Átlátható szervezet: 

A 2011.  évi CXCVI. 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  es  az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

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

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

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

be) nem minősül a társasági adóról  es  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 bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a  ha), bb)  és be) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

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

ca)  vezető tisztségviselői megismerhetők, 

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

cc)  székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

9.  meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy 
jogi személynek tagja vagy részvényese, és 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelöbizottsága tagjai többségének 
megválasztására és visszahívására, vagy 

b) a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül 
rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. 

3.  §  (2)  Az  (1)  bekezdés I. pont és alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a 
szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.  A  valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött szerződés semmis. 
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Pályázati felhívás 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Városgazdálkodási S Pénzügyi 
Bizottság  ..../2019.0.21.)  számú határozata alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a 
Mogyoród ád vezér út  53.  szám alatti,  1590/84  hrsz.-11,  880 n12  alapterületű 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 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat  es  a 
Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat  es  a Bonyolító számára elérhető költségmentes 
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon teszi közzé. 

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

2. A  pályázati kiírás adatai 

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

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

nyilvános, egyfordulós pályázat 

tulajdonjog átruházás (elidegenítés) 

50.000 Ft  + ÁFA 

befizetésének átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. K8tH Banknál vezetett  10403387-00028859-
00000006  számú számlájára 

A  pályázat kiírója: 

A  pályázat Bonyolltója: 

A  pályázat jellege: 

A  pályázat célja: 

A  pályázati dokumentáció díja: 

A  pályázati dokumentáció 
módja, számlaszám 

A  pályázati dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásának feltétele: 

Az ingatlan minimális vételára: 

Az ajánlati biztosíték összege:  

- a pályázati dokumentáció díjáról szóló banki 
befizetési bizonylat 

- a pályázati dokumentációt aláírásra jogosult 
személy vagy meghatalmazottja veheti át előre 
egyeztetett időpontban 

9.440.945 Ft  + ÁFA 

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

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 



szántlaszám: 

A  pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: 

Az ajánlati biztosíték beérkezésének 
határideje: 

A  pályázatok leadásának határideje: 

A  pályázatok leadásának helye: 

A  pályázatok bontásának időpontja: 

A  pályázatok bontásának helye: 

A  pályázat eredményét megállapító szervezet: 

Várható eredményhirdetés: 

A  pályázati eljárás nyelve: 

Zrt. K&H Banknál vezetett  10403387-00028859-
00000006  szánni számlájára 

előzetes időpont egyeztetés alapján. Időpont 
egyeztetése  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zn.  Önkormányzati Házkezelő Irodáján 
lehetséges  (1084 Budapest,  Tavaszmező  u. 2., 
Tel.: 06-1-210-4928, 06-1-210-4929) 

2019.  24'  óra. Az ajánlati 
biztosítóknak a megjelölt határidőig a 
bankszámlára meg kell érkeznie. 

2019. le óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,  1084 
Budapest,  áru.  8.  I.  em.  Elidegenítési Iroda. 

2019.  1015  óra. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,  1084 
Budapest, 45r u. 8.  I.  em.  Elidegenítési Iroda. Az 
ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen 
lehetnek. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzat Képviselő-testülete vagy 
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága, a 
66/2012.  (XII.13) önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint. 

2019.  

magyar 

A  pályázattal kapcsolatban további Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
információ kérhető: Elidegenitési Irodáján 

Tel.: 06-1-216-6961 

3. A  pályázattal érintett ingatlan: 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Alapterülete: 

Közmű ellátottsága: 

Mogyoród, Árpád vezér út  53. 

1590/84 

kivett, beépítetlen terület 

880 m2 

közművek az utcán, gázcsonk a telken 
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Terhei: Magasfeszültségű,  220  kV-os távvezetékjog  11 m2 

és  148 m2  területre a MAVIR javára;  Magyar 
Államnak elővásárlási joga van; az ingatlan 
egyebekben  per-,  teher-  es  igénymentes. 

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás 
szakvélemény tartalmazza. 

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy 

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

mellékletet képező ingatlanforgalmi 

bekezdése alapján a  Magyar  Államot 
jog illeti meg. Az elővásárlási jog 
elővásárlási jog gyakorlására felhívó 

4. A  pályázat célja, tartalma 

Az elidegenítésre kerülő ingatlan a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képezi, elidegenítésére a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXC VI. törvény, a 
Budapest  Józsefvárosi önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló  66/2012.  (XII.  13.)  önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület  112J2017.  (V,  11.) 
számú határozata (Versenyeztetési Szabályzat) vonatkozik. 

A  pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat 

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő a vételárat 

egy összegben, vagy 

- banki hitel felhasználásával 

egyenlítse ki. 

Vevő a vételár 

a) egy összegben történő megfizetése esetén — az ajánlati biztosíték  es  vételárelőleg 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 is vételárelőleg összegével csökkentett - 50%-át a szerződés megkötését követő  60  napon 
belül megfizetni.  A  fennmaradó  50%  kiegyenlítésére banki hitel vehető igénybe, amely teljesítésére - 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 adásvételi szerződésben meghatározott időpont. 

Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerülő költségek: 

- 5.500 Ft  +  /VA  eljárási díj, 

- 6.600  Ft/ingatlan/ügylet foldhivatali eljárási illeték. 

A  Kiíró kiköti továbbá, hogy, 

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

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvänitsa, 



c)  szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben 
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos 
írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a versenyeztetési eljárásban tett 
ajánlatában 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 meghosszabbithatja, amit — az indok 
megjelölésével — a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta 
előtt legalább  5  nappal köteles hirdetményben megjelentetni; 

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 
beszámítja, 

0  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.Az ajánlat benyújtásának előfeltételei 

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

A  Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve — az ajánlatok elbírálását követően — a nem nyertes ajánlattevők részére 
köteles  15  munkanapon belül visszafizetni. 

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

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

Az ajánlat benyújtási határidő leteltét követően ajánlatot a Kiíró nem vesz át. 

6.A  pályázaton történő részvétel további feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben 

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

h)  az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja, 

c)  a  4.  pontban meghatározott feltételek teljesülése 

7.Az ajánlat tartalmi követelményei 

Az ajánlattevőnek 
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j) 

a) gazdasági társaság esetén az ajánlatban közölnie kell a cégnevét, székhelyét, 
adószámát/adóazonosító jelét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét és 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 rá vonatkozóan a  2015.  évi CXLIH. törvény  62.  § és 
63. §-ban  foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 

e) gazdasági társaság esetén az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó  es  adók módjára 
behajtható köztartozása nincs. E nyilatkozat  mete  kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem 
áll fenn köztartozása. 

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

gazdasági társaság esetén az ajánlatához csatolni kell a társaság  30  napnál nem régebbi hiteles 
cégkivonatát  es  a társaság képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy 
hiteles másolatát. 

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

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

az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy az adásvételi szerződéssel kapcsolatosan van-e 
bármilyen módosítási javaslat. 

Gazdasági társaság esetén, az ajánlattevőnek a pályázati eljárás során benyújtott ajánlatát, továbbá az 
ajánlat mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátnia. Cégszerű 
aláírás során a cég képviseletére jogosult személy/személyek a társaság kézzel, vagy géppel írt, 
előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket önállóan/együttesen írja/írják alá a hiteles 
cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően. 

Az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, ajánlattevő jogosult a pályázati felhívás melléklet« képező 
adásvételi szerződés tervezettel kapcsolatos 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 tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló 
javaslatok kiíró általi elutasítása esetén is fenntartja ajánlatát. 

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

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

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

A  hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. 

g) 
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Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül, 
amennyiben 

a) az ajánlati biztosíték összege a pályázati kiírás  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 megkötése után egy összegben fizeti meg. 

8.  Az ajánlat formai követelményei 

Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltüntetve az 
adott példányon az „Eredeti ajánlat" és „Másolati ajánlat" megjelölést, melyeket külön - külön 
sértetlen, lezárt borítékban kell benvtiitania.  A  példányok közötti eltérés eseten az eredeti példány 
érvényes. 

Az ajánlat első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött „Jelentkezési lapot", a második oldalon 
a kitöltött „Ajánlati összesítőt", különös tekintettel a megajánlott vételár is megfizetési módjának 
megjelölésére. Ezt követően kell elhelyezni az ajánlati felhívás mellékletét képező értelemszerűen 
kitöltött nyilatkozatokat, valamint a  7.  pontban részletezett valamennyi dokumentumot a  12. 
mellékletben szereplő sorrendben. Az ajánlattevemek közölnie kell a benyújtó nevét, lakcímét 
(székhelyét), ahová a pályázati eredmény közlését kéri, továbbá azt a bankszámlaszámot  es  a 
bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az ajánlati biztosíték 
(bánatpénz) visszautalását kéri, amennyiben nem nyertese a pályázatnak. 

Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát — összefűzve, az oldalak számának 
dokumentálásával  —folyamatos számozással (az üres oldalakat is) kell ellátni. 

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

„Mogyoród, Árpid vezér út  53.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

A  Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot 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 perrendtartásról 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 is aláírta; 

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, 
vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel 
kell tüntetni; 

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesítve van; 

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a 
kiállító a nem általa irt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte 
el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az 
ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; 

O az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. 

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

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát, 
at  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 nyilatkozni,  bogy  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 egyértelműen kitűnik belőle, hogy az abban 
foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó — ajánlata elfogadása esetén — azt magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

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

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 után kamatot nem fizet, 
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 bontásán, a Bonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők, 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 
levők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

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

A  Bonyolító az ajánlatok bontási eljárásról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre 
vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.  A  jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője  es  a 
jegyzőkönyvvezető hja alá, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül kijelöltek, pedig aláírásukkal 
hitelesítik. 

12. A  pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítására a 
Versenyeztetési Szabályzat rendelkezései szerint kerülhet sor. 
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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  (ü  határidőről, illetve 
annak függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles 
ajánlott levélben tájékoztatni az összes pályázót. 

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

Az elbírálás fő szempontja: 

• az ajánlott vételár összege. 

A  Kiíró a pályázati felhívásban igényelt iratokon  es  adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni az 
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére,  es  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,  es  annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi 
ajánlattevőt. 

A  pályázat nyertese az, akt a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a vételár 
összegére a legmagasabb ajánlatot tette. 

Egyenlő vételár ajánlat esetén a Bonyolító az alábbi szempontok szerint dönthet a pályázat 
nyerteséről:  3  tagú értékelő bizottság több, azonos összegű vételár megajánlása esetén értékeli a 
pályázók által benyújtott összefoglalókat és ezek tartalma alapján javaslatot tesz a döntés 
meghozatalára jogosult bizottság felé a nyertes pályázó személyéről. 

A  Bonyolító 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, 

c) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait, 

(1)  az ellenérték (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 kit 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), 

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 
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d) ha  bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 

15.Eredményhirdetés, szerződéskötés 

A  pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb  2019. -ig dönt, amelyről Bonyolító  15  napon 
belül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti.  A  határidőt a Bonyolító egyoldalú nyilatkozattal, egy 
alkalommal legfeljebb  30  nappal meghosszabbíthatja. 

Kiíró a pályázat nyertesével 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 előszerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor 
a második legjobb ajánlat meghatározásra került. 

A  nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték az ajánlattevő által fizetendő vételár 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 Központ Zrt. Önkormányzati Házkezelő Irodájának munkatársával 
telefonos egyeztetés szükséges a következő telefonszámokon:  06 1 210-4928, 2104929, 210-4930, 
210-4766. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásáig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, továbbá a 
Kiíró  anal  a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, 
információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez 
a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal  es  konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel  veto 
kapcsolattartásra.  Ha  az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát 
megsértette, a Kiíró az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

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 elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia. 

A  Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles  5  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, 2019.  január 

Józsefvárosi Önkormányzat nevében eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

dr. Kecskeméti László Zsolt 
mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
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Mellékletek:  

I. 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 melléklet: 

14  számú  

Jelentkezési lap 

Ajánlati összesítő 

Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

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

Nyilatkozat adó  es  adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval 
szemben fennálló tartozásról, kizáró körülményről 

Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

Nyilatkozat a kézbesítés helyéről  es  a bankszámlaszámról 

Nyilatkozat átlátható szervezetről 

Nyilatkozat a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának 
megismeréséről 

Adásvételi szerződés tervezet egyösszegű fizetés esetén 

Adásvételi szerződés tervezet banki hitel felvétel esetén 

Nyilatkozat adásvételi előszerződést érintő javaslatokról 

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

Értékbecslés 

10 



1.  számú melléklet 
„Mogyoród, Árpád vezér  tit 53.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Jelentkezési lap 

Magánszemély neve: 
Társaság neve, cégformája: 
(Kérjük aláhúzni) 

 

Székhelye: 

 

Postacíme: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Statisztikai számjel: 

 

Cégnyilvántartási száma: 

 

Adószáma: 

 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 

 

Képviselőjének neve, beosztása: 

   

Meghatalmazott nevel: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

pályázó aláírásaicégszerű aláírás 

Meghatalmazott eseten 
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2.  számú mellélet 

„Mogyoród, Árpád vezér út  53.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

AJÁNLATI ÖSSZESIT1.5 

Alulírott (név/társaság 
neve) a Mogyoród, Árpád vezér  tit 53.  szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Megajánlott vételár: Ft 

A  vételár megfizetésének módja: 

a) egy összegben 

b) banki hitel igénybevételével 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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3.  számú melléklet 

„Mogyoród, Árpád vezér  tit 53.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

Alulírott  
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

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

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

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

„Mogyoród, Árpád vezér Út  53.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulírott  

(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 

„Mogyoród, Árpád vezér  tit 53.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
adó és adók módjára behajtható köztartozásról és a Kiíróval szemben fennálló 

tartozásról, kizáró körülményről 

Alulírott  (név) 

mint a  (társaság neve) vezető 

tisztségviselője kijelentem, hogy az ajárdatteviinek, 

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

amelyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1.  

2.  

3.  

4. 

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

a.) nem állnak fenn 

b.) fenn állnak 

(a megfelelő szöveg aláhúzandó) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerii aláírás 

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

„Nlogyoród, Árpad vezér út  53.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
pénzügyi alkalmasságról* 

AluIkon  (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 állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

2.  

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

* amennyiben a pályázó céget  1  éven belül alapították, kérjük erre vonatkozó nyilatkozatuk 
csatolását, valamint a számlavezető pénzintézet azon igazolását, hogy a megalakulás óta 
számlájukon/számláikon sorban  atlas  nem volt. 
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7.  számú melléklet 

„Mogyoród, Árpád vezér  fit 53.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a kézbesítés helyéről és bankszámlaszámról 

Alulírott  /Sy/  mint a  
(társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos 
esetleges jogvitában minden értesítést, idézést  es  bírósági határozatot, stb. az alábbi címre 
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 át, az értesítés a postára adást követő  5. 
munkanapon kézbesítettnek minősül. 

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

Bankszámlavezető pénzintézet  

Bankszámlaszám•  

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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8.  számú melléklet 

„Mogyoród, Árpád vezér  tit 53.  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.)átlátható szervezetnek minősül. 

b.) nem minősül átlátható szervezetnek. 

megfelelő szöveg aláhúzandó) 

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

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerit aláírás 
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9.  számú melléklet 

„Mogyoród, Árpád vezér  tit 53.  szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

NYILATKOZAT 
a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről 

Alulirott a pályázaton meghirdetett Mogyoród, Árpád vezér  it 53.  szám alatti ingatlant 
előzetesen egyeztetett időpontban megnéztem, az állapotát és arra vonatkozó műszaki 
tájékoztatást megismertem. 

Budapest,  

pályázó aláírásakégszerű aláírás 
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10.  Számú melléklet 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
egyösszega fizetés esetén irányadó 

(tervezet) 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VOL kerület Józsefvárosi önkormányzat (székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.,  adószáma:  15735715-2-42,  KSH-száma:  15735715-8411-321-01,  képviseli: dr.  Sara  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: dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt  mb.  vagyongazdálkodási 
igazgató),  mint  eladó (továbbiakban: eladó) 

másrészről 

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

, mint vevő (továbbiakban: vevő) 

között az alulirott napon  es  helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

I  .1 Budapest  Főváros VIII, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási  es  Pénzügyi 
Bizottság  .../2019. (L21.)  számú határozata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot irt ki 
Mogyoród  1590/84  hrsz.-4, természetben az Árpád vezér  in 53.  szám alatt található ingatlan 
értékesítésére. 

1.2. A  pályázat nyertese a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  ..../2019.  (.....) számú határozata szerint vevő lett. 

2. 

A  szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Címe: Mogyoród, Árpád vezér  in 53. 
Helyrajzi száma; 1590/84 
Megnevezése: kivett, beépítetlen terület 
Telek alapterülete: 880 m2 
Közmű ellátottsága: közművek az utcán, gázcsonk a telken 

Terhei: Magasfeszültségü,  220  kV-os távvezetékjog  11 m2 

es 148 m2  területre a MAVIR javára; az ingatlan 
egyebekben  per-,  teher-  es  igénymentes. 
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3. 
Jognyilatkozat 

3.1. A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján  a  helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak 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,  azaz 

 forint 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. 

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő  8  naptári napon belül postai 
úton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel megküldi  a Magyar  Állam részére  a  jelen szerződést 
azzal  a  felhívással, hogy  a  megküldéstől számított  35  naptári napon belül nyilatkozzon, hogy 
kíván-e elővásárlási jogával élni. 

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

4. 
Jog- is kellékszavatosság 

4.1.  Az eladó kijelenti,  bogy  az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a  2.  és  3.1.  pontban rögzítetteken kívül  per-,  teher-  es  igénymentes, azon harmadik 
személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-nyilvántartáson kívüli 
joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, korlátozná, vagy 
meghiúsítaná. 

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

4.4. A  vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, megtekintette, megvizsgálta, is általa felmért 
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 minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az által 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, a727  forint, amely összeg a vevő pályázatában 
ajánlott vételárral azonos. 

5.2.  Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik: 

21 



5.2.1 A  vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó számlájára  950.000 Ft,  azaz 
Kileneszázötvenezer 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  950.000 Ft  összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). 
Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó  950.000 Ft  összeget eladó 
részére.  A  Foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a 
foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudják, hogy 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 foglaló 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 arra, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázatról való döntés napjával vált az 
ÁFA 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 foglaló összegével csökkentett, a vételárból fetuunaradó 
 Ft-ot, azaz  forintot jelen szerződés aláírásától számított  60  napon 

belül köteles az eladó K&H  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570  számú bankszámlájára 
történő átutalással megfizetni (a továbbiakban: Vételárhátralék). 

Amennyiben a vevő késedelembe esik a Vételárhátralékkal, eladó póthatáridő kitűzése nélkül 
jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni. 
Eladó a Vételár hátralék összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjával 
mint teljesítési nappal köteles végszámlát kiállítani vevő részére. 

6. 
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 

6.1  Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban („Bejegyzési engedély") 
feltétlen, teljes, kizárólagos  es  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 jogcímen 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 
földhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul 
megfizetésre került. 

6.2.  Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes földhivatalhoz, 
azonban azzal 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 
CXLI. törvény  47/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja szerint. 

7. 
Az ingatlan birtokának átruházása 

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

8. 
Egyéb rendelkezések 

81 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 CXCV1. törvény  3.  §  (1)  bekezdés 
I. pontja alapján átlátható szervezet. Eladó képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya 
korábban csatolásra került a Földhivatal részére. 

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

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

8.4.  Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről is 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 és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

8.5.  Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló  2011.  évi CX11. 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 és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LEI. törvénybe. 

8.6.  Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek  drain 5.500 Ft  + ÁFA eljárási 
díj összeget és  6.600 Ft  foldhivatali eljárási illetéket a szerződés aláírását megelőzően 
megfizetett. 

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

8.8.  Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően 
irányadóak. 

8.9. 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 
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rendelkezést ügyleti akaratuknak  es  a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel helyettesíteni. 

8.10. A  szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével ás ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
földhivatal előtti képviselettel  ügyvédet  bízzák meg, és 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a 
meghatalmazást elfogadja. 

A  szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás  es  egyező értelmezés után, 
mint akaratukkal  es  nyilatkozataikkal mindenben egyezőt  Walt  alá. 

Budapest, 2019.  

  

    

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
képviseli: dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt 

mb.vagyongazdálkodási igazgató Vevő 
Eladó 

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

.• • 

okiratkészítő ügyvéd 
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11.  számú melléklet 

ADÁSVÉTELI SZERZŐ DÉS 
banki hitel felvétele esetén irányadó 

(tervezet) 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (székhelye:  1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.,  adószáma:  15735715-2-42,  KSH-száma*  15735715-8411-321-01,  képviseli: dr. Sara 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: dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt  nib.  vagyongazdálkodási 
igazgató), mint eladó (továbbiakban: eladó) 

másrészről 

(székhelye: adószáma: 
, cégjegyzékszáma: ; statisztikai számjele'   képviseli: 
, mint vevő (továbbiakban: vevő) 

között az alulfrott napon  es  helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. 

Előzmények 

1.2. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság  .../2019.(L21.)  számú határozata alapján egyfordulós, nyilvános pályázatot út ki 
Mogyoród  1590/84  hrsz.-ii, természetben az Árpád vezér út  53.  szám alatt található ingatlan 
értékesítésére. 

1.2. A  pályázat nyertese a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  ..../2019.  (......) számú határozata szerint vevő lett. 

2. 

A  szerződés tárgyát képző ingatlan adatai 

Mogyoród, Árpád vezér út  53. 

Helyrajzi száma: 1590/84 

Megnevezése: kivett, beépítetlen terület 

Telek alapterülete: 880  in2 

Közmű ellátottsága: közművek az utcán, gázcsonk a telken 

Terhei: Magasfeszültségű,  220  kV-os távvezetékjog  11 m2 

és  148 m2  területre a MAVIR javára; az ingatlan 
egyebekben  per-,  teher- és igénymentes. 
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3. 

Jognyilatkozat 

3.1. A  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  14.  §  (2)  bekezdése alapján a helyi 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak 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,  azaz 

 forint összeget eladó az elővásárlási jogra vonatkozó nyilatkozatok 
kézhezvételétől számított  15  munkanapon belül a vevő Bank  Zrt által 
vezetett  IMF  számú számlájára visszautalja.  A  vevő 
tudomásul veszi, hogy a befizetett összeg után eladó kamatot, vagy bármely jogcímen 
elszámolandó költséget, kártérítést nem fizet. 

Eladó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés aláírását követő  8  naptári napon belül postai 
Mon,  ajánlott tértivevenyes küldemennyel megküldi a  Magyar  Állam részére a jelen szerződést 
azzal a felhívással, hogy a megküldéstől számított  35  naptári napon belül nyilatkozzon, hogy 
kíván-e elővásárlási jogával élni. 

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

4. 

Jog- is kellékszavatosság 

4.1.  Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, az 
ingatlan, a  2.  és  3.1.  pontban rögzítetteken kívül a továbbiakban  per-,  teher-  es  igénymentes, azon 
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan-
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadályozná, 
korlátozná, vagy meghifisttaná. 

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

4.4. A  vevő kijelenti, hogy az ingatlant jól ismeri, megtekintette, megvizsgálta, is általa felmért 
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 minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta, beleértve az által ismert esetleges rejtett hibákat is.  A  tájékoztatás 
esetleges elmaradásából eredő minden kár eladót terheli. 

5. 
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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 vételárral azonos. 

5.2.  Az ingatlan vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik: 

5.2.1. A  vevő pályázatának benyújtásakor megfizetett az eladó számlájára  950.000 Ft,  azaz 
Kilencszáz-ötvenezer 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  950.000 Ft  összeget foglalónak fogadják el („Foglaló"). 
Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett bruttó  950.000 Ft  összeget eladó 
részére.  A  Foglaló összege a vételárba beleszámít. Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a 
foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudják,  hog  a szerződés meghiúsulásáért felelős 
fél az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló kétszeres összeget köteles visszafizetni. 
Amennyiben az adásvételi szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik 
fél sem felelős, az adott foglaló 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 arra, hogy az ajánlati biztosíték összege a pályázatról való döntés napjával vált az 
ÁFA tv.  59.  § (I) 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 foglaló összegével csökkentett, a vételár  50  %-ának megfelelő, 
 Ft,  azaz  forint vételárrészlet megfizetésére jelen szerződés aláírásától 

számított  60  napon belül köteles az eladó K&H  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570 
számú bankszámlájára történő átutalással (a továbbiakban: Vételárrészlet I,). 

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

5.2.3.  Felek rögzítik, hogy vevő, az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat 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  %-át, 
bruttó  Ft-ot, azaz  forintot („Vételárhátralék") eladó 
K&H  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-00028570  számú bankszámlájára megfizetni abban az 
esetben,  ha  a  Magyar /Warn  nem el 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 
elállni. 

Eladó a vételár hátralék összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési 
nappal köteles előlegszámlát kiállítani vevő részére. Továbbá eladó a birtokátruházás napjával 
mint teljesítési nappal köteles végszámlát kiállítani vevő részére. 

6. 
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Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok 

6.1  Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban („Bejegyzési engedély") 
feltétlen, teljes, kizárólagos is visszavonhatatlan hozzájärulását 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 
földhivatali osztálynak benyújtani, amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul 
megfizetésre került. 

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

7. 

Az ingatlan birtokának átruházása 

7.1  Az ingatlan birtokának atritházására legkésőbb a  Magyar  Állam elővásárlási jog gyakorlásáról 
szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 
3.1.  pontban rögzített határidő eredménytelen leteltét is 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  es  a birtokátruházás időpontjától szedi az ingatlan hasznait és viseli azok 
terheit. 

8. 

Egyéb rendelkezések 

8.1.  Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. 

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

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

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

8.4.  Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény rendelkezései szerint 
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a 
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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 adataikat a 
szerződéssel együtt kezelje. 

8.5.  Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról és 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  es  a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvénybe. 

8.6.  Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén  5.500 Ft  + ÁFA eljárási 
díj összeget  es 6.600 Ft  földhivatah eljárási illetéket a szerződés aláírását megelőzően 
megfizetett. 

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

8.8.  Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően 
irányadóak. 

8.9. A  szerződés felek  tellies  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. 

8.10. A  szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint az illetékes 
foldhivatal előtti képviselettel  ügyvédet  bízzák meg,  es 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a 
meghatalmazást elfogadja. 

A  szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás  es  egyező értelmezés után, 
mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt  it-kW  alá. 

Budapest, 2019.  

  

    

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljárt 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
képviseli: dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt 

mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
Eladó 

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

okiratkészítő ügyvéd 
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12.  számú melléklet 

„Mogyoród, Árpád vezér  lit  53 szám alatti ingatlan elidegenítése - pályázat" 

Adásvételi szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Alulírott  (név) 
mint a  (társaság neve) vezető 
tisztségviselője jelen pályázatban található adásvételi előszerződéshez /az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot* 

2.  

Alulírott  (név) 
mint a  (társaság neve) vezető 
tisztségviselője nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező adásvételi szerződés 
tervezettel kapcsolatos észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok kiíró 
általi elutasítása esetén is fenntartom ajánlatomat. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

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

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai is tartalmi követelményeiről, tájékoztatás az 
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  es  lehet feltüntetni: „„Mogyoród, Árpád vezér út  53.  szám 
alatti Ingatlan elidegenítése - pályázat" 

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

Ahol az  nines  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 
Mogyoród, Árpád vezér  fit 53. 

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kérjük összefűzni: 

I. 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  new  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, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 
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  it. 63-67.) 

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

14. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 

15. Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

16. Nyilatkozat átlátható szervezetről 

17. Nyilatkozat a pályázaton meghirdetett ingatlan megtekintéséről, állapotának megismeréséről 

18. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok 
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Átlátható szervezet: 

A 2011.  évi CXCVI. tv.  3.  § rendelkezései alapján átlátható szervezet: 

I. 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 piacara bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

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

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

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

he) nem minősül a társasági adóról  ea  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 bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a ba),  bb) es  be) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

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

ea)  vezető tisztségviselői megismerhetők, 

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

cc)  székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési  es  Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van; 

9.  meghatározó befolyás: az a kapcsolat, amelynek révén természetes személy, vagy jogi személy egy 
jogi személynek tagja vagy részvényese, ás 

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelöbizottsága tagjai többségének 
megválasztására és visszahívására, vagy 

h)  a jogi személy más tagjaival vagy részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül 
rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. 

3.  §  (2)  Az (I) bekezdés I. pont  b)  és e) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a 
szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.  A  valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött szerződés semmis. 
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Az ingatlan  címe, azonosítási adatai: 
Település: 
Utca, házszám, emelet, ajtó: 
HRSZ: 

Mogyoród 
Árpád vezér  tit 3. 
1590/36 

Tulajdonviszonyok is  Writ'  adatai:  
Tulajdonos: Józsefvárosi Önkormányzat 
Bérlő: üres 

Aktualizálás érvényessége: 6  hónap 

4 4-9n-e*--: .e71-3-1-14 th• 

14J GÖ Ft/m2 

 Ft 

 Ft 

Értékelési  forma: Tulajdonjog forgalmi érték 

*Aktualivilás: 

*Aktualizált értékek: 

Fajlagos forgalmi érték: 

Az ingatlan forgalmi értéke: 

Likvid forgalmi érték: 

Aktualizálási adatlap 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. — Elidegenítési Iroda 

rErtékelt ingatlan megnevezése: telek 

Az eredeti értékbecslés adatai: 
Készítette: 
Értékbeeslő: 

Avant  Immo  KR. 
Bärtfai I.4.‘71i5 

Fajlagos forgalmi érték: 
Az ingatlan forgalmi értéke: 
Az ingatlan likvidációs értéke: 
Dátuma: 
Jóváhagyás (feiülvizsg) dátuma: 

14.369 Fern(  
8.283.465 Ft  + ÁFA 

2018. 04. 17. 
2018. 04. 23. 

Az aktualizálás az eredeti értékbeeslésben rögzitett területi adatok, és az abban rögzitett 
műszaki állapot alapján készült, az aktualizálás az eredeti értékbeesléssel együtt érvényes. 

2019 JAN 08. 
Budapest, 2019.  

Bártfai  Laszlo 
Igazságügyi Ingatlanforgalmi Szakértő 

JGK Zrt. 





 

Avantimmo Mérnöki  es  Igazságügyi Szakértől Kft. T:  06-30/ 908-1955 
1031 Budapest,  Városfal köz  5. avantimmoigt-emakhu 

INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY 
a Mogyoród, Árpád vezér  (it 3 

1590/36  hrsz alatti kivett beépítetlen területről 

Budapest, 2018.  április  17. 
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Avant:1mm° Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft 2 

ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 

A  kivüljegyzett kivett beépítetlen terület forgalmi értékét a fordulónapon az alábbiak szerint 
állapitottuk meg: 

Telek mérete  m2 732 

Fajlagos forgalmi érték Ft/m2 14 369 

Forgalmi érték bruttó  Ft 10120000...., 

 

Áfa  27  %  Ft 2 238 635 
Forgalmi érték  nand Ft 8 283465, 

c"Ma \—C\9ALL 
Bärtfai  László 

okl. O. merle* 
ingalianforgalml igazsdpOgyi szalortrtö 

Mogyoród, Árpád vezér Út  3. 1590/38  hrsz 



Avant1mm° e  Mérnöki  es  Igazságügyi Szakértői Kft 3 

1.Előzmények 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt megbízási keretszerződése alapján az 
Avant.immo Mérnöki ás Igazságügyi Szakértől Kft. elkészítette a kívüljegyzett ingatlan for-
galmi értékbecslését. 

2.Alapelvek, feltételek 

-  A  megbízók által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát  es  teljességét nem vitattuk. 
- Az átadott adatok rögzítésén túl jogi természetű vizsgálat nem történt 
-  A  vizsgálat során az ingatlant szemrevételezéssel minősítettük, más jellegű, invaziv, stati-
kai diagnosztikai vizsgálat nem történt. 
- Potenciálisan veszélyes körülmények, anyagok előfordulását nem rögzítettük, ezekért, illet-
ve a fetfedezésükhöz szükséges szakértelemért nem viselünk felelősséget. 
-  A  forgalmi érték meghatározásánál az ingatlan egészben történő értékesítését tételeztük 
fel. Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető állapotban értékeltük. 
-  A  szakvélemény kizárólag az  1.  pontban  Leh  célra készült, bármely egyéb célra történő 
felhasználása nem engedélyezett. 
-  A  szakvéleményben szereplő érték mindig egy adott időpontra -a fordulónapra- vonatkozik, 
mert az érték nagysága folyamatosan változik  A  befektetők és tulajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogi környezet változását  es  az ezekkel összefüggő koc-
kázatot minden időpontban, újabb információk birtokában máskent ítélik meg. 
- Minden adat és tény, ami a szakvéleményben szerepel, legjobb tudomásunk szerint helytál-
)6  ás pontos. Felkutatásuk során az elvárható gondossággal jártunk el,  de  nem vállalunk 
felelősséget olyan  eclat,  vélemény vagy becslés pontosságáért  emit  mások adtak át ré-
szünkre. 
-  A  szakvélemény kizárólag a megbízó részére készült, illetéktelenek semmilyen formában 
nem használhatják fel. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készítő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.  A  szakvélemény a szerzői jogról szóló 
1999.  évi LXXVI. törvény szerint szerzői jogi védelemben részesülő szellemi alkotás. 

3.Tanúsítvány 

A  szakvélemény készítője tanúsítja, hogy az  Male  tett megállapítások igazak,  as  helytállóak, 
a megbízott független,  es  díjazása nem függ a megállapított értéktől.  A  véleményben foglalt 
elemzéseket, véleményalkotásokat a korlátozó feltételek határolják be. 

4.Az ingatlan leirisa 

4.1.  Az ingatlan környezete 

Az ingatlan természetben a kivüljegyzett címen, Mogyoród belterületén, az újfalu nevű tele-
pülésrészen található. Az utca a telek előtt szilárd aszfalt burkolatú, járda az ingatlan előtt 
nincs Idépitve. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos ás gázvezeték van. Csapadék-
víz-elvezetésre nyitott beton folyóka szolgál. 
A  tömegközlekedési eszközök megállója (autóbusz)  5  percen belül elérhető. Személygépko-
csival parkolni az Ingatlan területen  es  előtte, az utcán lehet. 
Élelmiszer alapellátást szolgáló bevásárlási lehetőség gyalogosan  10  percen belül, közin-
tézmények, szolgáltatások, piac, bevásárlóközpont tömegközlekedési járművekkel  10-15 
percen belül elérhető.  A  környezeti terhelés ás a levegőszennyeződés mérsékelt, a levegő 
tiszta, a közbiztonsági helyzet a környék átlagának megfelelő. 

Mogyoród,  heed  vezér  tit 3. 1590036 hrsz 



Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. 4 

4.2, A  telek  lease 

Megnevezés Kivett beépítetlen terület 
Tulajdonos Budapest  Józsefvárosi önkormányzat  1/1 
Telek területe 732 m2 
Tulajdoni lap  Ill.  rész A 1590  ás  1708  hrsz-ok összevonásából  es  újra megosztásából 

 

Társasház alapitás: jogosult: Mogyoród-Lakókert Kft. 
Ovezeti besorolás Lke5 Kertvárosias lakóterületek 

Építési előírások az Lke5 övezetre 

A  telek legnagyobb beépíthetősége  25  %, legnagyobb épületmagasság  5,5  m, szabadon  alto 
építési mód,  700  m2-enként egy épület,  350  m2-enként egy lakóegység építhető. 

A  mellékelt változási vázrajz szerint alakították ki a tárgyi telket.  A  telek téglalap alakú, jó 
oldalarányú. Hossztengelyének  *class  ÉNy-DK-i, felszíne hosszirányban  kb. 1  % lejtésű, 
keresztirányban  kb. 5 %-ban,  a domboldalnak megfelelően emelkedik. Az utcai közmű alap-
vezetékek közül gázcsonk a telken belül található.  A  telek felszínéről a környező dombokra 
nyílik  panorama. A  telek három oldalról bekerített, utcafrontján nincs kerítés.  A  telek mindkét 
oldalán lakóházak vannak.  A  telektöl ÉNy-i irányban  kb. 60  m-re, az utca másik oldalán 
nagyfeszültségű  220  kV-os távvezeték található. 

Megjegyzések a nagyfeszültségű távvezetékekről 

Gazdasági  es  közlekedési miniszter  122/2004  (X.  15.)  GKN1 rendelete 

A  biztonsági övezet terjedelme  (7.  §) 
Nagyfeszültség föld feletti szabadvezeték esetén: 
500  kV-ot meghaladó névleges feszültségszint fölött  40 meter 
300-500 kV  névleges feszültségszint között  28  m 
200-300 kV  névleges feszültségszint között  18  m 
100-200 kV  névleges feszültségszint között  13  m 

1-35 kV  névleges feszültségszint között  5  m, belterületre, fokozott biztonsági előírások meg-
tartásával  2,5  m. 
Burkolt vezeték esetén;  1-35 kV 5  m, fokozott biztonsági előírásokkal  2,5  m,  1 kV  alatti kisfe-
szültségű vezetékeknél  1  m. 

Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete: 

35  kV-nál nagyobb névleges feszültség esetén  1,5  m 
35  kV-nál kisebb névleges feszültség eseten  1,0  m 

Tartószerkezetre szerelt nagy-és kisfeszültségű vezeték biztonsági övezete: 

A  szélső, nyugalomban levő áramvezetőtől minden irányban  0,5  rn, síkokban mérve. 

Mogyoród, Árpád vezér  013. 1590/36  hrsz 



Avantimmo ° Mérnöki  es  Igazságügyi Szakértői Kft 5 

Értékképzés 

5.1.  Az ingatlan értékelésének módszere 

Az Állóeszköz Értékelők Európal Csoportja (TEGOVA) ajánlása alapján az ingatlan jellegére 
való tekintettel, a piaci összehasonlító adatokon alapuló érték megállapítás módszerét al-
kalmaztuk. Figyelembe vettük a  25/1997.  (VIII.  1.) PM es  az  54/1997.  (VIII.  1.) FM  sz. rende-
let és az  European Valuation Standards  (EVS)  2016.  évi értékelési szabvány módszertani 
előírásait. 
Az ingatlanok értékelése összetett feladat. Ezért helyszíni szemlét tartottunk, fényképeket 
készítettünk, szóbeli tájékoztatást kaptunk, környezettanulmányt végeztünk,  es  az Önkor-
mányzatnál informálódtunk.  A  forgalmi  kW*  megállapításához felhasználtuk a KSH, a Ille-
tékhivatali, a nyomtatott  es  az elektronikus szaksajtóban fellelhető, valamint a más szakcé-
gek által rendelkezésünkre bocsátott árakat,  es  az Avantimmo ° Kft. adatbázisának informá-
belt. 
Az Angol Királyi Vagyonértékelők szövetsége (RICS) szerint az OMV  (Open Market Value) 
azaz a nyílt  pied  érték az, az  är,  amely összegért egy vagyontárgyban  vale'  érdekeltség mél-
tányosan, magánjogi szerződés keretében készpénzért a legnagyobb valószinűséggel elad-
ható.  A  pontos ár csak versenyeztetéssel állapítható meg. 

Feltételei: 

-Az eladó hajlandó az eladásra. 
- Az adásvételi tárgyalások lebonyolításához figyelembe véve a vagyontárgy jelleget,  es  a 
piaci helyzetet, ésszerű hosszúságú időtartam áll rendelkezésre, 
-  A  tárgyalás időszakában az érték nem változik. 
-  A  vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történik. 
- Általánostól eltérő speciális vevői külön ajánlatot nem veszünk figyelembe. 

Értékmódosító tényezők 

Értéknövelő tényezők Panorama 
Szilárd burkolatú utca 
Közművek az utcán, gázcsonk a telken 
Karats  három oldalról 

Értékcsökkentő tényezők Nagyfeszültségű vezeték az utca másik olda-

 

lán  kb. 60  m-re 
5  % keresztirányú emelkedés,  1  % hosszirá-

 

nyú lejtés 
Nincs járda 

Mogyoród, Árpád vezér  at 3. 1590136  hrsz 
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5.2.  Telek Összehasonlító adatok 

L. 
3 Gerdes:1W tényezők 

tnecoands ... ... .... 
. 
._ 

-. 

 

4 Ar  (Ft) 

 

12 400 000 11 300 000 12 200 000 10 850 000 
5 Információ forrás 

 

NAV  Oat* NAV  Iles% NAY wet* SAV Dieték 
6 Ingatlan alapterülete  (m9-  732 889 

 

941 780 
7 Fal os  är  (Ft/m2 13 978 13 948 

 

12 985 14 276 
8 In Man  • II e 

 

Estee  telek 

 

8084 Wok 8pitési  kaiak 

9 Az  Sr 'allege 

 

Tranzakció Tranzakc16 Traroakció Tranzakció 

10 KorrekcIós tényező 

 

1,00 1,00 1.00 1,00 
11 Tulafclonjogi viszony 

 

Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon 
12 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
13 Terhek (szolgalom, használat) 

 

nincs nincs nincs nincs 
14 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
15 Eladás/ajánlat Időpontja 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 
16 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
17 Kornai*  ár 

 

12 400 WO 11 300 000 12 200 000 10 850000 
18 Korrigált egyakgär (Ftiln ) 13 976 13 948 14 714 12 965 14 278 
9 Heszlnitényezők 

     

20 Megközellthetőség 

 

lail. Ua. USI. ua. 
21 KorrekcIós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
22 Elhelyezkedés az utcán belül 

 

ua. us. ua. us. 
23 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
24 Infrastruletúra_LközmClvek az utcán 

 

tie. ua, ua. us. 
25 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
26 Infrastruktúra, közművek a telken 

 

Lia. rotiszabb rosszabb rosszabb 
27 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,02 1,05 1,02 
28 Kerités 

 

ua. ua. ua. ua. 
29 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
30 Korrigält egységár (Ft/m2) 14 283 13 948 15 008 13 813 14 582 
31 Sedhatiftedigl tényezők 

     

32 Piacképesség Tévvezeték US. jobb jobb jobb 
33 Korrekciós tényező 

 

1,00 0,96 0,96 0,98 

 

Használhatóság, funkció, Nrialarany 

 

U8. us. ua. ua. 

 

Konakciós tén ezö 

 

100 1,00 1,00 1,00 
36 Felszín, lejtés 

 

1.18. jobb jobb Jobb 
7 Korrekciós tényező 

 

1.00 1,00 1,00 1,00 

 

Panoráma van us. rosszabb rosszabb rosszabb 

 

Korrekciós tényező 

 

1,00 1,05 1,05 1,05 

 

Építési előírások, kötöttsé k 

 

Us. tie. Us. us. 

 

Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Növényzet 

 

Ua. Us. Us. ua. 

 

Korrekciós tényezó 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Korrigält egységär (Ft/m2) 14 369 13 948 15 128 13 722 14 878 

 

Számított forgalmi érték, bruttó  Ft 10 618 209 

    

46 Forgalmi érték kerekitve bruttó  Ft  1, 

   

47 Ma tartalom  Ft 2 238 535 

    

48 Netto  forgalmi értek  Ft '0-77T ,) 

    

Mogyoröd, /VOW Veer út 3. 1590/36 hrsz 
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Mogyoród, Árpád vezér  út3, 1599/36  hrsz 
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Fajlagos forgalmi érték: 

Az ingatlan forgalmi értéke: 

LS .32Q» 

e .44e. 345 4-4L.,  Ft 

Ft/m2 Ft/m2 

Likvid forgalmi érték: 
Az aktualizálás az eredeti értékbecslésben rögzített területi adatok, és az abban röpített 
műszaki állapot alapján készillt. az aktualizálás az eredeti értékbecsléssel együtt érvényes. 

2019 JAN OR 
Budapest, 2019.  

Ft 

Aktualizibisi adatlap 

IJózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. — Elidegenítési Iroda 

Értékelt ingatlan megnevezése: telek 

Az ingatlan címe, azonosítási adatai:  
Település: 
Utca, házszám, emelet, ajtó: 
HRSZ: 

Mogyoród 
Árpád vezér út  53. 
1590/84 

  

Az eredeti értékbecslés adatai: 
Készítette: 
Értékbecslö: 

Avant  Immo Kft. 
Bärtfai  I.4.1716 

Fajlagos forgalmi érték: 
Az ingatlan forgalmi értéke: 
Az ingatlan likvidäciós értéke: 
Dátuma: 
Jóváhagyás (felülvizsg) dátuma: 

13.626  Ft/m2 
9.440.945 Ft  + ÁFA 

2018. 04. 17. 
2018' 04.23. 

Tulajdonviszonyok és bérlő adatai:  
Tulajdonos: Józsefvárosi önkormányzat 
Bérlő: tires 

Értékelési  forma: Tulajdonjog forgalmi érték 

érvényessége:Aktualizálás  1 6  hónap 

*Aktualizálás: 
.ra-e e»Q  A kiecn %ran 

*Aktualizilt értékek: 

Bártfai László 
Igazságügyi Ingatlanforgalmi Szakértő 

JGK Zrt. 

Crr 





Avantlmmo Mérnöki  es  Igazságügyi Szakértői Kit T:  05-30/ 908-1995 
1031 Budapest  Városfal köz  5. e-mail:  avantimmo@t-email.hu 

INGATLANFORGALIM SZAKVÉLEMÉNY 
a Mogyoród,  heed veer  Út  53. 

1590/84  hrsz alatti kivett beépitetlen területről 

Budapest, 2018. apes 17. 

LA, 



/ 5  er 

0.15.tr.L.OE?ce 

pen: r  
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ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY 

A  klvüljegyzett kivett beépítetlen terület forgalmi értékét a fordulónapon az alábbiak szerint 
állapítottuk meg: 

Telek mérete  m2 

 

880 

Fajlagos forgalmi érték Ft/m2 

 

13 826 
Forgalmi érték  brunt. Ft L Vii$1.400......• 
Äfa  27  %  Ft 

 

2 549 055 
Forgalmi érték nettó  Ft 

 

'9440945  

Bartfai  Laszlo 
okl. C. mérnök 

ingatlanforgalmi Igazságügyi szakértő 

Mogyoród, Árpád vezér  CA 53. 1590184  hrsz 
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1.Előzmények 

A  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  it  megbizási keretszerződése alapján az 
Avant.  mmo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft elkészítette a kívüljegyzett ingatlan for-
galmi értékbecslését 

2.Alapelvek, feltételek 

-  A  megbízók által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságát  es  teljességét nem vitattuk. 
- Az átadott adatok rögzítésén túl jogi természetű vizsgálat nem történt 
-  A  vizsgálat során az ingatlant szemrevételezéssel minősítettük, más jellegű, invaziv, stati-

 

kai diagnosztikai vizsgálat nem történt. 
- Potenciálisan veszélyes körülmények, anyagok előfordulását nem rögzítettük, ezekért, Illet-

 

ve a fetfedezésükhöz szükséges szakértelemért nem viselünk felelősséget. 
- A  forgalmi érték meghatározásánál az ingatlan egészben történő értékesítését tételeztük 
fel. Az ingatlant tehermentes, birtokba vehető állapotban értékeltük. 
- A  szakvélemény kizárólag az  1.  pontban leirt célra készült, bármely egyéb célra történő 
felhasználása nem engedélyezett. 
-  A  szakvéleményben szereplő érték mindig egy adott Időpontra -a fordulónapra- vonatkozik, 
mert az érték nagysága folyamatosan változik.  A  befektetők  es  tulajdonosok az adott va-
gyontárgyat, a gazdasági, politikai, jogi környezet változását  es  az ezekkel összefüggő koc-
kázatot minden időpontban, újabb információk birtokában másként  Milk  meg. 
- Minden adat és tény, ami a szakvéleményben szerepel, legjobb tudomásunk szerint helytál-
ló  es  pontos. Felkutatásuk során az elvárható gondossággal jártunk el,  de  nem vállalunk 
felelősséget olyan adat, vélemény vagy becslés pontosságáért amit mások adtak át re-
szünkre. 
-  A  szakvélemény kizárólag a megbízó részére készült, illetéktelenek semmilyen formában 
nem használhatják fel. Nem hozhatók nyilvánosságra sem a dokumentum részei, sem egé-
sze a készítő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.  A  szakvélemény a szerzői jogról szóló 
1999.  évi  L)0(1/1.  törvény szerint szerzői jogi védelemben részesülő szellemi alkotás. 

3.Tanúsítvány 

A  szakvélemény készítője tanúsítja, hogy az általa tett megállapítások igazak,  es  helytállóak, 
a megbízott független,  es  díjazása nem függ a megállapItott értéktől.  A  véleményben foglalt 
elemzéseket, véleményalkotásokat a korlátozó feltételek határolják be. 

4.Az Ingatlan leírása 

4.1.  Az Ingatlan környezete 

Az ingatlan természetben a kívüljegyzett címen, Mogyoród belterületén, az Újfalu nevű tele-
pülésrészen található. Az utca a telek előtt szilárd aszfalt burkolatú, járda az ingatlan előtt 
nincs kiépltve. Az utcában vízvezeték, csatorna, elektromos  as  gázvezeték van. Csapadék-
vii-elvezetésre nyitott beton folyóka szolgál. 
A  tömegközlekedési eszközök megállója (autóbusz)  10  percen belül elérhető. Személygép-
kocsival parkolni az ingatlan területén ás előtte, az utcán lehet. 
Élelmiszer alapellátást szolgáló bevásárlási lehetőség gyalogosan  10  percen belül, közin-
tézmények, szolgáltatások, piac, bevásárlóközpont tömegközlekedési járművekkel  10-15 
percen belül elérhető.  A  környezeti terhelés  as  a levegőszennyeződés mérsékelt, a levegő 
tiszta, a közbiztonsági helyzet a környék átlagának megfelelő. 

Mogyoród, Árpád vezér üt  53. 1590/84  hrsz 



AvantImmo • Mérnöki  es  Igazságügyi Szakértői Kft. 4 

4.2. A  telek  lease 

Megnevezés Kivett beépftetlen terület 
Tulajdonos Budapest  Józsefvárosi önkormányzat  1/1 
Telek területe 880 m2 
Tulajdoni lap  HI.  rész Az  1590 es 1708  hisz-ok összevonáséból  es  újra megosztásából 

 

Vezetékjog  11 m2  területre  220  kV-os távvezeték, MAVIR javára 

 

Vezetékjog  148 m2  területre  220  kV-os táwezeték, MAVIR javára 
Ovez2ti besorolás Lke5 

Építési elöhtsok az Lke5 övezetre 

A  telek legnagyobb beépithetősége  25  %, legnagyobb épületmagasság  5,5  m, szabadon álló 
építési  mod, 700  m2-enként egy épület,  350  re-enként egy lakóegység építhető. 

A  telek a RÉSZ  (16/2017  sz. rendelet) szerint Tájképvédelmi terület megjelölést kapott.  A 
mellékelt változási vázrajz szerint alakították ki a tárgyi telket.  A  telek közel téglalap alakú, jó 
oldalarányú. Hossztengelyének tájolása ÉNy-DK-i, felszíne hosszirányban  elk,  keresztirány-
ban  kb. 5 %-ban,  a domboldalnak megfelelően lejt.  A  telek felszíne az ÉNy-i oldalon  kb. 1,60 
m-rel az utca szintje felett van, az utca  es  a telek között füves rézsű található. Az utcai köz-
mű alapvezetékek közül gázcsonk a telken belül van.  A  telek felszínéről a környező dombok-
ra nyllik panoráma.  A  telek bekeritetlen, a közvetlen szomszéd telkek beépítetlenek.  A  telek-
től eNy-i irányban  kb. 20  m-re, az utca másik oldalán  220  kV-os nagyfeszültségű távvezeték 
oszlopa található. K-i irányban  kb. 300  m-re,  2  db mikrohullámú átjátszó torony látszik. 

Megjegyzések a nagyfeszültségű távvezetékekről 

Gazdasági és közlekedési miniszter  122/2004  (X.  15.)  GKM rendelete 

A  biztonsági övezet terjedelme  (7.  §) 
Nagyfeszültség fold feletti szabadvezeték esetén: 
500  kV-ot meghaladó névleges feszültségszint fölött  40 meter 
300-500 kV  névleges feszültségszint között  28  m 
200-300 kV  névleges feszültségszint között  18  m 
100-200 kV  névleges feszültségszint között  13  m 

1-35 kV  névleges feszültségszint között  5  m, befterületre, fokozott biztonsági előírások meg-
tartásával  2,5 in 
Burkolt vezeték esetén:  1-35 kV 5  m, fokozott biztonsági előírásokkal  2,5  m,  1 kV  alatti kisfe-
szültségű vezetékeknél  1  m. 

Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete: 

35  kV-nál nagyobb névleges feszültség esetén  1,5  m 
35  kV-nál kisebb névleges feszültség  meter) 1,0  m 

Tartószerkezetre szerelt nagy- és kisfeszültségű vezeték biztonságl övezete: 

A  szélső, nyugalomban levő áramvezetőtől minden irányban  0,5  m, síkokban mérve. 

Mogyoród, Árpád vezér üt  53. 1590/84  hrsz 
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5. Ertókképzés 

5.1.  Az ingatlan értékelésének módszere 

Az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja (TEGOVA) ajánlása alapján az ingatlan jellegére 
való tekintettel, a piaci összehasonlító adatokon alapuló érték megállapítás módszerét al-
kalmaztuk. Figyelembe vettük a  25/1997.  (VIII.  1.) PM as  az  54/1997.  (VIII.  1.) FM  sz. rende-
let  as  az  European Valuation Standards  (EVS)  2015.  évi értékelési szabvány módszertani 
elölräsalt. 
Az Ingatlanok értékelése összetett feladat. Ezért helyszíni szemlét tartottunk, fényképeket 
készítettünk, szóbeli tájékoztatást kaptunk, környezettanulmányt végeztünk, és az önkor-
mányzatnál informálódtunk.  A  forgalmi érték megállapításához felhasználtuk a KSH, az Ille-
tékhivatali, a nyomtatott ás az elektronikus szaksajtóban fellelhető, valamint a más szakcé-
gek altol rendelkezésünkre bocsátott árakat,  6s  az Avant.immo • Kft. adatbázisának 

Az Angol Királyi Vagyonértékelők szövetsége  (RIGS)  szerint az OMV  (Open Market Value) 
azaz a nyílt piaci érték  at, at  ár, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség mél-
tányosan, magánjogi szerződés keretében készpénzért a legnagyobb valószínűséggel elad-
hate. A  pontos  är  csak versenyeztetéssel állapítható meg. 

Feltételei: 

- Az eladó hajlandó az eladásra. 
- Az adásvételi tárgyalások lebonyolításához figyelembe véve a vagyontárgy jellegét, és a 
piaci helyzetet, ésszerű hosszúságú időtartam áll rendelkezésre. 
-  A  tárgyalás időszakában az érték nem változik. 
-A  vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történik. 
-Általánostól eltérő speciális vevői külön ajánlatot nem veszünk figyelembe. 

Értékmódosító tényezők 

Értéknövelő tényezők Panorama 
Sarok telek 
Szilárd burkolatú utca 
Közművek  at  utcán, gázcsonk a telken 

Értékcsökkentő tényezők Nagyfeszültségű  220  kV-os távvezeték  at 
utca másik oldalán  kb. 20  m-re 
5  % lejtés EK-i irányba, rézsű ÉNy felé 
Minos  járda 
Bekaltetien telek 

Mogyoród,  head  vezér Út  53. 1590/84  hrsz 
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5.2.  Telek összehasonlító adatok 

1 

3 

_. 

.. 
Gazdasági tényezők  

*‚thkal.nd0 

. 

1 2 _ ._... 

I 
. 

3 

.. 
-... F,5,y. . .. . , 

--

 

4 Ár  (Ft) 

 

12 400 000 11 300000 12200000 10 850 000 

5 Információ  fonts 

 

NAV  Mete* NAV  Mee NAV Illeték NM Want 

6 Ingatlan alapterülete  (m2) 880 889 788 941 760 
7 Fajlagos  Sr  (EVA 13 978 13 948 14 714 12 965 14 276 
8 Ingatlan jellege 

 

Épitéal  Warr eprotri  teak asked Wok tonal  tarok 

9 Az ár jellege 

 

Tranzakció Tranzakció Tranzakció tranzakció 

10 Korrakces tényezó 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

11 Tulajdonjogi viszony 

 

Tulajdon Tulajdon Tulajdon Tulajdon 

12 KorrakcIós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
13 Terhek (szolgalom, használat) 

 

nincs nincs nincs nincs 
14 Korrekciós tényezti 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

15 Eladásrajánlat Időpontja 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 

18 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

17 Korrigált ár 

 

12 400 000 11 300 000 12 200 000 10 850 000 

18 Korrigek agységär (Ft/m2) 13 976 13 948 14 714 12 966 14 276 

19 Helyszíni tényezők  

     

20 Megközelíthetőség 

 

ua. U8. ua. Lia. 

21 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

22 Elhelyezkedés az utcán belül 

 

ua. US. ua. ua. 
23 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
24 Infrastruktúra, közművek az utcán 

 

Ua. ua, tie. rte. 

25 Korrekciós  Wyse) 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

26 Infrastruktúra, közművek a  been 

 

ria. rosszabb rosszabb rosszabb 

27 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,02 1,02 1,02 

28 Kates 

 

ua. ua. U8. ua. 

29 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

30 Korrigält egyabgär (ft/m2) 14 186 13 948 15 008 13 224 14 502 

31 Eladhatásági  ten ex& 

     

32 Piacképesség Távvezeték U8. jobb 1055 jobb 

33 Korrekciós tényező 

 

1,00 0,90 0,90 0,90 

34 Nasználhatóság, funkció, oldalarány 

 

rosszabb rosszabb rosszabb rosszabb 

35 Korrekclos tényező 

 

1,01 _ 1,01 1,02 1,02 
36 Felazin,  tales 

 

jobb jobb jobb jobb 
37 Korrekciós tényező 

 

0,98 0,99 0,99 0,99 

38 Panorama van Us. rosszabb rosszabb rosszabb 
39 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,05 1,05 1,05 
40 Építési  skill-Sack,  kötöttségek 

 

ua. ua. U8. Us. 

41 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
42 Növényzet 

 

ua. UB. us. ua. 
43 Korrekciós tényező 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 
44 Korrlgált egyságär (Fthe2) 13 626 13 808 14 181 12 619 13 896 
45 Számltott forgalmi érték, kitutto  Ft 11 990 465 

   

_ 
46 Forgalmi  *WW1(  kerakftve  brute Ft 

     

47 rife  tartalom  Ft 2 549055 

    

48 Nettó forgalmi érték  Ft  

     

Mogyoród, lead vezér  tit 53. 1590/84  hrsZ 
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I. Koordinációs divízió 

A  társaság cégneve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

A  társaság székhelye:  1084 Budapest,  Mátyás  ter 15. A  társaság székhelye egyben a 

központi ügyintézés helye. 

Telephelyek: 

1082 Budapest,  Baross utca  118. 

1085 Budapest,  Horánszky  u. 13. 

1081 Budapest,  Homok  u. 7. 

1085 Budapest,  József krt.  68. 

1085 Budapest,  József krt.  70.  félemelet  3. 

1085 Budapest,  József krt.  70.  fszt.  4. 

1085 Budapest,  József krt.  70.  fszt.  5 

1085 Budapest,  József krt.  59-61. 

1084 Budapest,  Mátyás  ter 14. 

1084 Budapest,  Mátyás  ter 14. (pince) 

1086 Budapest,  Magdolna utca  47. 

8220  Balatonalmádi, Somfa utca  1. 

2621  Verőce, Orgonás utca  7. 

A  társaság alapítója:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

Tervezett létszám:  16  fő főállású foglalkoztatott,  4  fő Igazgatósági tag,  3  fő 

Felügyelő Bizottsági tag 

Tervezett költség: a Divíziók által ellátott feladatok költségei tartalmazzák az 

irányítási költségeket, azok felosztása költségarányosan történik. 
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Igénybevett szolgáltatások: könyvelés, jogi tanácsadás, belsőeltenőrzés, 

közbeszerzési tanácsadás, posta, futár, taxi, könyvvizsgátat, biztosítás, egészségügyi 

vizsgálat, banki szolgáltatások, költségtérítések, telekommunikációs szolgáltatások. 

A  Képviselő-testület által vállalt előzetes kötelezettségek: 

KT  193/2015.  (IX.17.):  2016.  január  Het& 2019.  december  31.  napjáig 

városmarketing tevékenység ellátása (feladat:  PR) 

KT  238/2016. (X11.01.): 2017.  január 1-jétől  2019.  december  31.  napjáig 

„Játszótársak - II.  Janos  Pál pápa téri játszótér - funkció megújítása" pályázat 

fenntartási kötelezettség (feladat: Játszótársak) 

Működési feladatok, alap feladatellátás: 

Adatszolgáltatás 

- Központi költségvetés kezelése 

Hivatalos levelezés 

Közüzemek  es  egyéb központi szolgáltatások koordinátása 

Hatósági ügyintézés 

Gépjármű flottakezelés 

Bérszámfejtés 

TB  kifizetőhely működtetés 

Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kezelése 

Munka-, és megbízási szerződések elkészítése 

Jogi  kontroll 

Vagyonvédelem 

Műszaki-, és technikai felügyelet 

- Beszámolók elkészítése 

Számlakiállítás 

- Számla kontroll 

Pénzügyi kimutatások, nyilvántartások vezetése 

Szerződések elkészítése, nyilvántartása 

Előterjesztések elkészítése, kezelése  es  iktatása 

Beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása 

Folyamatos jogszabálykövetés 



Nazi  pénztár kezelése 

- Könyvelés 

Közfoglalkoztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézés 

Határozatok nyilvántartása 

Nyilvánosság biztosítása 

Pénzügyi kontroll divíziók stabil működéséhez 

- Iktatás. 

A  divíziókat tekintve a várható munkavállalói létszám mindösszesen  90,5  fő lesz. 

Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok száma várhatóan  34  fő  es  a Józsefvárosi 

Cigányzenekar  60  fő, mely időszakosan változó létszámú. 

A  JKN Zrt. rendelkezik  cafeteria  szabályzattal, melyben az egy főre nyújtható havi 

cafeteria  keretet - munkavállalóknak bruttó  15 085 Ft,  a vezetői státuszban Lévőknek 

pedig bruttó  29 156  Ft-ban - maximáltuk. 

U.  Üdültetés 

1.  Magyarkúti  tabor 

a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási 

Intézmények tanulóinak Erdei Iskola jellegű turnusokban  es  csoportokban 

történő táboroztatása 

a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, Lebonyolítása 

a józsefvárosi intézményekben dolgozó köztisztviselők  es  közalkalmazottak 

üdültetése. 

A  férőhelyek eloszlása:  54  hely turista,  22  hely panzió  es 6  hely vadászházban. 2019-

ben  4 000  vendégéjszakára számítunk. Célunk továbbra is a megbízható, 

kiszámítható kiszolgálás  es  ellátás a táborban résztvevők számára.  A  jelenlegi 

szolgáltató, Vác és Vidéke Nonprofit Közhasznú Kft., mellyel az Erdei Iskola 

folyamatos minőségi üzemeltetése biztosított.  A  szolgáltatási díjakat az előző évivel 

azonos szinten tervezzük megállapítani. 
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1  Főre/nap 

Szállás dija 1 399,50 Ft 

Reggeti 480,00 Ft 

Ebéd 749,90 Ft 

Vacsora 620,00 Ft 

 

3 249,40 Ft 

Hidegcsomag 749,90 Ft 

  

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. bérleti szerződésben határozza meg, hogy 

a szolgáltatásokért a bérlő részére  3 249,4  Ft/fő/nap önköltségi árat fizet. Az 

önköltségi  är  tartalmazza a napi háromszori étkezést és a szállást a diákok és kísérőik 

számára.  A  közüzemi díjak a szolgáltatót terhelik.  A  divízió az iskolai és óvodai 

csoportok csomagszállítását továbbra is ellátja  Budapest  — Magyarkút —  Budapest 

között. 

2017.  szeptember 1-jétől a józsefvárosi intézményekbe járó gyermekek Erdei iskolai 

szállása  es  napi háromszori étkeztetése ingyenessé vált a  117/2017.(V.11.)  számú 

Képviselő-testületi döntés alapján. 

Tervezett létszám:  4000  vendégéjszaka 

Igénybe vett szolgáltatások: étkeztetés, szállás díja, kísérők díjazása, utazási 

költségek. 

2.  Káptalanfüredi  tabor 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában tévő káptalanfüredi 

gyermektábor területen megvalósítandó építési beruházás egyes üteme  95%  -os 

készültségi fokban van, ezért a táborozás feladatait 2019-ben a  Budapest  Főváros XIX. 

Kerület Kispest Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezettel kötött együttműködési 

megállapodás alapján látjuk el. 
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Ellátandó feladat: 

a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevető-, oktatási 

intézményekben tanuló gyermekek csoportos  es  turnusos üdültetése; 

a józsefvárosi intézményekben dolgozó köztisztviselők  es  közalkalmazottak 

üdültetése. 

Az előrejelzések alapján 2019-ben  4000  vendégéjszakára számítunk.  A 

117/20170.11.)  Képviselő-testületi döntés alapján már nem csak a józsefvárosi 

bejelentett takhellyel rendelkező diákok részesülnek önkormányzati - üdültetési 

támogatásban, hanem minden józsefvárosi oktatási-nevelési intézménybe járó 

gyermek részese lehet ennek, így szélesedik azon családok köre, akik pihenni, 

kikapcsolódni küldhetik gyermeküket. 

A  sikeres táboroztatás megvalósulásához a kísérőtanárok a nyári szünidő idején 

bruttó  8 000  Ft/fő/nap megbízást díjat kapnak, vonatjegyük költségét átvállaljuk, 

valamint térítésmentesen étkeznek, illetve szállnak meg a táborban. Továbbra is 

mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól. 

Tervezett létszám:  4000  vendégéjszaka 

Igénybe vett szolgáltatások: étkeztetés, szállás díja, vízi mentőőri szolgálat, kísérők 

díja, utazási költségek. 

7 



Józsefvárosi gyermekek részére oktatás-nevelési intézmények nyári 

szilnidei szabadidő foglalkozás, étkeztetéssel 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház a nyári szünidő alatt ingyenes „Nyári napközis tábort" 

szervez, a józsefvárosi általános iskolákba járó, illetve a józsefvárosi lakcímmel 

rendelkező általános iskolás korú gyermekek számára.  A 10  hetes táborban, naponta 

átlagosan  80-120  gyermek felügyeletét biztosítjuk, illetve részükre napi háromszori 

étkezést nyújtunk.  A  táborban hetente  12  gyermekfelügyelőt,  1  fő gyógypedagógust, 

1  fő pszichológust,  1  fő védőnőt foglalkoztatunk.  A  tábor ideje alatt a gyermekek 

életkori sajátosságaikhoz igazodó, tematikus programokon vesznek részt. Szükség és 

igény szerint a mentor programunkban dolgozó pedagógus kollégák segítséget 

nyújtanak a pótvizsgákra való felkészülésben is. 

A tabor  központi helyszíne a Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Homok utca  7.  szám 

alatti sportudvar,  de  egyes programokat a FIDO Ifjúsági és Szabadidő Parkban, a 

megújult Orczy Parkban, illetve a környező játszóterekre szervezünk meg. Hetente 

egy alkalommal budapesti vagy  pest  megyei kirándulásokat szervezünk. Az 

egészségügyi felügyeletet, napi  8  órában, a józsefvárosi iskolai védőnők biztosítják. 

IV. Szociális gondoskodás 

1.  Adományok gyűjtése 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. raktárhelyisége a  143/2017.  (VI.08. ) sz. 

Képviselő-testületi határozat alapján  2017.  június 13-tól a  1082 Budapest,  Baross 

utca  118.  szám alatt található. 2012-ben Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-

testület döntése szerint a LÉLEK Program (Lakhatási, Életviteli, Lelki-

segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program) I. Mentorálási pillér 

(szolidaritás, adományozás) keretében felajánlott természetbeni adományok 

elfogadását, raktározását a JKN Zrt. látja el. 

Az adományok a következő kategóriákba sorolhatók: bútorok, háztartási eszközök, 

ruhaneműk, használati cikkek, egyéb eszközök. 

Igénybe vett szolgáltatások: az épületrész üzemeltetési költségei (rezsi, rágcsáló 

irtás, riasztófelügyelet). 



2.  Foglalkoztatási programok 

A  Közösségi Ház programstruktúrájában évek óta fontos szerepet tölt be a munkaerő-

piaci reintegráció elősegítése is. 

Álláskereső  Klub:  Az Álláskereső klub során elsősorban az alapvető, infrastrukturális 

segítséget adjuk meg az álláskeresőknek, illetve az alapvető eszközök használatának 

elsajátításában segítünk: álláskereső oldalakon való regisztráció, internetes 

álláskeresés, életrajz szerkesztése szövegszerkesztőn. 

Állásra  fell:  Az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében 2017-ben elindítottuk 

az Állásra  fell  programunkat, mely havonta  3  alkalommal, a  Budapest  Főváros 

Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztályával 

együttműködve, a programban részt vevők egyéni kompetenciáinak fejlesztésében 

nyújt segítséget - kommunikációs gyakorlatokkal, video tréninggel, öltözködési 

tanácsadással, helyzetgyakorlatokkal segítik az ügyfeleket. 

Állásbörze: Évente kerül megrendezésre az Állásbörze, melyet a  Budapest  Főváros 

Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztályával 

együttműködésben szervezünk meg.  A  börzéken résztvevő álláskeresők az ilyen 

alkalmakkor több száz aktuális állásajánlat közül válogathatnak. Külön hangsúlyt 

fektetünk a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedési esélyeinek növelésére, 

ennek érdekében rendszeresen hívunk meg speciális foglalkoztatást kínáló 

munkáltatókat is a Börzékre. 

2019-ben a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretében 

évi két további alkalommal rendezünk állásbörzét - ezt egy későbbi fejezetben 

részletesebben is kifejtjük. 

Közfoglalkoztatottak:  2019.  február 28-ig párhuzamosan  2  hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási program fut. 

Az egyik  15  fő zenész, a másik  2  fő végzettség nélküli álláskereső foglalkoztatására 

irányul. 70%-os támogatottságúak a programok. 

Közérdekű önkéntes tevékenység, szabálysértés: Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. továbbra is fogad közérdekű munkavégzésre szabálysértőket, a 



Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályának közreműködésével. Egyszerre  5  főt 

foglalkoztatását tudjuk biztosítani. 

Közérdekű önkéntes tevékenységre fogadó szervezetként az igazolás kiállításával 

segítjük hozzá az aktív korúakat a segély igénybevételéhez. 

Közösségi szolgálat:  A  nemzeti köznevelésről szóló  2011.  évi CXC. törvény 

értelmében a Kesztyűgyár Közösségi Házban lehetőség van az érettségi 

megszerzéséhez szükséges  50  óra önkéntes közösségi munkavégzésre, a Házban 

egyidejűleg  5  fő fogadása lehetséges. 

V. Kulturális, közművelődési és turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása 

1.  Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok - Mátyás tér  15. 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008-as megalakulása óta, legfontosabb céljának 

tekinti, hogy a környékbeli és budapesti lakosok részére rendszeres és változatos 

programokat szervezzen, illetve a mindenkori élethelyzetükhöz igazodó 

szolgáltatásokat nyújtson. 

A  Közösségi Ház az elmúlt évtizedben a családi programok mellett nagy hangsúlyt 

fektetett a közösségépítésre  es  a közösségfejlesztésre egyaránt. Rendszeresen kínál 

mind gyermekek, mind felnőttek részére alkotó, készségfejlesztő, a közös élményt 

erősítő foglalkozásokat  es  tematikus programokat az év minden időszakára.  A 

programok tervezésében fontos az átjárhatóság biztosítása, ezért a programok egy 

része önálló egy részük egymásra épülő. Így törekszünk arra, hogy lefedjük a család 

valamennyi tagjának az érdeklődését. 

2019-as  évre tervezett programjaink: 

Mentor  program: egyaránt lát  et  mentálhigiénés és oktatási feladatot, amely kettő 

ötvözésével a tanulók olyan alapvető érzékenyítése a cél, ahol a gyerekek 

megfelelnek az alapvető társadalmi normáknak. Ezen alapvető cél elérése a záloga, 
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hogy integrálni lehessen a leszakadó társadalmi rétegeket, mintegy megértetve 

velük, a közös értékeinkért való közös munka lényegét.  A  közös munka elsődlegesen 

az oktatást jelenti, amelynek keretében a tanutóknak esélyük nyílik előbbre jutni 

tanulmányaikban, és befejezve az általános iskolát, módjukban állhat szakmát 

tanulni. 

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a pszichológiai segítésre és a szociális 

felzárkóztatásra, ami egyaránt jelenti a családok együttes  es  a tanutók individuális 

megsegítését. 

2019-ben a  Mentor  program a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 

Program keretében tovább bővíti szolgáltatási keretét - ezt bővebben egy későbbi 

fejezetben mutatjuk be. 

Festőműhely: Csámpai Rozátia elismert roma festőművésznő hetente három 

alkatommal tanít képzőművészetet a fiatalok számára. 

Dance Force hip-hop  tánccsoport: Hetente három alkalommal,  4-26  év közötti 

fiatatok számára  hip-hop  tánctanulási lehetőséget biztosítunk, kezdő  es  haladó 

csoportokban. 

Sport  és labdajátékok: heti rendszerességgel nyújtunk sportolási lehetőséget a 

gyermekek részére, ahol a testi egészségük megóvását szem előtt tartva kínálunk 

számukra szórakoztató sporttevékenységet, így a gyermekek kipróbálhatják  es 

űzhetik többek között a labdarúgást, kosárlabdát, asztaliteniszt, valamint egyéb 

szabadtéri és  belted  labdával végezhető mozgásformákat. 

Kézműves foglalkozások: heti egy alkalommal megvalósuló program, melynek 

keretein belül általános iskolások részére biztosítunk teret és eszközöket, hogy 

kreativitásukat, kézügyességüket  es  koncentrációjukat fejlesztve, jó hangulatban 

tudjanak alkotni és minél több sikerélménnyel gazdagodjanak. 

Bábfoglalkozás a Biztos Kezdet Gyerekházban: a foglalkozások során különböző 

meséket dolgozunk fel bábokkal, amelyek segítségével interaktív előadás formában 

nyújtunk játékos élményt a kisgyermekek részére. 

Nyitott ház: sport és szabadidős foglalkozást biztosító programsorozat, ahol 

előtérbe kerülnek a legnépszerűbb egyéni, páros és társasjátékok: kártyajátékok, 

csocsó, ping-pong,  darts,  stb. 
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Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

gyermekcsoportja: az Alföldi utcai Gyermekvédelmi Szakszolgálat - Befogadó 

Otthonában élő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti nevetésbe vett 

gyermekek számára létrehozott csoportfoglalkozás lehetőséget nyújt a résztvevő 

gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésére.  A  gyermekek részére egyéni és 

csoportos játékok során igyekszünk élményt nyújtani, szabadabb formában. 

Családok Átmeneti Otthona Gyerek Csoport: Programsorozatunkat a koszorú utcai 

Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek részére hoztuk tétre.  A  program célja, 

hogy szabadidős és készségfejlesztő foglalkozásokat nyújtsunk, azon gyermekek 

számra is, akik átmeneti jelleggel tartózkodnak az otthonban. 

Meglepetés program: a péntekenként sorra kerülő családi programsorozat 

alkalmával különböző játékokat szervezünk a gyermekek  es  családjaik számára, egy 

- egy aktuális témára felépítve a programot. 

Boksz: hetente két alkalommal valósul meg a foglalkozás, hiszen a sportnak 

pedagógiai és egészségügyi szempontból is egyaránt kiemelt szerepe van.  A  sport 

pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a Lélekre  es  a szettemre is hatnak. 

Nyugdíjas  ping-pang: a sportfogtatkozás elsősorban az idősebb, mozogni vágyó 

korosztályt célozza meg. Heti rendszerességgel megvalósuló foglalkozás, mely 

nemcsak a testi  es  a lelki egészségre van pozitív hatással, hanem a résztvevő 

egyénekből is játszva  format  közösséget. 

Internet:  heti két alkalommal szabad internetet biztosítunk azon lakosság számára, 

akiknek otthonukban nem érhető  et  a világháló.  A  szükséges infrastruktúrát is 

rendelkezésre bocsäj tun k. 

Party dance  aerobic: hetente egyszer, zenére végezhető gyakortatokkal várjuk 

kortól  es  nemtől függetlenül a mozogni vágyó lakosokat. 

íjászat:  A  kedd délutáni programunk során a hagyományos, sztyeppei íjászat 

alapjaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Egyfelől a hagyománytörténettel, a 

tradicionális íjak elkészítésével, másfelől magával az íjászattal, hiszen a program 

másik célja a sport és az egészséges életmód támogatása. Többnyire 

csoportbontásban dolgozunk, még a régebben jelentkezők gyakorolnak, a sportággat 

ismerkedők elsajátítják az íjászat alapvető fogásait. 
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Tudás klub:  A  Tudós klub iránti igény az  Internet  klub során fogalmazódott meg.  A 

rendszeres látogatókban felmerült az igénye egy olyan programnak, ahol 

megbeszéthetik az éppen aktuális tudományos érdekességeket, felfedezéseket, 

egyfelől a természettudományok területén, másfelől a kultúrtörténet  es  a társadalmi 

kérdésekre vonatkozótag.  A  hétfő délutáni-esti program során a résztvevők 

használják az internetet is, így az egyes témáknak azonnal utána tudnak járni az 

online  folyóiratokat felhasználva. 

Filmmúzeum:  A  Filmklub  vetítései során fogalmazódott meg az igény még 2018-ban, 

hogy szerencsés lenne nem csupán az aktuális filmekkel megismerkedni,  de  a  mutt 

század kiemelkedő alkotásait, alkotói életműveit is megismerni, illetve a régi, nagy 

kedvenceket újra megtekinteni.  A  péntek délutáni tematikus vetítések során olyan 

alkotók műveit nézzük meg  es  elemezzük, mint például Ingmar  Bergman, Woody 

Alain, Milos Forman. 

Film  klub: Más programjainkkal, elsősorban a tudományos ismeretek népszerűsítését 

célzó Tudós klubbal épül egymásba a csütörtök délutáni-esti filmklub, mely során 

igyekszünk olyan tematikát kialakítani, mely a filmművészet eszközeivel segít 

közelebb kerülni aktuális tudományos, társadalmi kérdésekhez. Ennek megfelelően 

vetítünk tudományos-fantasztikus, történelmi, társadalomtudományi kérdésekkel 

foglalkozó filmeket is. 

Informatikai képzések: Az informatikai, az alapfokú számítógép kezelési ismeretek 

elsajátítása érdekében, számítógép kezelői tanfolyamok szervezésével  es 

lebonyolításával segítjük azokat, akik akár a munkakereséshez, elhelyezkedéshez, 

vagy éppen csak a szabadidő eltöltéshez kívánnak igénybe venni számítógépet. 

A  programunk 2019-ben a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 

Program keretében valósul meg. 

Fénykereső fotókör:  A  szerdánként délután  16  órától  18  óráig tartó program célja, 

hogy az érdeklődőket megismertessük a fotográfia alapvető fogalmaival, illetve a 

különböző fényképezőgépek technikai felépítésével, így hozzásegítve a résztvevőket 

az eredményes fotózáshoz a legkülönbözőbb témákban: természetfotózás, 

épületfotózás, portré-, tárgyfotózás, stb. Az elméleti  es  gyakorlati foglalkozásokon 

túl meglátogatunk fotógyűjteményi kiállításokat, tárlatokat, így a fotográfia 

történetével, jeles alkotók életművével is megismerkednek a program látogatói. 
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Nagyrendezvények a Kesztyűgyár Közösségi Házban: Évente több nagy eseményt 

szervez a Közösségi Ház, melyek többek között: Farsang, Húsvét, Föld Napja, 

Gyermeknap,  Halloween,  Marton nap, Mikulás, Karácsony Ezen események nagyobb 

szabású programok, a legtöbb esetben (megfelelő időjárás eseten) a Ház előtt vagy 

a Mátyás téren valósulnak meg. 

Magdolna napok: a Magdolna negyed állandó zenei, kulturális eseménye, 

hagyományosan  2010  óta valósul meg, mely  2  napos, minden év augusztus 

hónapjának utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre. 

Bolhapiac: havonta egy alkalommal kerül megrendezésre.  A  program célja, hogy a 

kerület lakói számára lehetővé tegye, hogy a már nem használt ruháikat, háztartási 

eszközeiket, gyerekjátékaikat elcseréljék egymás között. 

Pincestúdió: zenei szolgáltatás nyújtó helyiség, teljes mértékben unikális, hiszen 

nem csak teret,  de  teljes infrastruktúrát bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére. 

Szuperviziá: szakemberek számára biztosított kompetenciafejlesztés. 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatási és a programjain való részvétel 

mindenki számára ingyenes. 

2.  Zászlógyűjtemény 

A  ZÁSZLÓGYÜJTEMÉNY TERVEZE I I PROGRAMJAI  2019.  évre 

A  Zászlógyűjtemény a világ első olyan állandó kiállítását mutatja be, ahol Földünk 

országainak zászlói, címerei láthatóak.  A  zászlók, címerek többsége jelenleg is 

használatos. Érdekességképpen olyan jelképeket is bemutat a gyűjtemény, amelyek 

tükrözik a világ politikai változásait. 

Balogh  Laszlo  gyűjteménye nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Józsefváros igazi 

különlegességgel örvendeztesse meg látogatóit, és a hely látogatói kapcsolt 

programkent gyakran a Galériát is megtekintik. 
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KIÁLLÍTÁSOK (évi  4) 

Várható látogatottság:  1 000  fő/ kiállítás 

A  program megvalósításához szükséges szolgáltatások: megnyitó beszédet tartó 

személyek tiszteletdíja, fellépő művészek tiszteletdíja, nyomtatás,  catering, 

kiállítások rendezéséhez anyagköltség. 

1. Kiállítás 

2019.  március „HÚSVÉT-SZIGET"  c.  kiállítás 

A  Húsvét-sziget óriás szobrai mellett a kis sziget bemutatására kerülne sor. Képek, 

zászlók mellett néhány eredeti tárgy is kiállításra kerül. Várhatóan a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, valamint a Chilei Köztársaság budapesti nagykövetsége is 

segítségünkre lesz a sziget bemutatásában.  A  kiállításra kerülő képeket Gál  Cecilia 

fotóművész készítette. 

2. Kiállítás 

2019.  május  "MONTENEGRO" c.  kiállítás 

Képeken, tárgyakon keresztül ismerhetjük meg Montenegrót.  A 2006  óta független 

balkáni ország turisztikai szempontból gyors fejlődést mutat.  A  budapesti 

Montenegrói Nagykövetség segítségével jön létre a kiállítás. 

3. Kiállítás 

2019.  szeptember "AMERIKA"  c.  kiállítás 

A  kiállítás címe az egész földrészre vonatkozik. Az összes ország bemutatásra kerül - 

függetlenek és függő országok is. Várhatóan a kiállításban segítséget nyújt a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium („Déli nyitás program") és a Latin-Amerikai - 

Magyar  Egyesület (LATIMO). (Amerikai földrészről Magyarországon még ilyen kiállítás 

nem készült.) 

4. Kiállítás 

2019.  november "TATARSZTÁN"  c.  kiállítás 

Az Orosz Föderáció tagállamának Tatársztán bemutatását tervezzük. Képek, tárgyak 

kerülnek kiállításra.  A  budapesti Orosz Föderáció nagykövetsége jelentkezett a 

kiállítás megrendezésének ötletévet. Magyarország  2015  nyarától Tatársztán 

fővárosában konzulátussal rendelkezik. 
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ELŐADÁSSOROZATOK (évi  7  előadás) 

Résztvevők száma várhatóan:  80  fő/alkalom, összesen:  560  fő 

A program megvalósításához szükséges szolgáltatások: előadó tiszteletdíj a 

dekoráció, nyomtatás, anyagköltség. 

„ORSZÁGOK, ZÁSZLÓK, HIMNUSZOK" 

1) Előadás  2019.  február  INDIA 

2) Előadás  2019.  március  MAURITIUS 

3) Előadás  2019.  április  GRÖNLAND 

4) Előadás  2019.  május ALAND-SZIGETEK 

5) Előadás  2019.  szeptember  PERU 

6) Előadás  2019.  október  GABON 

7) Előadás  2019.  november IRÁN 

„VEXILLOLÓGIAI KLUB" NAPOK (évi  5)  2019-ben  5  alkalommal tervezzük 

megrendezni. 

Az egynapos előadássorozat a zászlók  es  címerek világáról szól, immáron  15. 

alkalommal kerül megrendezésre. Felkért előadók között szerepel többek között 

Prof. Dr. Pandula Attila (ELTE), Prof. Dr. Bertényi  Ivan  (ELTE), Szabó Júlia (zászló 

szakértő), Lévay Ernő (zászló szakértő),  Cs.  Kottra Györgyi (Hadtörténeti Intézet 

nyugalmazott főmuzeológusa). 

EGYÉB RENDEZVÉNYEK (évi  3) 

Az egész napos rendezvény tekintetében a résztvevők száma várhatóan  450  fő/ 

alkalom. 

A  program megvalósításához szükséges szolgáltatások: tiszteletdíjak, nyomtatás, 

catering,  anyagköltség, egyéb költségek. 
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"MÚZEUMOK MAJÁLISA" (május) 

A  Zászlógyűjtemény  25.  alkalommal vesz részt  a Magyar  Nemzeti Múzeum kertjében 

megrendezésre kerülő majálison. Várhatóan  a  Stiefel  Eurocarttal (német térkép 

céggel) már  kb. 10  éve közösen jelenünk meg. 

"MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ" (Június) 

A  Zászlógyűjtemény  a  rendezvényen,  mint  kiemelt kiállító vesz részt.  A  háromnapos 

rendezvényen nemcsak  a  határon kívüli magyar területek állítanak ki, hanem 

Guatemalától. Ausztráliáig mindazon országok, ahol magyar közösségek működnek. 

"HUNYADI MAJOR" (szeptember) 

Balatonfenyvesen rendezendő háromnapos kiállítás a Zászlógyűjtemény anyagából. 

Először 2016-ban vett részt a Gyűjtemény ezen a rendezvényen.  2 000  fő látogató 

várható a  3  napos. 

3.  Józsefvárosi Galéria 

A  Józsefvárosi Galéria  1976  óta működik a VIII. kerületben.  A  művészek által országos 

szinten ismert, a hagyományos értékeken alapuló kortárs képzőművészethez 

kapcsolódó programhelyszín, mely szem előtt tartja és rendszeresen felméri a 

lakosság művészeti programokra irányuló igényét, bővíti a célközönség spektrumát. 

A  Józsefvárosi Galéria eredeti arculatához hozzátartozó, legreprezentatívabb 

programtípust a kiállítások jelentik, melyek havi rendszerességgel váltakoznak  es 

ingyenesen látogathatók a közvetlenül ezekhez kapcsolódó programokkal együtt.  A 

2019-es évben is olyan művészeket választunk kiállítóinknak, akiknek munkájuk 

széles körben is elismerésre méltó, munkásságuk időtálló értékeket hordoz. Az 

irányzat és a műfaj tekintetében is változatosságra törekedünk. 

GALÉRIA KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEI 

1.  Galéria estek - „Könyvjelző Varieté" zenei estek (heti  1,  évi  37) 

Tervezett Létszám:  100  fő/alkalom 
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Igénybevett szolgáltatások: előadók tiszteletdíja,  catering,  nyomda. 

„GALÉRIA ESTEK" programok keretében 2015-ben indítottuk  ei  a „Könyvjelző 

varieté" koncertsorozatunkat, melyek az elmúlt években várakozásunknak 

megfelelően sikerültek.  A  klubhangulatú koncertek hagyományát sikerült 

felelevenítenünk ezzel sajátos hangulatot teremtve.  A  zenei estek anyaga kizárólag 

magas színvonalú zenei produkciókból áll, műfajilag eklektikus válogatás,  jazz, 

blues,  folk  vagy népzene és világzene egyaránt fellelhető programjainkban.  A  hazai 

zenei élet jelentős képviselői adnak koncertet jelképes összegért a „GALÉRIA ESTEK" 

keretében. 

2019-ben folytatjuk a „Könyvjelző Varieté" esteket, magas színvonalú szórakozást 

nyújtva közönségünk számára. 

2. Zenetörténeti előadássorozat (havonta  2,  évente  20) 

„Jazz-sztori"  Helper Laszlo  etőadássorozata 

„Blues  sztori"Benkő Zsolt előadássorozata 

Tervezett létszám:  60  fől alkalom,  120  fő/hó 

Igénybevett szolgáltatások: előadó személy tiszteletdíja, nyomda költség,  catering. 

Előadóink a nemzetközi  es  hazai színpadon is elismert, foglalkoztatott zenészek, 

nagy népszerűségnek örvendenek közönségünk körében. Az előadásokat az elmúlt 

két év sikerei kapcsán folyatjuk 2019-ben. 

3. Szabadegyetem (havonta  1,  évente  9) 

Tervezett létszám:  100  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: előadó személy tiszteletdíja,  catering. 

2019.  évre  3  természetvédelmi, ornitológiai előadást tervezünk,  6  alkalommal 

közönségünk igényét teljesítve, többek között olyan népszerű előadókat szeretnénk 

felkérni, akik  mär  tartottak előadást  a  Galériában. 
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4. Gyerek- és ifjúsági programok (havi  2,  évi  16  előadás) 

Tervezett Létszám:  120  fő/ alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: az előadók tiszteletdíja, nyomda, anyagköltség. 

Délelőtti előadások, elsősorban kerületi óvodások és iskolások részére. Nagy 

jelentőséget tulajdonítunk a gyermek  es  ifjúsági programjainknak. Arra törekszünk, 

hogy a minőségi színházzal  es  zenével való találkozás ne csak az egyes gyermekek 

szerencséjén és a véletlenen múljon, hanem a hátrányos helyzetben élő gyermekek 

számára is lehetőséget biztosítsunk. Elérhetővé tettük, hogy a kerületünkben elő  es 

tanuló gyermekek ingyenesen látogathassák programjainkat, ezzel évente  2 000 

gyermeknek tesszük boldogabbá mindennapi életét. Előző évekhez hasonlóan magas 

színvonalú előadásokat tervezünk. ( Rendszeres előadóink az Aranyszamár Színház, 

Gulyás László, Gryllus Vilmos  es  további népszerű előadó művészek). 

5. Gyerekprogramokhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozások (havi  4,  évente 

40) 

Tervezett létszám:  40  fő/alkalom  160  fő/hó 

Igénybevett szolgáltatás: a foglalkozásvezető tiszteletdíja, anyagköltség. 

A  foglalkozásokra kerületi óvodás és iskolás gyerekeket hívunk. Ezek az alkalmak 

jóval túlmutatnak a gyerekek foglalkoztatásán.  A  gyerekeket arra bátorítjuk, hogy 

tiszteljék a saját  es  a körülötte lévők ötleteit abból a célból, hogy új ötletek 

születhessenek. 
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6. Ifjúsági programok (havi  1,  évi  10  alkalom) 

Tervezett létszám:  30  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: szakavatott klubvezető tiszteletdíja, nyomda költség, 

anyag költség. 

A  2019-es évben havonta  1  alkalommal „MOLKA-klub" néven új programsorozatot 

tervezünk.  A  MOLKA klub zenés, játékos interaktív foglalkozások diabéteszes  (4-10 

éves) gyermekek számára. Havi rendszerességgel jelentkező, tematikus, zenés-

játékos,  interaktiv  klubfoglalkozás diabétesszel élő gyermekek és szüleik számára. 

A  klubfoglalkozások célja  a  cukorbetegség kezeléséhez, az egészség fenntartásához, 

a  szövődmények elkerüléséhez szükséges tudásanyag - életkornak megfelelő - 

közvetítése  es  elmélyítése,  a  játék,  a  zene,  a  vizualitás eszközeivel.  A 

klubfoglalkozásokat  a  Molka foglalkoztató füzetsorozat írója Szabó Katalin vezeti. 

7. Egyéb kulturális programok 

7.1.  Könyvjelző varieté irodalmi estek (havi  1,  évi  10) 

Tervezett létszám (alkalmanként):  70  fő. 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja,  catering,  nyomda. 

Az előző években e programjainkon főleg már megjelent irodalmi alkotások 

bemutatását valósítottuk meg, több esetben olyan műveket, melyek szervesen vagy 

érintőlegesen kapcsolódnak a képzőművészethez. Ehhez a programunkhoz nagyszerű 

helyszín a Galériában működő könyvesbolt.  A  programok sikere  es  a hely varázsa 

magától értetődően fejlesztette tovább a koncepciót, ebből a magból nőtte ki magát 

valódi irodalmi estekké, amikor is neves költők, írók  es  színészek irodalmi 

alkotásokat olvasnak fel, játszanak el.  A  már megtartott estékre érkező 

visszajelzések alapján a 2019-ben is tovább folytatjuk ezt a programot. 

7.2.  Zenés, irodalmi nagy koncert (évi  2,  március  15.  október  23.) 

Tervezett létszám:  120  fő/ alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja,  catering,  nyomda. 

Ünnepekhez kötődően tervezünk két nagy zenes, irodalmi előadást, melyre Földes 

Laszlo  HOBÓT  es  Ferenczy Györgyöt szeretnénk meghívni. 

7.3.  Klasszikus zenei koncertek (évi  7  alkatom) 

Tervezett létszám:  100  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, zongora hangolás, 

anyagköltség,  catering,  nyomda, dekoráció. 
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A  2019-es évben a klasszikus zenei koncerteket rendszeresebbé szeretnénk tenni.  A 

Józsefvárosi Zenebarátok körének koncertjeit nagyon szereti  es  várja a közönségünk, 

de  tovább bővítjük a palettát zongora koncertekkel, kamarazenekarok előadásával 

is. 
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ÜNNEPEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK 

Adventi Teadélután (évente  3) 

Tervezett létszám (alkalmanként):  100  fő 

Igénybevett szolgáltatások: fellépő személyek tiszteletdíja, anyagköltség,  catering, 

nyomda, dekoráció. 

Minden évben a Karácsony közeledtével olyan előadókat hívunk meg 

intézményünkbe, melyek kifejezetten az ünnephez kapcsolódnak vagy lelkiségükben 

a várakozás időszakához kötődnek. Vendégeinket  ford)  itallal, ünnepi süteménnyel 

fogadjuk.  A  2019-es évben hagyományainkhoz híven folytatjuk az adventi 

programokat.  A  háromból egy alkalmat zártkörűen szeretnénk megrendezni kiállító 

művészeink  es  klubtagjaink részére tartandó műsoros est keretében. 

KIADVÁNYOK 

Igénybevett szolgáltatások: nyomdai kivitelezés, saját nyomtatás (fénymásolás). 

Nyomdai kivitelben készülő, színvonalas tájékoztatónkat (műsorfüzet) két havonta  2 

000  példányban terjesztjük. Tartalmát tekintve rendezvényeinket, a Galériában 

működő klubok, tanfolyamok, csoportok munkáit, információit foglalja magában.  A 

kerületben, önkormányzatnál, oktatási intézményekben, támogatóink körében, 

szakmai körökben, lakosság  fete  terjesztjük. 
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Lehetőségeinkhez mérten házilag vagy nyomdai kivitelben készítjük az 

információhordozókat, a közönség konkrét megcélzása végett személyes kapcsolati 

rendszerünkön keresztül terjesztjük. Tartalmukat tekintve egy-egy rendezvényre 

invitáljuk az érdeklődőket. 

Formailag több  fete  verzióban készülnek  A/1, A/3, A/4-es  méretű plakátok, A/5-ös 

meghívó  1,2,4  oldalas. 

A  2018-as évben jelentősen nőtt, főleg a kerületben azon helyszíneknek a száma, ahol 

folyamatosan kihelyezzük műsorfüzeteinket, szórólapjainkat, plakátjainkat, melyet a 

2019-es évben is szeretnénk eljuttatni több helyszínre. 

2019-ben a kiállításainkhoz kaptsolódóan szeretnénk bővíteni  2  oldalas A/5-ös 

szórólap méretű, hajtogatott tájékoztatónkat, az éppen aktuális kiállításokról. Ezt a 

kis kiadványt részben a kiállításainkat látogatók részére, részben a kerületben lévő 

intézményekbe szeretnénk eljutatni. 

Tervezett nyomdai kivitelezések 2019-re: 

MŰSORFÜZET  (2 000 *any/ 2  hó összesen  12 000  példány) 

MEGHÍVÓK (évi  900  db) 

PLAKÁTOK (évi  100  db  A/1-es  plakát) 

PLAKÁTOK (évi  50  db  A/3) 

SZÓRÓLAPOK (évi  7 000  db) 

MARKETING KAMPÁNY 

A  kommunikációs stratégiánk 

Az elmúlt  5  év tapasztalatai alapján a valós, a virtuális  es  a kommunikációs térben is 

fontosnak tartjuk a Józsefvárosi Galéria hírnevének folyamatos erősítését.  A 

kommunikációs tevékenységünk legfontosabb szempontja a médiában történő minél 

szélesebb körű megjelenés, elsősorban televízió, rádió  es  sajtó interjú formájában, 

valamint  print es online  kulturális programajánlókban. 

Fontosabb kommunikációs eszközeink a Galéria honlapja, Facebook oldata, 

Józsefvárosi újság, hírlevét, önkormányzatunk honlapja, plakátok, szórólapok, 

meghívók,  online, TV,  rádió megjelenések. 
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A  Józsefvárosi Galéria elérhetőségei az Interneten: a www.jozsefvarosigaleria.hu-n, 

a Facebook-on, a Google+-ban, a  Twitter-en,  az lnstagram-on  es  a Tumblr-en, 

megcélozva a fiatalabb korosztályt is. 

Megújult honlapunkat (www.jozsefvarosigaleria.hu) és Facebook felületünket 

folyamatosan frissítjük, itt programjainkról részletes tájékoztatást adunk. 

A  galéria közösségi oldala (Facebook) jól működik. Mara  4000+  érdeklődő követi 

rendszeresen tartalmainkat, ajánlóinkat. Minősítése: ****  (4,8  csillag). 

A  www.youtube.com video megosztó weboldalra a galéria nagyobb 

eseményeiről készült videofelvételeket folyamatosan feltöltjük. 

Tartalmaink  es  hirdetéseink megjelennek a Józsefvárosi Újságban, és a 

jozsefvaros.hu honlapon, jó kapcsolatot ápolunk a kommunikációs divízióval. 

Biztosítjuk a folyamatos  media  megjelenéseket,  pt.: online  kulturális 

magazinokban. 

A  Galériában  es  a főbejárat melletti falfelületen folyamatosan plakátokat 

helyezünk el. 

Hirdetmények útján is szólunk a látogatókhoz. Plakátokat, szórólapokat, 

műsorfüzetet juttatunk el a kerületi önkormányzat szervei  es  intézményei 

(óvodák, oktatási intézmények, háziorvosi rendelők, kerületi rendelőintézet, 

egyesületek, civil szervezetek, stb.) részére. 

Kommunikációs tevékenységünk célcsoportjai: 

Elsősorban a kerület lakossága, valamint  Budapest  más kerületeiben élő 

családok. 

A  kulturális turizmusra nyitott hazai  es  külföldi turisták. 

PROGRAMJAINKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB ÖSSZETEVŐK 

1.  Reprezentatív támogatás 

2019-ben harmadik alkalommal szeretnénk  CD-lemezen megjelentetni a Galériában 

elhangzott koncertekből készült zenei válogatásokat, melynek melléklete tesz az év 

kiállításairól készülő kis katalógus.  A  zenei,-  es  a kiállítási anyagok válogatását 

hozzáértő kollegáink segítségével a Hunnia  Records  lemezkiadóval készíttetnénk el. 

Az elkészült kiadványt intézmények, klubtagsági kártyával rendelkező 

törzsközönségünk, előadók  es  partnereink részére tennénk elérhetővé. 
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TANFOLYAMOK, FOGLALKOZÁSOK 

1. Örömtánc szenior korúaknak (heti  1,  évente  kb. 40  alkatom) 

Tervezett Létszám (alkalmanként):  12-16  fő 

Igénybevett szolgáltatások: foglalkozásvezető megbízási díja. 

Az idősebb korúak körében is sokan vannak, akik a táncon keresztül élik meg a testi és 

szellemi felfrissütest. A  résztvevők Galéria Klubkártyával rendelkeznek, tehát 

rendszeres látogatói kulturális programjainknak.  A  tanfolyam díjtalanul látogatható. 

2. Meridian  torna (heti  2  alkalom, évente  kb. 60  alkalom) 

Tervezett létszám:  15  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: - 

Ráfordított munkaóra:  2  óra/hó 

Dr. Eőry Ajándok professzor által meghonosított kínai egészségmegőrző módszer.  A 

tornára nagyrészt kerületi lakosok látogatnak. Sokuk számára nyújt segítséget a 

közérzetük javításában. 

A  résztvevők Galéria Klubkártyával rendelkeznek, tehát rendszeres látogatói kulturális 

programjainknak.  A  tanfolyam díjtalanul látogatható. 

3. Jozefin klub (heti  1,  évi  kb. 40  alkalom) 

Tervezett létszám:  12  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatás: - 

Ráfordított munkaóra:  2  óra/hó 

Galéria látogatóinak egy része Galéria Klubkártyával rendelkező kerületi nyugdíjas. 

Az így kialakult kis közösség igényét támogatva létrejött a „Jozefin" klub. Női tagjainak 

helyet  es  lehetőséget biztosítunk szabadidejük hasznos eltöltésében (torna, olvasó 

klub). 

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 

KEREKÍTŐ foglalkozások - Kozma - Nemcsics Bernadett vezetésével 

Helye: tanfolyam terem 

időpontja: hétfői napokon  10-10.30  óráig és  10.35-11.15  óráig 

Mondókás móka  0-3  éveseknek és bábos torna  1-3  éveseknek, heti rendszerességgel. 
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MŰVÉSZI TORNA 

Testépítő és mozgásfejlesztő gimnasztika, tartásjavító gyakorlatokkal, zenei kísérettel. 

Az egészséges életmódot, a szép és harmonikus mozgást sajátítják  et  a gyerekek Berczik 

Sara módszere alapján, iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban. 

A  foglalkozások heti rendszerességgel történnek, hétfői napokon  16.4518.30  óráig, 

szerdai napokon  16.30-18.30  óráig 

Foglalkozás vezető: az Óbudai Mozgásművészeti iskola tanára, Solti Eszter. 

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK 

GERINCTORNA felnőttek számára 

Gyógytestnevető vezetésével a gerinctorna alkalmas az erő- és állóképesség 

fejlesztésére, az egészség megőrzésére, gerincbántalmak megelőzésére, a már 

kialakult gerincproblémák korrigálására. 

A  foglalkozások heti rendszerességgel, szerdai napokon  9.45-10.45  óráig történnek. 

Foglalkozás vezető: Ősz Erzsébet Zsuzsanna gyógytestnevelő. 

HÁTHA JÓGA tanfolyam 

Tradicionális indiai jóga tanfolyam, figyelembe véve a városi ember igényeit és 

adottságait.  A  jóga egy tökéletes eszközrendszer, amely az élet minden területén 

támogatja a fejlődést. 

A  foglalkozások heti rendszerességgel hétfői és szerdai napokon  19-21  óráig történnek. 

Foglalkozás vezető: a Jóga Hagyomány Egyesület tanárai. 

4.  Kiállítások, lakossági közművelődési feladatok 

1.  Kiállítások 

„Nagy" kiállítások és a megnyitó ünnepségek (havonta  1,  évente  11) 

Tervezett létszám (kiállításonként):  2 500  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: 

Rendszeres:  catering,  nyomda, megnyitó személy tiszteletdíja, zenei közreműködő 

tiszteletdíja. 

Nem rendszeres: kurátori tiszteletdíj, szállítás, biztosítás, dekoráció, kiállítás 

rendezéséhez anyagok. 
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2. „Kis" Kiállítások az emeleti folyosón és termekben (évente  6) 

Igénybevett szolgáltatások: kiállítás rendezéséhez anyagok, fotók nyomtatása, 

esetenként tiszteletdíj. 

Az emeleti folyosón és a rendezvényteremben is kiállításokat szervezünk, mivel az 

intézményünk e részen sokan láthatják az alkotásokat. Nagyszámú gyerekközönség 

is megfordul itt, ezért nem titkolt célunk az, hogy esztétikai tartalmat közvetítsen 

és ezzel művészetkedvelő közönséget neveljen. 

3. Tárlatvezetések (havonta  1,  évente  11) 

Tervezett költség: esetenként, a kiáltításoknál számoljuk el 

Tervezett létszám (alkalmanként):  40  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: esetenként művészettörténész tiszteletdíja. 

Állandó tárlatvezetéseinket évek óta kollégánk végzi, aki a kiállítások rendezésében 

is nagy feladatot vállat. Időnként előfordul, hogy maga a művész vagy a kiállítás 

kurátora tart tárlatvezetést (ilyen esetben tiszteletdíjat fizetünk neki). 

4. Múzeumpedagógia foglalkozások gyerekeknek (havonta  2,  évente  20) 

Tervezett létszám (foglatkozásonként):  40  fő 

Igénybevett szolgáltatások: foglalkozásvezető/előadó személy tiszteletdíja, 

anyagköltség. 

Célunk, hogy a kiállításainkhoz gyerekek is kapcsolódjanak. Játékos, beszélgetős és 

gyakorlati foglalkozásokat tervezünk, melyen a résztvevők alkotnak is.  A 

foglalkozásokra kerületi iskolai csoportokat hívunk meg. Legtöbbször egy szakszerű 

múzeumpedagógiához értő szakembert kell bevonnunk. Ezzel a programmal 

elsősorban a kerületi iskolai csoportokat célozzuk meg. 

5. „Művésztársakról filmnyelven", kerekasztal beszélgetések (évente összesen  11) 

Tervezett költség: „nagy" kiállítások során kerül elszámolásra 

Tervezett létszám:  80  fő/alkalom 

Igénybevett szolgáltatások: esetenként előadó tiszteletdíja, virág. 

Az aktuális kiállításainkhoz kapcsolódóan képzőművészekről szóló filmeket vetítünk, 

amelyeket beszélgetés követ. Lehetőség nyílik a művész és a közönsége, valamint a 
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művészek egymással való személyes találkozására.  A  program moderátora Legtöbb 

esetben kollégánk,  de  alkalmanként külső szakembert hívunk. 
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LAKOSSÁGI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 

ELŐADÁSSOROZATOK - ISMERETTERJESZTÉS (havonta  4  -  5,  évi  44  előadás) 

Hagyományainkhoz híven 2019-ben is folytatjuk népszerű előadássorozatainkat, 

melyek díjtalanul látogathatók.  A  józsefvárosi közönség  es  további Látogatóink 

számára könnyen elérhető lehetőség arra, hogy érdeklődését, tudását fejlessze és 

közösségre találjon. 

Tervezett létszám (alkalmanként):  90  fő 

Igénybevett szolgáltatások: előadó személy tiszteletdíja, nyomda,  catering. 

Előadássorozataink fajtái 2019-ben: 

utazás évi  10  előadás 

képzőművészet évi  10  előadás 

- történelem évi  8  előadás 

Irodalom évi  10  előadás 

változó témában  (Budapest  Zsinagógái, Józsefváros építészete, kávéházak 

története) évi  6  előadás 
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EGYÉB KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK (évi  2) 

1. Műterem tátogatások (évi  1) 

Tervezett létszám:  200  fő 

Igénybevett szolgáltatások: foglatkozásvezető/etőadó személy tiszteletdíja, fellépő 

tiszteletdíja, anyagköltség,  catering,  nyomda. 

2. Művészeti kirándulás (évi  1) 

Tervezett létszám:  50  fő 

Igénybevett szolgáltatások: buszbértés, idegenvezető tiszteletdíja, biztosítás, 

múzeumi belépőjegyek 

Az előző évekhez hasonlóan tervezünk művészeti kirándulás szervezését a 

művészetkedvelő tátogatóink részére. 

5.  Rendezvényszervezés 

Az alábbi rendezvényeket tervezzük megvalósítani 2019-ben: 

Január 

Magyar  Kultúra Napja 

Bauer  Sándor halálának évfordulója 

Holokauszt Nemzetközi Világnapja 

Február 

Busójárás Józsefvárosban, Kommunizmus áldozatainak emléknapja 

Március 

József napi kitüntetés átadás és jótékonysági est, Te Szedd! 

Április 

Tormay Cecil halálának évfordulója koszorúzás, Józsefvárosi egészségnap, 

Józsefváros rendjéért, Romák Világnapja, Föld napja, Bölcsődék napja 
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Május 

Teleki téri piac születésnapja,  Ludovika  fesztivál, Emlékhelyek Napja, Rendvédelmi 

gyermeknap Józsefvárosban,  Cape  gyereknap, Hősök napja,  Bauer  Sándor szobor 

megkoszorúzása 

Június 

Summerfeszt, Pedagógusnap, Semmelweis szobor koszorúzása 

Július 

Csíki sörfesztivál, Semmelweis nap, Közszolgálati tisztviselők napja, Kirándulás 

önkormányzati dolgozóknak 

Augusztus 

Józsefvárosi tanévnyitó ünnepség 

Szeptember 

Tündértalálkozó, Szenes  Ivan  emlékkoncert, Autómentes Nap, Állampolgársági 

eskütétel 

Október 

Borfesztivál, Idősek napi előadás a Turay  Ida  Színházban, Szüreti mulatság időseknek, 

Tormay Cecil születési évfordulójának kapcsán koszorúzás, Lengyel-Magyar 

emléktábla koszorúzás 

November 

Magyar  Orvos Hősi halottak emléknapja, Józsefváros születésnapja, Szociális munka 

napja, Az év rendvédelmi munkatársa díjátadó, Józsefvárosi Jégpálya 

December 

Adventi programsorozat, Hivatali mikulás, Józsefváros rendjéért díjkiosztó 

rendőröknek, Józsefváros rendjéért díjkiosztó katasztrófa védelmi dolgozók, 

közterület felügyelők és polgárőrök részére, Évértékelő karácsonyi rendezvény, 

Hivatali karácsony 

29 



6.  Kiemelt Állami  es  Önkormányzati rendezvények 

MÁRCIUS  15.  1848-49-es forradalom  es  szabadságharc megemlékezés 

JÚNIUS  4.  Nemzeti összetartozás napja 

AUGUSZTUS  20.  Államalapítás ünnepe 

OKTÓBER  6.  Aradi vértanúk napja 

OKTÓBER  23.  '56-os forradalom  es  szabadságharc megemlékezés 

VI. Kerületi közéletű lap és önkormányzati honlap működtetése 

Józsefváros újság, honlap, Facebook, kiadványok, kreatív anyagok, grafikák  es 

kisfilmek készítése 

A  Kommunikációs divízió főbb feladata, hogy magas színvonalon szolgálja a 

Józsefvárosban élők információhoz jutását helyi ügyekben  es  a kerületet érintő 

országos témákban egyaránt. Első kézből tájékoztatást nyújtson az önkormányzat 

fontos döntéseiről, a képviselő-testület határozatairól, valamint folyamatosan 

tájékoztasson a köztertiteteinket érintő fejlesztésekről, beruházásokról. 

1.  Józsefváros Újság 

A  Józsefvárosi Önkormányzat lapja hetente jelenik meg  52.000  példányszámban, 

gazdag képillusztrációkkal, értékes információkkal,  20  oldalon, színes magazinos 

kivitelben. 

Lapszámonként  25-30  újságcikkel (évi mintegy  1300  írással) szállítja a lakosoknak a 

kerületet, önkormányzatot érintő friss híreket: beruházás, fejlesztés, közbiztonság, 

oktatás, kulturális és közösségi események, helytörténeti érdekességek, 

egészségügyi, egyházi, rendőrségi  es  turisztikai témákban. Ezen felül az újság teret 

ad  a helyi hivatalos közleményeknek  es  a kerületi programajánlóknak.  A  lap a kerület 

legtöbb háztartásába és közintézményébe eljut. 

Tervezett megjelenés 2019-ben: 42  lapszám 
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2.  Honlap,  Online 

A  Józsefváros újsággal párhuzamosan a szerkesztőség gondozza Józsefváros 

internetes honlapját (www.jozsefvaros.hu), a Facebook közösségi oldal 

(www.facebook.com/jozsefvaros.hu)  es  a Józsefváros Videó Youtube csatornát is. 

A  jozsefvaros.hu honlap hírportálként  es  a Józsefváros Önkormányzatának 

tájékoztatási felületeként is működik. Naponta  3-4  cikk kerül fel a honlapra. 

A  jozsefvaros.hu honlapon  es  a közösségi oldalon eves összegzésben közel  1500 

tartatom (cikk, programajánló, képriport, hirdetmény) jelenik meg. Emellett a 

képviselő-testület előterjesztései, az önkormányzati határozatok, rendeletek, az 

önkormányzati intézményi  es  gazdasági társaságokat érintő információk, valamint az 

önkormányzati és államigazgatási hatósági ügytípusok is elérhetők a honlapon. 

Ezeket a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel, ügyintézőkkel és 

Letölthető nyomtatványokkal összekapcsolva tesszük közzé, mindezt kiegészítve 

teljes archívum- és RSS funkcióval, Facebook-integrációval, szavazással kapcsolatos 

adatok közzétételével, keresőfunkcióval.  A  honlapon továbbá követhetők a 

képviselő-testület ülései is. 

A  weblapon évente közel  300.000  felhasználó  1,2  millió oldalmegtekintést  general. 

A  honlapot több mint  137  országból érték el (Google Analytics adatai alapján). 

Józsefváros közösségi oldalán szintén a napi  3-4  hír mellett ajánlók, fényképes 

galériák, meghívók és youtube-linkek is megjelennek, illetve kollégáink a felmerülő 

lakossági kérdéseket is megválaszolják, vagy a megfelelő helyre irányítják az 

érdeklődőket. 

Józsefváros Videó, Kisfilmek, Youtube csatorna 

A  kommunikációs divízió keretében készülnek kisfilmek, rövid videók, 

dokumentumfilmek is a jozsefvaros.hu honlapra. Hetente  1-2  kisfilmet készítünk 

különböző terjedelmekben, formai  es  tartalmi korlátok nélkül. Az anyagok többféle 

stílusban  es  technikával készülnek. 

M 



Eddig  390  kisfilmünk készült el, a Youtube csatornánk nézettsége  156.000. 

Mozgóképes beszámolóinkat a világ  67  országából nézték meg, a  25-44  éves 

korosztály körében a legnépszerűbb. 

3. PR Marketing 

A  kommunikációs divízió feladataihoz tartozik kreatív anyagok, plakátok, 

hirdetőanyagok, flyerek, kiadványok, tablók, szóróanyagok - készítése 

Józsefváros önkormányzata számára, valamint grafikák készítése a Józsefváros újság 

és a jozsefvaros.hu részére. 

A  tavalyi évben közel száz kreatív  es pr-  anyagot készítettünk. 

Szerződéses formában a Lokál című hetilapban havi  4  lapszámban Józsefváros 

marketing megjelenése biztosított. 
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Józsefvárosi  FREE WIFI 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

143/2017.  (VI.08.) számú határozatában rendelkezett arról, hogy a lakosság számára 

ingyenes internet hozzáférést biztosit alábbiakban nevesített közterületeken  es 

háziorvosi rendelőkben. 

Közterületek, melyeknél a szolgáltatás működik: 

1) Gutenberg ter 

2) Horvath Mihaly ter 

3) Kálvária tér 

4) Losonci  ter 

5) Mátyás tér 

6) Mikszáth tér 

7) Teleki  Laszlo ter 

8) II. János Pál papa  ter 
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Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelők, melyek ingyenes  Win  hotspottal 

rendelkeznek: 

1) Mikszáth  ter 4. (F) 

2) Orczy út  31. (F) 

3) Hungária krt.  18. (F) 

4) Gutenberg  tér  3.  (GY) 

5) József krt.  36. (F) 

6) Magdolna  u. 33. (F) 

7) Aurora u. 22-28.  (GY) 

8) Aurora u. 22-28. (F) 

9) Szigony  2/a.  (GY) 

10) Kálvária tér  18. (F) 

A  közösségi WiFi hotspotok nyújtotta szolgáltatás egyre népszerűbb, az elmúlt egy 

évben  150 977  felcsatlakozás történt, melyből  29 129  új felhasználó. 

VII. H13  Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 

Vállalkozásfej lesztés  

A H13  többfunkciós közösségi intézmény, amely az egyetemi városrészben megforduló 

fiatalok szabadidős  es  kulturális szintereként, valamint vállalkozói inkubátorházként, 

coworking irodaként segíti Józsefváros újjáépülését.  A H13  hírnevének, 

gazdaságélénkítő funkciójának, hosszú távon gazdaságilag is fenntartható 

működésének, valamint versenyképességének megteremtése érdekében a 

vállalkozásfejlesztési tevékenysége 2019-ben is kiemelt szerepet kap. 

A H13  vállalkozásfejlesztési tevékenységének kettős célja van. Egyrészt a 

Józsefvárosban tanuló egyetemistáknak, helyi fiataloknak segit vállalkozásaik 

elindításában, sikeres működtetésében, másrészt olyan vállalkozói környezetet 

teremteni, ami már működő vállalkozások számára vonzóvá teszi Józsefvárost. 

Mindezek okán partnerei közreműködésével folyamatos tanácsadást biztosít a  H13-hoz 
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fordulók számára, Vállalkozói Inkubációs Programot működtet, valamint kiemelt 

képzési  es  üzleti kapcsolatépítési programokat valósít meg a 2019-es év folyamán is. 

H13  Vállalkozói Inkubációs Program 

A H13  Vállalkozói Inkubációs Programja a fiatal vállalkozók, és  Startup-ok sikeres 

elindulását segíti infrastruktúrával, tudással, kapcsolati tőkével  es  forrásszerzési 

lehetőségekkel. Kezdő vállalkozóink a Program első évében a  H13-ban  tevékenykednek, 

komplex  szolgáltatási csomaggal (lásd alább) segítjük elindulásukat az üzleti életben. 

Az  „A"-típusú Inkubációban való részvétel indokolt esetben a szakmai mentorok 

javaslatára egy évvel meghosszabbítható.  A  Program második szakaszában a JGK Zrt. 

által rendelkezésre bocsátott ingatlanok hasznosításával inkubált vállalkozóink 

Józsefvárosban tudják folytatni tevékenységüket, ezzel megvalósítva a hosszú távú 

gazdaságélénkítő funkcióját a  H13  tevékenységének. 

Co-working  iroda 

A H13  a Vállalkozói Inkubációs Programja mellett a Coworking iroda szolgáltatással 

kívánja segíteni a fiatal vállalkozókat, illetve teremteni nekik megfelelő 

munkakörnyezetet. Ezáltal munkaállomást és irodai szolgáltatásokat biztosítunk 

számukra.  9  iroda helyiségünk van - összesen  64  munkaállomás amelyek különböző 

méretűek, így egyéni vállalkozók  es  kisebb, nagyobb csapatok, cégek igényeit is ki 

tudjuk elégíteni.  A  szakmai programok mellett (előadás, tréning, meetup,  workshop) 

közösségépítő eseményeket is szervezünk a  I-113  ügyfeleinek, akik a Coworking vagy az 

Inkubációs szolgáltatásunkat veszik igénybe. 

H13  Akadémia 

(20  rendezvény/év, Látogatók száma:  1000  fő /év, megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A H13  Akadémia keretében rendszeresen szervezünk előadásokat, workshopokat, 

amelyek a vältalkozások fejlesztéséhez kapcsolódnak. 
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H13 Networking 

(12  rendezvény/év, Látogatók száma:  240  fő/év- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A H13  Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ a Vállalkozói Inkubációs Program keretein 

belül havi egy alkalommal  networking-et  rendez a korábbi  es  jelenlegi inkubáltak, a 

coworkerek  es  mentorok részére. Az  Networking  célja, hogy az inkubáltak  es  a házban 

dolgozó coworkerek  es  mentorok nem formális keretek között is találkozhassanak és 

építhessék a kapcsolataikat. 

inkubált  Workshop 

(180  rendezvény/év, Látogatók száma:  360  fő/év- megbízást díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A  Vállalkozói Inkubációs Programban részt vevő vállalkozók igényeit szem előtt tartva 

kis létszámos workshopokat rendezünk. Az Inkubációs Program iránti kereslet miatt a 

jelenlegi mentor csapat bővítését tervezzük. 

Józsefvárosi Üzleti Klub 

(8  rendezvény/év, Látogatók száma:  200  fő/év,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

2013  végén a  H13  a Józsefvárosi Önkormányzat partnerségében  es  közreműködésével 

megalapította a Józsefvárosi Üzleti Klubot.  A  Klub  célja, hogy aktuális információkkal 

segítse, összefogja és együttműködésre ösztönözze a józsefvárosi vállalkozókat a  jobb 

üzleti környezet megteremtésének érdekében. 

A  Józsefvárosi Üzleti  Klub  kiemelt céljai: 

• rendezvények, amelyek egymás megismerését, egymás segítését, a közös 

gondolkodást  es  az összefogást erősítik - gyakorlati praktikákat sajátíthatnak  et 

a legégetőbb, a vállalkozásokat leginkább érintő témákban, 

• jogszabály-változások figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek, 

vállalkozást segítő intézkedések megismerése, 
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• vállalkozásokat érintő könyvelői ügyviteli tanácsadás - szakemberek, esetleg 

coachok bevonásával, 

• direkt  kapcsolat a kerületi vezetőkkel - kommunikációs lehetőség, 

• vállalkozások működésével kapcsolatos problémák megvitatása, megoldása, 

véleménynyilvánítás, 

• entrepreneur („startup  szellemű") magatartás meghonosítása. 

Összesen  8  alkalommal kerül megrendezésre a  Klub  a 2019-es évben. Egy önkormányzati 

szereplővel, valamint egy szakmai előadóval, mindig egy-egy aktuálisan a vállalkozókat 

érintő témához kapcsolódva, majd üzleti kapcsolatépítésre teret adva. 

Vállalkozásindítási és -fejlesztési tanácsadás 

(150  rendezvény/év, Látogatók száma:  300  fő, - megbízási díj, marketing) 

A H13  az ügyfélforgalmának egy részét a vállalkozásindítási és -fejlesztés témakörében 

a  Magyar  Vállalkozásfejlesztési Alapítvány együttműködésével valósítja meg. Az 

alapítvány ingyenes tanácsadást folytat a kerület összes vállalkozásának, illetve 

magánszemélyének. 

Józsefvárosi Ötletverseny 

(Látogatók száma:  100  fő,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, marketing,  díjazás) 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  es a H13  elkötelezett abban, hogy  a  növelje  a  kerületben 

élő emberek,  a  kerültben tanuló hallgatók  es  diákok vállalkozói kedvét, illetve segítse 

a  mär  működő vállalkozásokat. Ennek eszközeként  a  következő években több szakmai 

partner  segítségével megrendezésre kerül  a  Józsefvárosi Ötletverseny. 

Diákprogramok 

A I-113  diákközpont profiljának szempontjából fontos, hogy mink több diákszervezet 

tevékenységét tudja támogatni, hogy ez által minél szélesebb hallgatói rétegekkel 

ismertessük meg a  H13  funkcióit  es  az általa kínált lehetőségeket.  A  korábbi évek alatt 

sikerült stratégiailag fontos együttműködéseket kötnünk több diákszervezettel. Ezeket 
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a partnerségeket 2019-ben is folytatni kívánjuk  es  még több visszatérő, rendszeres  es 

színvonalas programot szeretnénk a szervezetekkel közösen megvalósítani. 

Pályaválasztási  Klub 

(24  rendezvény/év, Látogatók száma:  240  fő/év,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A  Pályaválasztási Klub elindítása diákok széles köreinek kínál lehetőséget arra, hogy 

megismerkedjenek tényleges jövőbeli lehetőségeikkel és első kézből szerezzenek 

információt  a  választott pályával, továbbtanulási irányokkal kapcsolatban.  Az  új 

szolgáltatással valós szakmai segítséget kívánunk nyújtani  a  diákoknak az eredményes 

pályaválasztási döntéshez.  A  programsorozat célja: tematikusan felépített 

programsorozat mentén húzóágazatok  fete  orientálni  a  fiatalokat, rálátást biztosítani  a 

munkaerő-piac azon területeire, amelyek rejtve vannak  a  diákok számára,  strukturalt 

beszélgetés formájában valós pályaismereti tudáshoz juttatni  a  pályaválasztó 

fiatalokat. 

Nemzetközi Diáknap 

(Látogatók száma:  100  fő,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering,  marketing) 

A  Nemzetközi Diáktanács 1941-ben nyilvánította november 17-ét a Diákok napjává, a 

Londonban tartott konferenciáján. Ezen a napon világszerte különböző rendezvényeken 

emlékeznek meg a fiatalok a diáktársaikrót.  A 1113  célja, hogy a nemzetközi diáknap 

alkalmából lehetőséget teremtsen a különböző diákszervezetek bemutatkozására. Az 

egész napos program során a fiatatokat érintő aktuális témákat körüljáró előadásokat, 

kerekasztal beszélgetéseket  es  workshopokat tervezünk megvalósítani 

partnerszervezeteinkkel együttműködésben. 

Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója - Fenntarthatósági Nap 

(Látogatók száma:  150  fő,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering,  marketing, bérleti díj) 

Az eredetileg Inkubátorházak  es  Coworking Irodák találkozójára szánt költségvetést az 

Önkormányzat kérésére átcsoportosítottuk és megnöveltük, hogy 2019-ben 
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megrendezésre kerülhessen az első Józsefvárosi Fenntarthatósági Nap, mely elsősorban 

a kerület fiatalságát  es  a hallgatókat célozza meg,  de  természetesen nyitott a teljes 

Lakosság részére is. Ezen a napon a látogatók a  21.  századi  digitalis  technológiákba 

tekinthetnek be, mint például a dron ok, elektromos autók, virtuális valóság 

bemutatása, adott esetben díjazott vetélkedő formájában. Továbbá kerekasztal 

beszélgetést és workshopokat tervezünk a környezetvédelem  es  a fenntarthatóság 

témakörében.  A H13  a rendezvényt  2019  nyarán kívánja megszervezni. 

Inkubátorházak és Coworking Irodák találkozója - eSport Bajnokság 

(6  rendezvény/év, Látogatók száma:  180  fő/év,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing, bérleti díj, nyeremények) 

Az eredetileg inkubátorházak  es  Coworking Irodák találkozójára szánt költségvetést az 

Önkormányzat kérésére átcsoportosítottuk  es  megnöveltük, hogy 2019-ben több 

rendezvényt szervezzünk a fiatalabb korcsoport számára. Az InfoTars Egyesülettel 

együttműködve  2  havi rendszerességgel tervezzük lebonyolítani a bajnokságot, ami a 

klasszikus eSport verseny mellett, akár hibrid eSport is tehet.  A  hibrid e-Sport  versenyek 

két fordulóból állnak. Az első körben a  digitalis  térben  (pt.: FIFA  - labdarúgás), míg a 

második  kör  a valóságban zajlana (pl.: labdarúgás a VMG vagy a Kesztyűgyár Közösségi 

Ház sportudvarán). 

Közművelődés 

A H13  fontosnak tartja, hogy a hozzánk betérő diákok, fiatal vállalkozók  es  helyi Lakosok 

a szakmai programok mellett szabadidős, kulturális tevékenységekben is részt 

vehessenek.  A  Központ szabadidős színterének megvalósítása szempontjából fontos, 

hogy olyan szabadidős programoknak is helyet adjunk, melyek népszerűek a fiatalok 

körében és emellett közösségformáló szerepet is betöltenek, ezzel is elősegítve a  H13 

széleskörű ismerté tételét. Indulása óta egyre színesedő kulturális programkínálattal 

rendelkezik a  H13,  ezt szeretnénk megtartani a 2019-es évben is. 
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Új vállalkozások száma 

H13  Galéria 

(12  rendezvény/év, Látogatók száma:  300  fő/év,- megbízási díj, tiszteletdíj,  catering, 

marketing) 

A H13  alagsorában található Galéria  2013  év vége óta  ad  helyet a  H13 es  partnerei 

szervezésében megvalósuló időszaki kiállításoknak. Művészeti galériánk célja a kortárs 

művészek támogatása ingyenes bemutatkozási lehetőséggel.  A H13  Galéria működése 

óta több, mint  40  különböző, többnyire képzőművészeti kiállítást mutatott be a 

művészetek iránt érdeklődőknek. Az eddigi kiállítóink között megtalálhatóak sikeres 

kortárs művészek, feltörekvő kezdő  es  amatőr alkotók, valamint művészeti iskolák, 

fotóklubok és kisebbségi önkormányzatok is. 2019-ben is folytatjuk a Galéria 

hagyományait havi egy kiállítás  es  a hozzá kapcsolódó ünnepélyes megnyitó 

szervezésével. 

Egyéb költségek 

Marketing 

A H13  a szakmai programjainak látogatottságát  es  a coworking helyek maximális 

kihasználtságát különböző marketing eszközök segítségével igyekszik növelni. 

Szakmai rendezvényeken, képzéseken való részvétel 

A H13  csapatának naprakész szakmai tudása nélkülözhetetlen szerepet játszik a Ház 

működésében, ezért fontos, hogy a munkatársak eves szinten több szakmai 

rendezvényen  es  képzésen is részt vegyenek. 

Partneri együttműködésben megvalósuló programok 

A  felsoroltakon kívül számos ingyenes vállalkozásfejlesztési, diák- és kulturális 

programot valósítunk meg partnerségi együttműködésben, anyagi ráfordítás 

mint például:  Magyar  Üzletasszonyok Egyesülete, Irodalmi Szalon, Nemzetségi 

Önkormányzatok Kulturális Estjei, egyetemi  startup es  diák programok, stb. 
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VIII. Szabadidős és sportrendezvények 

A  Homok utca  7.  szám  Matt  található sportudvar szerves része a Kesztyűgyár 

Közösségi Ház programjainak. Az iskolai tanév során mind a délelőtti, mind a délutáni 

időszakban igénybe veszik a Lakatos Menyhért Általános Iskola  es  Gimnázium tanulói. 

16  óra után hétköznapi napokon, a megfelelő időjárási viszonyoknak megfelelően a 

sportudvar a lakosság számára is nyitva áll, megközelíthető a Közösségi Házon 

keresztül. Nyáron ez a helyszín is a nyári  tabor  sikeres megvalósítást teszi lehetővé, 

ahol hétfőtől péntekig aktív sportprogramokat szervezünk a gyermekek számára. 

Igény bevett szolgáltatások: közüzemi szolgáltatás. 

IX. Játszótársak - Térköz pályázat 

„Játszótársak -  A  II.  Janos  Pál papa téri játszótér közösségi célú fejlesztése" című 

projekt megvalósítása, együttműködésben megvalósuló programok a Népszínház  Kör 

a Polgári Értékekért Egyesülettel: 

Gyermekjáték  es  sporteszköz kölcsönzés, közösségépítő programok: 

A  játszótéren található kis épületben, - melynek, a Csőszkunyhó fantázianevet adtuk, 

- az Egyesület folytatja a kölcsönző üzemeltetését, ahol a Tér-köz pályázat 

keretében beszerzésre került játék-  es  sporteszközök egy részét tehet igénybe venni. 

Az eszközök az épület raktárában kerülnek elhelyezésre, valamint a kültéri 

rendezvényeken használt egyéb eszközök egy része is. 

A  Tér-köz pályázat keretében beszerzésre került játék-  es  sporteszközök másik részét 

a II.  Janos  Pál papa téren található, az Önkormányzattót  bereft  helyiségben helyezik 

el, Itt nem csupán leltár szerinti raktározásra kerül sor, hanem tehetőséget adnak 

egyes eszközök helyszíni használatára is nyitvatartási időben  es  programjaik  saran. 

Rossz idő eseten, vagy amikor a játszótéri körülmények nem alkalmasak rendezvény 

megtartására a programokat a bérelt helyiségben tartják meg. 

Rendezvények/programok 
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A  kis rendezvényeket márciustól-októberig időjárástól függően a játszótéren, 

november-decemberben pedig beltéren, havi rendszerességgel vasárnap 

délelőttönként tervezik megtartani, összesen  10  alkatommal. 

A  II.  Janos  Pál papa téri üzlethelyiség a további programokra is lehetőséget  ad: 

• hétköznapi játszóház, rajzolás, színezés, fejlesztő és  belted  játékok 

használata; 

baba-mama klub - kisgyermekesek részére találkozási helyszín biztosítása; 

külön programok igény szerint: baba-mama torna, fejlesztő torna-foglalkozás, 

ringató, baba-mama börze, nyugdíjas találkozó, pót-nagymama/nagypapa program - 

ahol összehozhatók a fiatalok az idősekkel. 

X. Pályázati Projektek 

2019-ben a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  es  az általa működtetett 

Kesztyűgyár Közösségi Ház több pályázati projekt megvalósításában is részt vesz az 

alábbiak szerint. 

1.  „KEMÉNY DIÓ  1828" 

A  projekt elsődlegesen az Orczy-negyed egyik sokproblémás területét, a Dioszeghy 

Samuel  utca  18-28.  szám alatti épületegyüttesét érinti.  A  100%-ban önkormányzati 

tulajdonban tévő  6  lakóházban megvalósuló új projekt Józsefváros számára 

kiemelten fontos terület, hiszen az akcióterületen koncentráltan élnek szociális-  es 

egyéb hátrányokkal küzdő, gyermekvédelmi problémákkal jelentősen terhelt 

családok. 

A „Kemeny  Dió  1828"  pályázatban megvalósuló programok célja a bűnelkövetés és 

az áldozattá válás megelőzése, a szabadidő hasznos eltöltése  es  nem utolsó sorban 

a közösségépítés. 
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A  projekt kiemelt célcsoportja az akcióterületen élő  7-16  eves korú gyermekek  es 

fiatalok, illetve azok családjai. Részükre célirányos  es  problémaközpontú 

szabadidős, fejlesztő  es  prevenciós célú programokat szervezünk, elsődlegesen a 

közvetlen lakókörnyezetükben.  A  programban a Kesztyűgyár Közösségi Ház 

szakemberei fognak dolgozni, ők lesznek kint az akcióterületen mind a 

lakóépületekben, mind azok közvetlen környezetében. 

A  projekt során a programok heti háromszor lesznek elérhetőek a gyermekek és a 

családok számára. Minden kedden  17:00  órától kézműves foglalkozások, 

csütörtökönként ugyancsak  17:00  órától szexedukációs-  es  drogprevenciós előadások, 

identitáserősítő művészeti csoportfoglalkozások, filmvetítések, illetve 

szombatonként  10:00 es 16:00  óra között kifejezetten családi programok - 

vetélkedők, szabadtéri főzések, kertészkedés, buszos kirándulások - lesznek. Az 

egyes foglalkozások során a programban résztvevők olyan sporttevékenységet is 

folytathatnak, mint a ping-pong, csocsó, különféle labdajátékok, tollasozás, stb. 

A  programot a Kesztyűgyár Közösségi Ház a következő szakmai együttműködő 

partnerek bevonásával valósítja meg: 

Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség, 

Külső-Józsefvárosi Református Diakóriia Alapítvány, 

Hazavárunk Alapítvány, 

Tudás6alom Csoport, 

Hintalovon Alapítvány, 

Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. 

A  projekt  2018.  november  01.  S  2019.  augusztus  31.  között valósul meg, 

összesen  10 455 762 Ft  összegű, vissza nem terítendő pályázati keretösszegből. 

2, BUDAPEST-JÓZSEFVÁROS, MAGDOLNA-ORCZY NEGYED SZOCIÁLIS 

VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM 

A  VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú,  „A  leromlott településrészeken élő 

alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi  es  fizikai 
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rehabilitációja Budapesten" - célú pályázati program a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt.  es  az általa működtetett Kesztyűgyár Közösségi Ház harmadik 

nagyvolumenü pályázati projektje, amelyben részt vesz. 

A  pályázati program  2019.  január  1.  és  2021.  június  30  között valósul meg. 

Intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a program teljes időszakában az 

alábbiak szerint. 

Foglalkoztatási  es  gazdasági programok - Munkaerő-piaci re-integrálás / FP1 / FP2 

FP1/ Állásbörze programok 

A  programok célja az aktív korú megváltozott munkaképességű személyek segítése a 

munkaerő-piaci elhelyezkedésben, életminőségük és társadalmi inklúziójuk javulása, 

Illetve az általános iskolák  7. es 8.  osztályaiban tanuló fiatalok pályaválasztásban  es 

pályaorientációban való támogatása életkilátásaik javításának érdekében. 

A  programokat  2019  során, specifikációk szerinti leosztásban, az alábbi ütemezés 

szerint valósítjuk meg. 

2019.  március- »Speciális Állásbörze" - testileg- vagy értelmileg akadályozott, testi-

vagy értelmi károsodást szenvedett, orvosi rehabilitációra szoruló, fogyatékossággal, 

illetve a foglalkoztatottságát hátrányosan befolyásoló egészségkárosodást 

szenvedett személyek részére. Az állásbörze célja, hogy a megváltozott 

munkaképességű emberek egyre nagyobb számban teljes értékű munkát 

végezhessenek, értékteremtő munkájukat elismerjék, segély helyett saját 

jövedelemből éljenek, munkáltatóik pedig megbízható munkaerőhöz jussanak. 

Az börzékre az érdeklődő célcsoporttagok számára workshopokkal, szakértői 

előadásokkal, egyéni - és csoportos készségfejlesztő tréningekkel, információs és 

tanácsadó szolgáltatásokkal készülünk. 

2019.  október - „Pályaorientációs-  es  Szakképzési Börze" - melyre elsődlegesen a 

piacképes- és hiányszakmákat oktató szakképző intézményeket kívánjuk meghívni, 

illetve számos munkaerőpiaci szereplőt  es  szakembert. Az egyes börzékre interaktív, 

az érintett korcsoport érdeklődését felkeltő, az adott szakmát bemutató 

előadásokkal, pályaorientációs  es  pszichológiai tanácsadással, pályaalkalmassági 

tesztekkel, egyéni-  es  csoportos tréningekkel készülünk. 
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FP  II Gyermekfelügyelet 

A  Fókusz Női Közösségi Központ  2015  júniusa óta - szociális és társadalmi helytettől 

függetlenül - nyújt különféle speciális szolgáltatásokat az akcióterületen és 

vonzáskörzetében élő nők, így kisgyermeket nevelő anyák számára is.  A  meglévő 

szolgáltatásainkat igénybe vevők visszajelzései mentén Központunk  2018.  április 

hónapban elindította az  „En  / idő" - programját, mely a  0-3  éves korú gyermeket 

nevelő anyák részére nyújt szabadidős- és kompetenciafejlesztő szolgáltatásokat és 

programokat.  A  program speciális szolgáltatása a gyermekfelügyelet és a 

gyermekmegőrzés, melyet szakképzett gyermekfelügyelő bevonásával biztosítunk. 

A  gyermekfelügyelet-szolgáltatás általános célja az akcióterületen élő,  0-3 dyes  korú 

gyermeket nevelő anyák részére egy olyan interaktív, többfunkciós és dinamikus 

közösségi tér használatának biztosítása, mely támogatja őket a munkaerőpiacon való 

hosszú távú integrálódásban.  A  gyermekfelügyeleti szolgáltatást az intézmény heti 

három alkalommal  09:00  és  15:00  óra között biztosítja. Az anyáknak a felügyelet 

ideje alatt lehetőségük van az intézmény közösségi terében pihenésre, 

kikapcsolódásra, aktív programokon való részvételre, elektronikus vagy telefonos 

ügyintézésre, tanulásra - mindeközben gyermekükre, az intézményben berendezett, 

szeparált babaszobában, szakképzett gyermekfelügyelő felügyel. Előzetes 

egyeztetést követően az anyáknak arra is van lehetősége, hogy legfeljebb két óra 

időtartamra az intézményen kívül intézze a szükséges ügyeit - igy van lehetősége 

akár állásinterjúra,  de  akár fodrászhoz, orvosi vizsgálatra stb. is eljutni. 

A  gyermekfelügyeleti szolgáltatás a Közösségi Központ területén, a  0-3  éves korú 

gyermekek igényeit teljes mértékben kielégítő,  8-10  gyermek egyidejű fogadására 

alkalmas babaszobában biztosított. 

A  Magdolna-Orczy Negyed Program keretében szeretnénk a gyermekfelügyeleti 

lehetőséget minél több, az akcióterületen élő anya részére is biztosítani. 

FP2linformatikai képzés 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház  2009  óta szervez a kerületi lakosság részére alapszintű 

es  felhasználói szintű informatikai képzéseket.  A  képzések tematikája alkalmazkodik 

az ECDL szerinti képzésekéhez, az egyes tanfolyamok végén a résztvevők általunk 
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szervezett vizsgát tehetnek, melyről oklevelet kapnak.  A  képzés általános célja a 

képzésen részt vevő célcsoporttagok  digitalis  kulcskompetenciáinak fejlesztése alap, 

illetve felhasználói szintű ismeretanyag elsajátítása mellett. Így a számítógépes 

alapismereteken túl a résztvevők megismerhetik a  Word, Excel,  és PowerPoint 

programok,  Internet- es Outlook  levelezőrendszerek és az általános 

internethasználatot is. 

Elsődleges cél, hogy valódi és gyakorlati tudást szerezzenek a résztvevők, ezért a 

képzési program erősen gyakorlatorientált - a tematika és a haladási ütem a 

képzésen résztvevők meglévő tudásához igazodik és készségszintű, a későbbiekben 

könnyen adaptálható, biztos ismereteket nyújt. 

Az informatikai képzések a projektidőszak  30  hónapja során  10  képzési blokkban 

valósulnak meg. Egy oktatási modul  60-70  óra képzésidőt foglal magába, melyet a 

résztvevők  12 het  alatt tudnak teljesíteni.  A  képzések heti három alkalommal,  09:00 

és  19:00  óra között, a csoportigénynek megfelelően valósulnak meg.  A  képzésbe 

bevont célcsoporttagok elsődlegesen a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató  es 

Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) által delegált személyek,  de  minden, az 

akcióterületen elő célcsoporttag számára elérhető  es  igénybe vehető. 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház az alapszintű  es  felhasználói szintű informatikai 

képzéseket saját megvalósításban, a projekt időszakára rendelkezésre  alto 

Foglalkoztatási Irodában, illetve a Kesztyűgyár Közösségi Házban tudja 

megvalósítani. Jelenleg egyik akcióterületen működő szolgáltató sem végez hasonló 

jellegű szolgáltatást.  A  program célja  100  fő informatikai képzésének megvalósítása. 

FP2/0KJ képzések 

Az egyes felmérési eredmények az akcióterületen élő lakosság iskolázottsága  es 

képzettsége tekintetében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós munkanélküliek 

esetében az elhelyezkedést leginkább nehezítő ok az alulképzettség, illetve a 

piacképes szakmák hiánya, így a képzési program alapvető célja, hogy az 

akcióterületen élők munkaerőpiaci esélyei jelentősen növekedjenek. Képzési 

programjaink az akcióterületen élő, a foglalkoztatási- és gazdasági alprogram 

komplex programjainak keretében együttműködő egyének számára lesznek 
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elérhetőek, a képzést nyújtó oktatási központok által nyújtott időrendben.  A 

képzéseket megvalósító oktatási központok a projekt során közbeszerzési eljárás 

keretében kerülnek kiválasztásra.  A  képzéseket elsődlegesen a képzési központok 

oktatási helyszíneire kívánjuk delegálni,  de  szükség szerint a Kesztyűgyár Közösségi 

Ház meglévő infrastruktúrája is alkalmas a megvalósításra. 

A  jelenlegi adatok alapján az alábbi OKJ-s képzések közül kívánjuk kiválasztani a 

célcsoporttagok számára leginkább megfelelőket: 

bolti hentes, burkoló, cukrász, eladó, élelmiszer- és vegyiárú eladó, épületasztalos, 

gépi forgácsoló, gépi forgácsoló + CNC gépkezelő, kőműves, női szabó, óvodai dajka 

es  targoncavezető. 

FP2/Kreativ nevelés - mentor program diákoknak 

A  Kesztyűgyár Közösségi Házban működő  „Mentor  Program" hiánypótló szolgáltatás, 

mely lehetőséget nyújt a kerületi általános iskolák számára, hogy javaslatot 

tegyenek a normát oktatási keretbe nem, vagy csak nehezen illeszkedő gyermekek 

és fiatatok részére a magántanulói státusz választásának lehetőségére - ezzel esélyt 

biztosítva arra, hogy a tanulók a későbbiekben legalább alapfokú végzettséggel 

rendelkezzenek. Ezzel egyidőben lehetőséget biztosit minden iskolakötelezett, 

normal  oktatási rendszerben tanuló gyermek és fiatal számára, hogy oktatási időn 

túl, ingyenes tantárgyi korrepetálásban részesülhessen. 

A  Magdolna Negyed Szociális Városrehabilitáciás Program III. keretein belül felépített 

oktatási programunkban, folyamatos a résztvevők számának növekedése mind a 

délelőtti magántanulói oktatásban, mind a délutáni általános korrepetálásban.  A 

program általános működéséhez elengedhetetlen a szociális ellátórendszerrel 

történő együttműködés megtervezése, ami tematikát és időbeli tervezést is jelent. 

Továbbá fontos az egyes iskolák intézményi rendezvényein, ünnepségein való 

részvétel, a tanuló osztályközösségével való kapcsolattartás rendszeres ápolása, a 

program működését bemutató vendégórák rendszeres prezentációja, ahová 

meghívást kapnak az adott tanulók szülei, tanárai, családgondozója. 

A  programban resztvevő tanulókat a továbbiakban is külső szervezetek és 

intézmények, illetve az egyes családok delegálhatják. 
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Foglalkoztatási és gazdasági programok - Helyi gazdaságfejlesztés / FP3 

A H13  Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ a Józsefváros Közösségelért Nonprofit 

Zrt. fenntartásában működő szakmai intézmény, mely állandó szakmai partnere a 

Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséert Alapítványnak. Az Alapítvány  2007  óta 

működik, a 0113-ban több mint  5  éve folytatja a vállalkozásfejlesztési tanácsadó 

szolgáltatást.  A  1113-ban tartott tanácsadáson évente  120-150  személy vesz részt.  A 

szolgáltatást igénybe vevők köre széles skálán mozog a feldolgozóipartól a művészeti 

vállalkozásokig, az abszolút kezdőktől, a már működő vállalkozásokig. 

A  projekt során nyújtott szolgáltatások célja az akcióterületen működő vállalkozások 

fejlesztése, az itt élők vállalkozói kedvének növelése, valamint az akcióterületen 

kívüli vállalkozók, vállalkozások és vállalkozni vágyók bevonzása és a kedvező 

vállalkozói környezet megteremtése és fenntartása. Ezt vállalkozásfejlesztési 

tanácsadó szolgáltatással és tréningekkel, vállalkozói inkubációs programmal illetve 

vállalkozói klub megszervezésével valósul meg az alábbiak szerint. 

A  vállalkozásfejlesztési tanácsadó szolgáltatás által segítséget kaphatnak azok is, 

akik most szeretnének vállalkozást indítani vagy vállalkozóvá válni.  A  már működő 

vállalkozások tanácsokkal, ötletekkel, kívánjuk segíteni vállalkozásuk 

továbbfejlesztésében (helyi munkaerő-kínálat sajátosságairól való tájékoztatás, 

pályázati lehetőségekről való informálás, mikro hitelekhez, helyi kedvezményekhez 

való jutás segítése, támogatása stb.). 

A 1113  munkatársai 2012-ben hozták létre a Vállalkozói Inkubációs Programot  (VIP), 

mert szívügyüknek tekintik a pályakezdő fiatalok vállalkozóvá válásának 

támogatásán keresztül a  8.  kerület vállalkozói aktivitásának növelését, innovatív 

iparágak, szolgáltatások letelepedésének elősegítését.  A H13  a  VIP-be bekerülő 

vállalkozásoknak biztosítja vállalkozói készségük fejlődését szakmai programjukkal. 

A  szakmai program keretein belül üzleti mentorálást nyújt a képzett mentor 

csapatával.  A VIP  segíti a vállalkozásokat stabil lábakra állni és a megfelelő szakmai 

kapcsolati tőke megszerzését. Ennek mintájára került be programtervbe a vállalkozói 

inkubációs program, aminek legfontosabb célja, hogy az akcióterületen már működő 

vállalkozások fejlődjenek, felkészüljenek arra, hogy alkalmazni tudják a munkaerőt. 

A  Vállalkozói Klub, keretében az akcióterületen lévő vállalkozások információkhoz 

juthatnak az őket érintő lehetőségekről (pl. a helyi munkaerő kínálat sajátságai, 
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pályázati lehetőségek, mikro hitelek, helyi kedvezmények, a Gazdasági program 

egyéb elemeihez való kapcsolódás tehetőségei stb.), illetve lehetőség nyílik 

számukra az egymás közötti tapasztalatcserére, esetleges együttműködések 

kialakítására akár egymás között, akár a helyi munkaerő-piaci szolgáltatókkal, képző 

helyekkel, civil szervezetekkel. 

KPl/Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, közösségi  mini  

projektek 

A  kisebb projektek kapcsán partnerszervezetekkel együttműködve közösségi, 

szabadidős hálózatot építünk ki, amelynek keretében rendszeres lakossági 

rendezvények, sport  As  egyéb szabadidős, prevenciós programok valósulnak meg 

hétköznap a késő délutáni  es  esti órákban, illetve a hétvégéken a Magdolna  es  az 

Orczy negyedek különböző helyszínein. 

A  Kesztyűgyár Közösségi Ház 2019-ben az alábbi saját megvalósítású, önálló 

programjai valósulnak meg. 

2019  februárban Télűző Karnevál a Kálvária téren, ahol a színes télűző programok 

mellett forró csoki  es  forró tea várja a családokat. 

2019  áprilisban a Föld napját ünnepeljük meg - ehhez kapcsolódó programok, játékok 

és kreatív tevékenységek továbbá futó verseny várja a családokat a Kálvária téren. 

2019  júniusában a FiDo ifjúsági és Szabadidős parkban megrendezzük a Sportolj a 

szabadban! rendezvényünket, melynek keretében foci mérkőzések, pingpong 

bajnokság, aerobik mozgáselemek  es  más sporttevékenységek bemutatása tesz a cél. 

2019  augusztusában folytatjuk a Kálvária Családi Nap rendezvénysorozatunkat, mely 

számos programmal és koncerttel várja az érdeklődőket. 

2019  szeptemberben fogjuk megrendezni az első Orczy-kert éjszakája programunkat, 

mely este  20:00-24:00  óra közötti időtartamban tesz látogatható. Az érdeklődők 

különféle éjszakai sportprogramokon vehetnek részt, mint például a ping-pong, saját 

testsúlyos edzés a parkban, foci/kosár, florball, óriás sakk, óriás jenga, stb.,  de 

tervezünk kis színpados, zenes testedzési programokat is, mint a zumba,  party 
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aerobik,  stretching,  stb..  A  program során a családok frissítőket fogyaszthatnak,  de 

a bátrabbak egy kincses térkép alapján éjszakai kalandtúrán is részt vehetnek. 

2019-ben tavasztól őszig, minden hónapban egy alkalommal; szombat 

délután/vasárnap délelőtt a Kálvária téri játszótéren rendezzük meg a Családi piknik 

programunkat, melyen a  0-10  eves korosztály  es  szüleik szabadtéri báb/színházi 

előadáson vagy meseolvasáson vehetnek részt.  A  családias hangulat megteremtése 

érdekében a családok plédeken foglatnak helyet. 

A  KP1 alprogram keretében ezeken felül - egy vagy két nagyobb sportegyesület 

bevonásával - a rendszeres mozgásformák, edzések,  es  küzdősportok is megjelennek 

a kerületi sportpályákon  es  a tornatermekben. 

Mivel az akcióterület határvonalán  es  azon belül is, igen nagy problémát jelent a 

rengeteg szemét  es  a kutyaürülék, olyan közösségi alapú megmozdulásokat is 

szervezünk, melyek az élhetőbb, tisztább és zöldebb környezet elérését szolgálják. 

A  projekt  2019.  január  1.  és  2021.  június  30.  között valósul meg, összesen  317 
872 700 Ft  összegű, vissza nem térítendő pályázati keretösszegből, melyből a 
2019.  évben  142 592 180 Ft  támogatást kívánunk felhasználni. 

Budapest, 2019.01.16 

Józsefváros Közössó.geiért 
Nonproili: Zrt, 

audapest, Mátyás  1.,ár 15. 

Asz.:  253134"a 2 .2  Cg.81 -10-048493 

BOESz.:  104 387-5 526781-70851009 

K  ács  Barbara 

igazgatósági elnök 

49 





4.  sz. melléklet 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  január  21. 13:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

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

Frakció 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  január  21. 13:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

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

Eredménye Voks: Szav'Yo Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

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

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  január  21. 13:10 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  2.  blokk 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

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

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  január  21. 13:12 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  2.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

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

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  január  21. 13:14 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  2.2.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-
vel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

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

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  január  21. 13:16 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  3.1.  pontja: Javaslat a Mogyoród, Árpád vezér út  3.  szám alatti, 
1590/36  hrsz.-ú  es  a Mogyoród, Árpád vezér út  53.  szám alatti,  1590/84  hrsz.-ú 
ingatlanok nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 100.00 86.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

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

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  január  21. 13:22 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  4.1.  pontja: Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
2019.  évi Üzleti tervének elfogadására 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 12 92.31 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.69 6.67 
Szavazott 13 100.00 86.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 2 13.33 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Borsos  Gabor Igen 
Dudás Istvánné 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 
Jakabfy Tamás Tart. 
Dr. Ferencz Orsolya Távol 
Ő szi Éva Távol 

Frakció 
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