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Soós György 
Köszönti a megjelenteket, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  évi  9.  rendes 
ülését megnyitja. Megállapítja, hogy a Bizottság  13  fővel határozatképes. Ismerteti a meghívó 
szerinti napirendi javaslatot, majd szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: 

Napirend 

1.Közbeszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

I. Javaslat „a Kálvária  ter 13.  szám és a Diószegi  Samuel  utca  14.  szám alatti helyiségek 
felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: ‚jr. Nagy Attila Mihály - Rév8 Zrt. vezérigazgatója 

2.Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

I. Javaslat  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat és költségvetési 
szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
megindítására (PÓTKÉZBESITÉS) 
Eltitedesztő: Páris Gyuláné - gazdasági vezető 

3. Gazdálkodási Ügyosztály 
Előterjesztő: dr. Ilenez Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház 

utca — Kiss József utca csomópontban gyalogos átkelőhely létesítéséhez 
3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület,  Hock Janos 

utca felújításához 
4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, TÉR_KÖZ 

pályázathoz kapcsolódó közutak átépítéséhez 
5. Javaslat forgalomtechnikai tervhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadására 
6. Javaslat a VH13 Ingatlan Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli 

megváltással történő teljesítésére 
7. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
8. Javaslat a CorvINN Ingatlan  KR  gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli 

megváltással történő teljesítésére 



4.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előtetfesztri: dr. Kecskeméti László Zsolt -  mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Koszorú utca  29  szám alatti, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség újbóli bérbeadására 

2. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  16.  szám alatti helyiség (hrsz.: 
36670/0/A/40)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására 

3. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Baross utca  86.  földszint  70.  szám alatti, 
határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítésére 
(PÓTKÉZBESÍTÉS) 

4. A Budapest  VIII. kerület, József utca  46.  szám alatti,  35044/0/A/2  helyrajzi számú 
műhely helyiségre készült értékbecslés felülvizsgálata iránti kérelem 

5. Javaslat  a  Mogyoród, Árpád vezér út  3.  és  a  Mogyoród, Árpád vezér út  53.  szám alatti 
ingatlanok értékesítésének tárgyában kiírt pályázatok eredményének megállapítására 

6. A Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  2.  szám alatti,  36277/0/A/2 
helyrajzi számú műterem elidegenítése 

7. A Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  6.  szám alatti, 36277/0/A/I 
helyrajzi számú egyéb helyiség elidegenítése 

5.  Egyéb előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés,) 

I.  Javaslat  a  Településfejlesztési Koncepció-tervezettel összefüggésben érkezett 
vélemények elfogadására 
Előtedesztő: Ivänyi Gyöngyvér -főépítész,  Városépítészeti Iroda  vexed)" je 

6.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igények elbírálására 
Elötedesztő: Ács Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési 
igazgatója 

2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár  is  eladási ajánlat jóváhagyása —  Budapest 
VIII. kerület, 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
nib,  vagyongazdálkodási igazgatója 

3. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, . szám alatti lakásra 
vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
mb.  vagyongazdálkodási igazgatója 

Soós György 
Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság a napirendet 
elfogadta. 
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201/2019. MIA 1.)  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.Közbeszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

1.  Javaslat  „a  Kálvária tér  13.  szám és  a  Diószegi  Samuel  utca  14.  szám alatti helyiségek 
felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (PÖTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr.  Nagy Attila  Mihály - Réy8  Zn.  vezérigazgatója 

2. Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

I. Javaslat  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési 
szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
megindítására (PÖTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Páris Gyuláné - gazdasági vezető 

3. Gazdálkodási Ügyosztály 
Elöierjesztö: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház 

utca — Kiss József utca csomópontban gyalogos átkelőhely létesítéséhez 
3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület,  Hock Janos 

utca felújításához 
4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület,  TER  KÖZ 

pályázathoz kapcsolódó közutak átépítéséhez 
5. Javaslat forgalomtechnikai tervhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadására 
6. Javaslat a VH13 Ingatlan Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli 

megváltással történő teljesítésére 
7. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
8. Javaslat a CorvINN Ingatlan Kft. gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli 

megváltással történő teljesítésére 
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4.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt -  mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

I.  Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Koszorú utca  29.  szám alatti, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség újbóli bérbeadására 

2. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  16.  szám alatti helyiség (hrsz.: 
36670/0/A/40)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására 

3. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Baross utca  86.  földszint  70.  szám alatti, 
határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítésére 
(PÓTKÉZBESÍTÉS) 

4. A Budapest  VIII. kerület, József utca  46.  szám alatti,  35044/0/A/2  helyrajzi számú 
műhely helyiségre készült értékbecslés felülvizsgálata iránti kérelem 

5. Javaslat  a  Mogyoród, Árpád vezér út  3. es a  Mogyoród, Árpád vezér út  53.  szám alatti 
ingatlanok értékesítésének tárgyában kiírt pályázatok eredményének megállapítására 

6. A Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  2.  szám alatti,  3627710/A/2 
helyrajzi számú műterem elidegenítése 

7. A Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  6.  szám alatti,  36277/0/A/1 
helyrajzi számú egyéb helyiség elidegenítése 

5.  Egyéb előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1.  Javaslat a Településfejlesztési Koncepció-tervezettel összeftiggésben érkezett 
vélemények elfogadására 
Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetóje 

6.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat kátyúkárral kapcsolatos kártérítési igények elbírálására 
Előterjesztő: Ács Péter - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr:. városüzemeltetési 
igazgatója 

2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása —  Budapest 
VIII. kerület, 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
mb.  vagyongazdálkodási igazgatója 

3. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, . szám alatti lakásra 
vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr:. 
mb.  vagyongazdálkodási igazgatója 

A  Bizottság létszáma —Borsos  Gabor  megérkezésével —  14 főre változott. 
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1. Közbeszerzések 
(írásbeli előterjesztés.) 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat  „a  Kálvária tér  13.  szám  es a  Diószegi Sámuel utca  14. 
szám alatti helyiségek felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 
Elöterjesztő:  di-. Nagy Attila  Mihály - Rév8  Zn.  vezérigazgatója 

Soós György 
A  vitát megnyitja, majd megadja a szót az előterjesztőnek. 

Dr. Nagy Attila Mihály 
Az ajánlattételi felhívásba egy kis hiba csúszott, ezért az  5.  oldalon szeretne módosítást kérni. 
A  minőségi kritériumoknál közlekedési építmények szakterületen szerzett szakmai 
többlettapasztalat maradt a felhívásban, építési szakterületre szeretné ezt kérni, hogy 
módosíthassák,  es  így fogadja el a Bizottság. Illetőleg a  12.  oldalon található még egy utalás 
erre, ahol egy rövidítésben „KE"-ként szerepel, ott a  „K"  törlését szeretné kérni. 

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

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.  „Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  13.  szám és a Diószegi Sámuel utca  14.  szám alatti 
helyiségek felújítása" tárgyú, a Kbt.  115.  § (I) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárást indít. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

2. a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, 
közbeszerzési eljárást indító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

3. elfogadja az alábbi ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket: 

1,  rész esetében: 

I. Gazdasági szereplő: 
Név: MARDIA Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1162 Budapest,  Hársfa utca  120. 
Adószám:  24752684-2-42 
EKR reg. sz.: EKRSZ92295782 

2.  Gazdasági szereplő: 
Név: HC  Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1094 Budapest,  Bokréta utca  19. 
Adószám:  13792590-2-43 
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EKR reg. sz.: EKRSZ_52127960 

3. Gazdasági szereplő: 
Név: EU-Line  Építőipari Zrt. 
Székhely:  1213 Budapest,  Hollandi M  21. 
Adószám:  23284410-2-43 
EKR reg. sz.: EKRSZ_69377415 

4. Gazdasági szereplő: 
Név: KATA EPSZÖV Építőipari Szövetkezeti, Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Zrt. 
Székhely:  2760  Nagykáta, Perczel Mór utca  5. 
Adószám:  13610458-2-13 
EKR reg. sz.: EKRSZ_43013454 

5. Gazdasági szereplő: 
Név: Bautechvill Villamos és Építő  General  Kft. 
Székhely:  2724  Újlengyel, Petőfi Sándor utca  48. 
Adószám:  24235172-2-13 
EKR reg. sz.: EKRSZ_17100463 

2.  rész esetében: 

1. Gazdasági szereplő: 
Név: HUFER-BAU Építőipari, Szolgáltató  is  Kereskedelmi Kft. 
Székhely:  1193 Budapest,  Könyvkötő  u 22. 
Adószám:  12626704-2-43 
EKR reg. sz.: E1CRSZ_61630800 

2. Gazdasági szereplő: 
Név: R.S.Z. Építőipari Kft. 
Székhely:  1147 Budapest,  Öv utca  161/A 
Adószám:  10681831-2-42 
EKR reg. sz.: EKRSZ_39422523 

3. Gazdasági szereplő: 
Név: EURO  CAMPUS  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely:  3300  Eger, Árpád  fit 64. 
Adószám:  13646925-2-10 
EKR reg. sz.: EKRSZ_84878940 

4. Gazdasági szereplő: 
Nev: BÁSTYA Millenium Zrt. 
Székhely:  1163 Budapest,  Cziráki utca  26-32. 
Adószám:  25121254-2-42 
EKR reg. sz.: EKRSZ_65613524 

5. Gazdasági szereplő: 
Név: FAUNA-DUÓ Kit 
Székhely:  1155 Budapest,  Rekettye utca  49. 
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Adószám:  12319020-2-42 
EKR reg. sz.: EKRSZ_55264121 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

4.  az ajánlattételi felhívás és a kapcsolódó dokumentumok az ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplők részére egyidejűleg közvetlenül, írásban kerüljenek megküldésre. Az ajánlattételi 
határidő:  15  nap. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

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

202/2019.  (1II.11.) sz. Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. „Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  13.  szám  es  a Diószegi  Samuel  utca  14.  szám alatti 
helyiségek felújítása" tárgyú, a Kbt.  115.  §  (1)  bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárást indít. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.  a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, 
közbeszerzési eljárást indító felhívást és közbeszerzési dokumentumokat. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

3.  elfogadja az alábbi ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket: 

I. rész esetében:  

1. Gazdasági szereplő: 
Név: MARDIA Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1162 Budapest,  Hársfa utca  120. 
Adószám:  24752684-2-42 
EKR reg. sz.: EKRSZ_92295782 

2. Gazdasági szereplő: 
Név: HC  Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1094 Budapest,  Bokréta utca  19. 
Adószám:  13792590-2-43 
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EKR reg. sz.: EKRSZ_52127960 

3. Gazdasági szereplő: 
Név: EU-Line  Építőipari Zrt. 
Székhely:  1213 Budapest,  Hollandi út  21. 
Adószám:  23284410-2-43 
EKR reg. sz.: EKRSZ_69377415 

4. Gazdasági szereplő: 
Név: KATA ÉPSZÖV Építőipari Szövetkezeti, Termelő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Zrt. 
Székhely:  2760  Nagykáta, Perczel Mór utca  5. 
Adószám:  13610458-2-13 
EKR reg. sz.: EKRSZ_43013454 

5. Gazdasági szereplő: 
Név: Bautechvill Villamos és Építő  General  Kft. 
Székhely:  2724  Újlengyel, Petőfi Sándor utca  48. 
Adószám:  24235172-2-13 
EKR reg. sz.: EKRSZ_17100463 

2.  rész esetében: 

I.  Gazdasági szereplő: 
Név: HUFER-BAU Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Székhely:  1193 Budapest,  Könyvkötő  u 22. 
Adószám:  12626704-2-43 
EKR reg. sz.: EKRSZ_61630800 

2. Gazdasági szereplő: 
Név: R.S.Z. Építőipari Kft. 
Székhely:  1147 Budapest,  Öv utca  161/A 
Adószám:  10681831-2-42 
EKR reg. sz.: EKRSZ_39422523 

3. Gazdasági szereplő: 
Név: EURO  CAMPUS  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely:  3300  Eger, Árpád út  64. 
Adószám:  13646925-2-10 
EKR reg. sz.: EKR5Z_84878940 

4. Gazdasági szereplő: 
Név: BÁSTYA Millenium Zrt. 
Székhely:  1163 Budapest,  Cziráki utca  26-32. 
Adószám:  25121254-2-42 
EKR reg. sz.: EKRSZ_65613524 

5. Gazdasági szereplő: 
Név: FAUNA-DUÓ Kft. 
Székhely:  1155 Budapest,  Rekettye utca  49. 
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Adószám:  12319020-2-42 
EKR reg. sz.: EICRSZ_55264121 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

4.  az ajánlattételi felhívás  es  a kapcsolódó dokumentumok az ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplők részére egyidejűleg közvetlenül, írásban kerüljenek megküldésre. Az ajánlattételi 
határidő:  15  nap. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.  Beszerzések 
(Irt-is/mil előterjesztés) 

Napirend  2.1.  pontja: Javaslat  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárás megindítására 
Előterjesztő: Pár/s Gyuláné - gazdasági vezető 

Soós 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  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fizetési számláinak vezetése és a számlavezetéshez 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező ajánlattételi felhívást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március I!. 

2. elfogadja az alábbi ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket az Önkormányzat 
honlapján történő megjelentetéssel egyidejűleg: 
CIB  Bank  Zrt. 
K&H  Bank  Zrt. 
Magyar  Takarékszövetkezeti  Bank  Zrt. 
OTP  Bank  Nyrt. 
Raiffeisen  Bank  Zrt. 
Sberbank Magyarország Zrt. 
UniCredit  Bank Hungary  Zrt. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 
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Soós György 
Megállapítja, hogy  14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

203/2019. (111.11.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nein,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  „Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat és költségvetési szerveinek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fizetési számláinak vezetése és a számlavezetéshez 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban úgy dönt, hogy 

I. elfogadja az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező ajánlattételi felhívást. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

2. elfogadja az alábbi ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket az Önkormányzat 
honlapján történő megjelentetéssel egyidejűleg: 
CIB  Bank  Zrt. 
KkH  Bank  Zn. 
Magyar  Takarékszövetkezeti  Bank  Zrt. 
OTP  Bank  Nyit 
Raiffeisen  Bank  Zn. 
Sberbank Magyarország  Zn. 
UniCredit  Bank Hungary  Zn. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

3. Gazdálkodási Ügyosztály 
.Eliberresztó: dr. Henc: Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előtedesztés) 

Soós György 
Külön tárgyalásra tesz javaslatot a napirend  3.8.  pontja tekintetében. Egyéb külön tárgyalásra 
javaslatokat kér. 

Condos  Judit 
A 3.1.  napirendi pontot kéri külön tárgyalni. 

Jakabfy Tamás 
A 3.2.  napirendi pontot kéri még külön tárgyalni. 
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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  3.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

A  napirend  3.1.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  3.2.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Népszínház utca — Kiss József utca csomópontban gyalogos átkelőhely 
létesítéséhez 

A  napirend  3.2.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  3.3.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület,  Hock Janos  utca felújításához 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja — 
a Via  Futura  Mérnöki Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 726310;  székhely:  1111 Budapest,  Zenta 
utca  I.  mfsz.  3.)  által készített kiviteli terv (Tsz:  1804/2)  szerint —  a Budapest  VIII. kerület, 
Hock  János utca felújításához, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület,  Hock Janos  utca (hrsz.:  35545)  és 
a Nap utca (hrsz.:  35644/2)  érintett területére terjed ki, 

c. 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. kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg, illetve 
munkát végezni a közműtulajdonosok előírásait betartva, közműkezelők 
szakfelügyelete mellett lehet, 

e. a munkavégzés ütemezésénél a kivitelező vegye figyelembe a  Hock  János utca  8. 
szám alatti társasház által elvégzendő házi bekötőcsatorna javítást, csak annak 
elvégzését követően kezdhető meg a helyreállítás, 

f. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék 
vízelvezetések  fit-  és járdaburkolatoknak megfelelő kivitelezésére, melyre a kivitelező 
5  év garanciát vállal, 

g. kiemelt és döntött szegély építés után a járda burkolatát teljes szélességben öntött 
aszfaltburkolattal kell helyreállítani, 
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h. a kivitelező köteles a felújítási munkák elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban 
értesíteni, valamint a műszaki átadási, használatba vételi eljárásokba bevonni, 

i. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Napirend  3.4.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó közutak átépítéséhez 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
RÉV8 Zrt. kérelmére a „Palotanegyed,  Europa  Belvárosa Program III." keretében az alábbi 
három közút egyesített (kiviteli) terv (munkaszám:  102/2016/T)  szerinti átépítéséhez, az 
alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás — a korábban  736/2017.  (IX.04.) számon kiadott tulajdonosi 
hozzájárulás figyelembe vételével az alábbi út- és járdaszakaszokra terjed ki: 

• Szentkirályi utca (Rákóczi út és Baross utca közötti szakasz) (hrsz.:  36593) 
• Rökk Szilárd utca  (Gutenberg  tér — Krúdy utca közötti teljes szakasz) (hrsz.: 

36681) 
• Bródy Sándor utca  (Pollack Mihaly  tér — Vas utca közötti szakasz) (hrsz.: 

36559/11) 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői  es  munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KFIVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék 
vízelvezetések út- és járdaburkolatoknak megfelelő kivitelezésére, melyre a beruházó 
és kivitelező közösen  10  év garanciát vállal, 

e. a kivitelezés a meglévő fák/favermek épségének megőrzése mellett végezhető, 

f. a kivitelező köteles a munkák (helyreállítás) elkészültérő l a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, valamint a műszaki átadási, használatba vételi eljárásokba bevonni, 

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  2  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 
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Napirend  3.5.  pontja: Javaslat forgalomtechnikai tervhez történő tulajdonosi 
hozzájárulás megadására 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét 
képező forgalomtechnikai tervet a Szent Kozma Egészségügyi Központ  Aurora  utcai 
homlokzata előtti területen történő tűzoltó felvonulási terület kijelöléséhez kapcsolódó 
közlekedési rend módosításáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Napirend  3.6.  pontja: Javaslat a VI113 Ingatlan Kft. gépjármű-elhelyezési 
kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I hozzájárul — a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről 
szóló  15/2011.  (III.18.) önkormányzati rendelet  7.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján — a 
VH  13  Ingatlan Kft. (székhely:  1026 Budapest,  Radna  u. 2.,  cégjegyzékszám:  01 09 
323417,  adószám:  26310684-2-41)  által a  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad  u. 13.  szám 
(hrsz.:  35589)  alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó  4  db 
gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítéséhez 
2.500.000,-  Ft/parkoló díjon. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.  felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  15. 

Napirend  3.7.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét 
képező, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel  2019.  január  30.  napján kötött 
megbízási szerződés  2.  számú módosítását, és felkéri a polgármestert a módosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11.,  az aláírás  2019.  március  31. 
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Napirend  3.8.  pontja: Javaslat a CorvINN Ingatlan Kft. gépjármű-elhelyezési 
kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére 

A  napirend  3.8.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

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

Napirend  3.3.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület,  Hock  János utca felújításához 

204/2019. (111.11.)  sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja — 
a Via  Futura  Mérnöki Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 726310;  székhely:  1111 Budapest,  Zenta 
utca  1.  mfsz.  3.)  által készített kiviteli terv (Tsz:  1804/2)  szerint —  a Budapest  VIII. kerület, 
Hock Janos  utca felújításához, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

h.  a tulajdonosi hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület,  Hock  János utca (hrsz.:  35545)  és 
a Nap utca (hrsz.:  35644/2)  érintett területére terjed ki, 

c. a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulást a vonatkozó rendelet 
(19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti mellékletek csatolásával a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgánnesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály 
Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni,  es  az abban foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani, 

d. kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg, illetve 
munkát végezni a közműtulajdonosok előírásait betartva, közműkezelők 
szakfelügyelete mellett lehet, 

e. a munkavégzés ütemezésénél a kivitelező vegye figyelembe a  Hock  János utca  8. 
szám alatti társasház által elvégzendő házi bekötőcsatorna javítást, csak annak 
elvégzését követően kezdhető meg a helyreállítás, 

f. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék 
vízelvezetések  fit-  és járdaburkolatoknak megfelelő kivitelezésére, melyre a kivitelező 
5  év garanciát vállal, 

g-

 

kiemelt  es  döntött szegély építés után a járda burkolatát teljes szélességben öntött 
aszfaltburkolattal kell helyreállítani, 
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h.  a kivitelező köteles a felújítási munkák elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban 
értesíteni, valamint a műszaki átadási, használatba vételi eljárásokba bevonni, 

jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Napirend  3.4.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, TÉR_KÖZ pályázathoz kapcsolódó közutak átépítéséhez 

205/2019. (111.11.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
REV8  Zit  kérelmére a „Palotanegyed,  Europa  Belvárosa Program III." keretében az alábbi 
három közút egyesített (kiviteli) terv (munkaszám:  102/2016/T)  szerinti átépítéséhez, az 
alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás — a korábban  736/2017.  (IX.04.) számon kiadott tulajdonosi 
hozzájárulás figyelembe vételével — az alábbi  (it-  és járdaszakaszokra terjed ki: 

• Szentkirályi utca (Rákóczi út és Baross utca közötti szakasz) (hrsz.:  36593) 
• Rökk Szilárd utca  (Gutenberg  tér — Krúdy utca közötti teljes szakasz) (hrsz.: 

36681) 
• Bródy Sándor utca  (Pollack Mihaly  tér — Vas utca közötti szakasz) (hrsz.: 

36559/11) 

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 Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az abban 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt a tervekben foglalt pályaszerkezetek és felszíni csapadék 
vízelvezetések út- és járdaburkolatoknak megfelelő kivitelezésére, melyre a beruházó 
és kivitelező közösen  10  év garanciát vállal, 

e. a kivitelezés a meglévő fák/favermek épségének megőrzése mellett végezhető, 

f. a kivitelező köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, valamint a műszaki átadási, használatba vételi eljárásokba bevonni, 
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g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számitott  2  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március II. 

Napirend  3.5.  pontja: Javaslat forgalomtechnikai tervhez történő tulajdonosi 
hozzájárulás megadására 

206/2019. (HMI.)  sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét 
képező forgalomtechnikai tervet a Szent Kozma Egészségügyi Központ  Aurora  utcai 
homlokzata előtti területen történő tűzoltó felvonulási terület kijelöléséhez kapcsolódó 
közlekedési rend módosításáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

A 206/2019.  (III.11.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  1.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  3.6.  pontja: Javaslat a VH13 Ingatlan Kft. gépjármű-elhelyezési 
kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére 

207/2019.  (III.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Úgy dönt, hogy 

1. hozzájárul — a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről 
szóló  15/2011. (111.18.)  önkormányzati rendelet  7.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján — a 
VH13 Ingatlan Kft. (székhely:  1026 Budapest,  Radna  u. 2.,  cégjegyzékszám:  01 09 
323417,  adószám:  26310684-2-41)  által a  Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad  u. 13.  szám 
(hrsz.:  35589)  alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó  4  db 
gépjármű-elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítéséhez 
2.500.000,-  Ft/parkoló díjon. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

2. felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  15. 
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Napirend  3.7.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

208/2019. (Mil.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét 
képező, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel  2019.  január  30.  napján kötött 
megbízási szerződés  2.  számú módosítását, és felkéri a polgármestert a módosítás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11.,  az aláírás  2019.  március  31. 

A 208/2019. (111.11.)  sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  2.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  3.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

Soós György 
A  vitát megnyitja, majd megadja a szót Gondos Judit képviselőnek. 

Gondos Judit 
A  határozati javaslat III. pontjáról szeretne külön szavazást kérni, mert érintettség miatt nem 
szavazhat annak tárgyában. 

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e kérdésük, hozzászólásuk. Nincs, tehát a vitát lezárja. 
Szavazásra bocsátja elsőként a határozati javaslat alábbi —III,— pontját: 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Orczy ót  42.  Társasház 
(székhely:  1089 Budapest,  Orczy  tit 42.) 
2019.  március  11. —2019.  június  30. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Orczy út  42.  szám — 
Vajda  Peter  utca felőli homlokzat előtt 
96 m2  járda és  2  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10 m2) 
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Soós György 
Megállapítja, hogy  13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a Bizottság az alábbi határozatot 
elfogadta: 

209/2019. (111.11.)  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: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Orczy út  42.  Társasház 
(székhely:  1089 Budapest,  Orczy út  42.) 
2019.  március  11.  —  2019.  június  30. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Orczy út  42.  szám 
Vajda  Peter  utca felőli homlokzat előtt 
96  ITI2  járda és  2  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10 m2) 

Soós György 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat alábbi — fennmaradt — pontjait: 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy — havonta teljes díjfizetéssel — 
közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Fekarni Bt. 
(1087 Budapest,  Hungária körút  2-4.) 
2019.  április  15. —2019.  október  15. 
Budapest  VIII. kerület, Vas utca  2/a.  szám előtti 
közterületen 
vendéglátó terasz 
18 m2 (2  db parkolóhely) 

napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Vas utca  2/a,  szám előtti 
közterületen 
18m2 

virágláda 
Budapest  VIII. kerület, Vas utca  2/a.  szám előtti 
közterületen 
8  db 

19 



A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy — teljes díjmentességgel — 
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.  március  11. 

Krúdy utca  12.  Társasház 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy utca  12.) 
2019.  március  19.— 2019.  június  19. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  12.  szám — 
Maria  utca felőli homlokzat előtt 
95 m2  járda 

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 fizetendö 
parkolási díj összegére: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Vas utca  3.  Társasház 
(szék.hely:  1088 Budapest,  Vas utca  3.) 
2019.  március  19. —2019.  május  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Vas utca  3.  szám előtt 
87 m2  járda és  6  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10 m2) 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

CODECSA  HU  Kft. 
(székhely:  1082 Budapest, Horvath Mihaly  tér  17.) 
2019,  március  16.— 2019.  május  31. 
építési munkaterület (felvonulási terület — hotel 
építése) 
Budapest  VIII. kerület, Szentkirályi  u. 36.  szám előtt 
22  mi  járdán és úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Szentkirályi  u. 36.  szám előtt  2 
db parkolóhelyen 
22 m2 + 2  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2 ) 
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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.  március  11. 

Tianhai Ingatlan Project Kft. 
(székhely:  1032 Budapest,  Ágoston  u. 2. 8. em. 44.) 
2019.  március  25. —2019.  április  05. 
építési munkaterület (felvonulási terület - melyépítési 
munkálatok) 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 3.  szám előtt 
32 nit  járdán és úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 2.  szám előtt 
6  db parkolóhelyen 
32  in2 +  6  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

A  Városgazdálkodási  es  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.  március  11. 

Human  Bau  Építő Kft. 
(székhely:  1145 Budapest,  Amerikai út  44.  fszt.  1.) 
2019.  március  II. —2019.  április  30. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Győrffy lstván  u. 10.  szám 
előtt  88 m2  járdán és úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Győrffy István  u. 10.  szám 
előtt  4  db parkolóhelyen 
88 m2 + 4  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

S és C Kft. 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy  u. 7.) 
2019.  április  01. —2019.  október  31. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u 7  szám előtti járda 
6 m2 
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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  havonta történő teljes díjfizetéssel — az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Fecske Presszó Kft. 
(székhely:  1221 Budapest,  Kőérberki út  13.) 
2019.  április  01. —2020.  április  01. 
vendéglátó terasz + napernyő + virágláda 
Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 10.  szám előtti járda 
70 m2  +  70 m2  +  6 m2 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - teljes díjmentesség biztosítása 
mellett - közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A  közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Könyvszolgálat Kulturális Egyesület 
(székhely:  1102 Budapest,  Halom  u. 35. 1. 5.) 
2019.  március  20. —2020.  március  20. 
nyílt szerkezetű  pult  (könyvárusító szekér)  1-
árubemutató 
Budapest  VIII. kerület,  Szabo  Ervin tér 
közterületen 
10  m2± 3 m2

 

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

210/2019. (111.11.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy — havonta teljes díjfizetéssel — 
közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat nagysága: 

Fekami Bt. 
(1087 Budapest,  Hungária körút  2-4.) 
2019.  április  15. —2019.  október  15. 
Budapest  VIII. kerület, Vas utca  2/a.  szám előtti 
közterületen 
vendéglátó terasz 
18 m2 (2  db parkolóhely) 
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Közterület-használat célja: napernyő 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Vas utca  2/a.  szám előtti 

közterületen 
Közterület-használat nagysága: 18 m2 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága; 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

virágláda 
Budapest  VIII. kerület, Vas utca  2/a.  szám előtti 
közterületen 
8  db 

211/2019.  (I1I.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy — teljes díjmentességgel — 
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.  március  11. 

Krúdy utca  12.  Társasház 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy utca  12.) 
2019.  március  19.  —  2019.  június  19. 
építési munkaterület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  12.  szám — 
Maria  utca felőli homlokzat előtt 
95  m2  járda 

212/2019. (HIM.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  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: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Vas utca  3.  Társasház 
(székhely:  1088 Budapest,  Vas utca  3.) 
2019.  március  19. —2019.  május  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Vas utca  3.  szám előtt 
87 m2  járda és  6  db parkolóhely 
(parkolóhelyenként  10 m2) 
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213/2019. (HMI.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

CODECSA  HU  Kft. 
(székhely:  1082 Budapest, Horvath Mihaly  tér  17.) 
2019.  március  16. —2019.  május  31. 
építési munkaterület (felvonulási terület — hotel 
építése) 
Budapest  VIII. kerület, Szentkirályi  u. 36.  szám előtt 
22 m2  járdán S úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Szentkirályi  u. 36.  szám előtt  2 
db parkolóhelyen 
22 m2 + 2  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

214/2019. (111.11.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - előre egy összegben történő 
teljes díjtizetéssel - 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.  március  11. 

Tianhai Ingatlan Project Kft. 
(székhely:  1032 Budapest,  Ágoston  u. 2. 8. ern. 44.) 
2019.  március  25. —2019.  április  05. 
építési munkaterület (felvonulási terület - mélyépítési 
munkálatok) 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 3.  szám előtt 
32  rn-  járdán és úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 2.  szám előtt 
6  db parkolóhelyen 
32  mz  +  6  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 
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215/2019.  (III.11.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célj a: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Human  Bau  Építő Kft. 
(székhely:  1145 Budapest,  Amerikai út  44.  fszt.  I.) 
2019.  március  I I.  —  2019.  április  30. 
építési munkaterület (felvonulási terület) 
Budapest  VIII. kerület, Győrffy István  u. 10.  szám 
előtt  88 m2  járdán és úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Győrffy István  u. 10.  szám 
előtt  4  db parkolóhelyen 
88 m2 + 4  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

216/2019. (111.11.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

S is C Kft. 
(székhely:  1088 Budapest,  Krúdy  u. 7.) 
2019.  április  01.— 2019.  október  31. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 7.  szám előtti járda 
6 m2 

217/2019.  (II1.11.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közterület-használati 
hozzájárulást  ad  — havonta történő teljes díjfizetessel — az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Fecske Presszó Kft. 
(székhely:  1221 Budapest,  Kőérberki út  13.) 
2019.  április  01. —2020.  április  01. 
vendéglátó terasz + napernyő + virágláda 
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Közterület-használat helye: Buda est VIII. kerület, Baross  u. 10.  szám előtti járda 
Közterület-használat nagysága: 70  m +  70 m2  +  6 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

218/2019. (111.11.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy - teljes díjmentesség biztosítása 
mellett - közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A  közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

Könyvszolgálat Kulturális Egyesület 
(székhely:  1102 Budapest,  Halom  u. 35.  L  5.) 
2019.  március  20. —2020.  március  20. 
nyílt szerkezetű  pult  (könyvárusító szekér) + 
árubemutató 
Budapest  VIII. kerület, Szabó Ervin  ter 
közterületen 
10 m2+ 3 m2 

Napirend  3.2.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Népszínház utca — Kiss József utca csomópontban gyalogos átkelőhely 
létesítéséhez 

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

Jakabfy Tamás 
Először meg szeretné kérdezni, hogy a tervező eljött-e végül. Nem, ehhez annyit fűz: 
,,szuper". Túlzottan nem erőltette meg magát a tervező, bejelölt egy helyet, ahova dézsás fát 
letehetnek. Ő nem szeretne dézsás fát letenni, azt bárhova leteheti, majdnem. Direkt arról 
szólt a kérdés, hogy ebben a kereszteződésben szerinte legalább  3  helyre lehetne ültetőgödrös, 
favermes megoldással, rendesen a földbe fát ültetni, ez továbbra is megáll. Az meg nem áll 
meg, hogy a fa eltakarja a kilátást, és nem fogják látni a zebrát az autósok. Ez nyilván 
"hülyeség", nagyon sok zebránál vannak fák, nem is érti, egy szakember hogyan ír le ilyet egy 
véleményben. 

Soös György 
Egyetért Jakabfy Tamás képviselővel. Jöjjön  el a  BKK,  és tárgyalják meg,  most  pedig 
halasszák  el a  döntést. Előterjesztő jelzése alapján az előterjesztés visszavonásra kerül. 

Előterjesztő visszavonta. 
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Napirend  3.8.  pontja: Javaslat a CorvINN Ingatlan Kft. gépjármű-elhelyezési 
kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére 

Soós György 
A  vitát megnyitja, majd ismerteti álláspontját: rendeletmódosítást javasol. Rengeteg 
parkolóhely megváltásáról van szó ez esetben, úgy véli, át kell gondolni az Önkormányzat 
rendeletét. Azért ne essenek át a ló másik oldalára, hogy szinte minden parkolóhelyet meg 
akarnak váltani. Ezt az előterjesztést ő így nem fogja tudni támogatni. Feltételezi, hogy 
Jakabi y  Tamás képviselőnek hasonló az észrevétele, megadja a szót. 

Jakabfy Tamás 
Nem kérte külön tárgyalni a napirend  3.6.  pontját, ott csak  3-4  db parkolóhely megváltásáról 
volt szó. Tehát nyilván,  ha  úgy jön ki a geometriája az épületnek, hogy  3  db nincs, akkor erre 
szól az Önkonnányzat rendelete, azt engedélyezik kiváltani.  De  ez annál jóval több, nyilván 
nem éri el az 50%-ot,  de  akkor is, szerinte ide még lehetne rajzolni parkolóhelyeket valahogy, 
ha  más nem, egy külön szinttel. 

Soós György 
Véleménye szerint a rendeletben kellene előírni egy maximum 20%-ot, azaz változtatni 
kellene az arányokon.  A  rendelet akkor született, amikor gazdasági válság volt, nem épített a 
„kutya se". Azóta megváltoztak a gazdasági körülmények, megváltozott a befektetői hangulat 
is, így szerinte megérett a módosításra.  A  vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi 
határozati javaslatot: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. hozzájárul — a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről 
szóló  15/2011. (111.18.)  önkormányzati rendelet  7.  §  (1)  bekezdés a) pontja alapján — a 
CorvINN Ingatlan  KW  (székhely:  1026 Budapest,  Radna  u. 2.,  cégjegyzékszám:  01 09 
327025,  adószám:  26376684-2-41)  által a  Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 22.  szám (hrsz.: 
35617)  alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó  14  db gépjármű-
elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítéséhez  2.500.000,-
Ft/parkoló díjon. 

Felel ős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.  felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  április  15. 

Soós György 
Megállapítja, hogy I igen,  12  nem,  1  tartózkodás szavazattal a Bizottság a határozati 
javaslatot elutasította. 
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219/2019. (111.11.) sz. 

A  Városgazdálkodási 
nem fogadja el:  

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(1  igen,  12  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot 

L hozzájárul — a JózselVáros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről 
szóló  15/2011. (111.18.)  önkormányzati rendelet  7.  § (I) bekezdés a) pontja alapján -- a 
CorvINN Ingatlan  Kg  (székhely:  1026 Budapest,  Radna  u. 2.,  cégjegyzékszám:  01 09 
327025,  adószám:  26376684-2-41)  által a  Budapest  VIII. kerület, Nap  u. 22.  szám (hrsz.: 
35617)  alatti ingatlanon tervezett lakóépület megépítéséhez kapcsolódó  14  db gépjármű-
elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítéséhez  2.500.000,-
Ft/parkoló  (Von. 

2.  .felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési kötelezettség megváltására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  március  11. 

4.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt -  mb.  vagyongazdálkodás igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
Megkérdezi a Bizottság tagjait, van-e javaslatuk külön tárgyalásra. Nincs, tehát a  4.  blokk 
napirendi pontjainak együttes vitáját megnyitja, majd lezárja. Szavazásra bocsátja az alábbi 
határozati javaslatokat: 

Napirend  4.1.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Koszorú utca  29.  szám alatti, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli bérbeadására 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) az  1285/2013. (X1.22.)  számú határozatának  3.)  pontjában foglaltakra figyelemmel nem 
járul hozzá a  Budapest  VIII. kerület, Koszorú utca  29.  szám alatti,  35519/0/A/1  hrsz.-u, 
53 m2  alapterületű, utcai bejáratit, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
tekintetében TÓTH GÉZÁNÉ egyéni vállalkozó (székhely:  1086 Budapest,  Baross utca 
96.,  nyilvántartási száma:  1846124,  adószáma:  40807715-2-42)  bérlővel kötött bérleti 
szerződés meghosszabbításához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Koszorú utca  29.  szám alatti, 35519/0/AJI 
53 m2  alapterületű, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli 
bérbeadásához TÓTH GÉZÁNÉ egyéni vállalkozó (székhely:  1086 Budapest,  Baross 
utca  96.,  nyilvántartási száma:  1846124,  adószáma:  40807715-2-42)  részére határozott 
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időre,  2023.  december  31.  napjáig raktározás tevékenység céljára,  36.200,-  Ft/hó + 
ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen, a  3  havi bruttó bérleti 
díjnak megfelelő óvadék megfizetésének (feltöltésének) és az egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozat leendő bérlő általi elkészítésének kötelezettsége mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

3.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  2.)  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) 
önkormányzati rendelet  14.  *  (2)  bekezdése alapján  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését (feltöltését), valamint a  17.  §  (4)  bekezdése alapján közjegyző előtt 
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

Napirend  4.2.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  16.  szám alatti 
helyiség (Hrsz.:  36670/0/A/40)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat 
kiirására 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt,  bogy 

1.) nem járul hozzá a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  16.  szám alatti,  36670/0/A/40 
helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint  401 m2  alapterületű, utcai bejáratú, pinceszinti, nem 
lakás céljára szolgáló egyéb helyiség bérbeadásához a  Reds Team Sport  Kft. (székhely: 
1036 Budapest,  Pacsirtamező  u. 63.,  cégjegyzékszám:  01-09-331818,  adószám: 
26554509-1-41,  képviseli: Vörös Adrienn ügyvezető, képviselet módja: önálló) részére, a 
25  M  Ft  feletti forgalmi értékre való tekintettel. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  16.  szám alatti,  36670/0/A/40 
helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint  401 m2  alapterületű, utcai bejáratú, pinceszinti, nem 
lakás céljára szolgáló egyéb helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő 
bérbeadásához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
Ilatáridő:  2019.  március  11. 

3.) elfogadja a határozat mellékletét képező,  Budapest  VIII. kerület, Knitly utca  16.  szám 
alatti,  36670/0/A/40  helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint  401 m2  alapterületű, utcai 
bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiség bérbeadására vonatkozó 
pályázati dokumentációt az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális bérleti díj összege  202.840,-  Ft/hó + ÁFA, 
b.) a pályázat bírálati szempontja: 
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- a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min. 

1  hó — max.  10  hó (súlyszám:  1) 
c.) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-

testület  248/2013. (V1.19.)  számú határozat II. fejezetének  8.  a) pontja szerinti 25%-os 
bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), illetve 
kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó,  call  center, stb.), végzésére 
vonatkozik. 

d.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell 
vizsgáltatnia használatbavétel előtt, továbbá zajjal járó tevékenység céljából (pl.: 
toina-/edzőterem; paintball, airsoft, lézerharc; játszóház; tennelőüzem/konyha; stb.) 
történő bérbevétel esetén a helyiség teljes hangszigetelését vállalnia kell. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
Határidő:  2019.  március  11. 

4.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  2.)  és  3.)  pontjai szerinti 
nyilvános, egyfordulós pályázat lebonyolítására és a pályázati dokumentáció 
Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerinti közzétételére, majd a pályázat 
eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság elé. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
Határidő:  2019.  június  15. 

Napirend  4.3.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  86.  földszint  70. 
szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítésére 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban  35527/2/A/70  helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  86.  földszint  70.  szám alatti,  25 m2 
alapterületű helyiségre vonatkozó eladási ajánlat Nem Adom Fel Alapítvány (székhely: 
1093 Budapest,  Lónyay utca  3.  II. I.; adószám:  18256529-1-43;  nyilvántartási szám:  01-
01-0009765;  képviseli: Dely Géza István elnök) bérlő részére történő megküldéséhez, a 
vételárnak az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint az Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 
32/2013.  (VII.15.) önkormányzati rendelet alapján a forgalmi érték 100%-ában, azaz 
4.110.000 Ft  összegben történő közlése mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti eladási 
ajánlat kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019'  május  30. 
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Napirend  4.4.  pontja:  A Budapest  VIII. kerület, József utca  46.  szám alatti,  35044/0/A/2 
helyrajzi számú műhely helyiségre készült értékbecslés felülvizsgálata iránti kérelem 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) a  Budapest  VIII. kerület, József utca  46.  szám alatti,  35044/0/A/2  hrsz.-n,  32 m2 
alapterületű műhely helyiség Puka  Eduard  egyéni vállalkozó bérlő részére történő 
elidegenítésével kapcsolatosan hozott  1284/2018.  (XII. I  7.)  számú határozatát 
változatlanul fenntartja, a vételárat  (12.400.000,- Ft)  nem módosítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a határozat  1.)  pontjában 
foglaltakról és az ajánlati kötöttségnek az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló  32/2013.  (VII.15.) önkormányzati 
rendelet  11.  §  (2)  bekezdése alapján történő meghosszabbításáról tájékoztassa a bérlőt. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  16. 

Napirend  4.5.  pontja: Javaslat a Mogyoród, Árpád vezér  tit 3.  és a Mogyoród, Árpád 
vezér út  53.  szám alatti ingatlanok értékesítésének tárgyában kiírt pályázatok 
eredményének megállapítására 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ágy dönt, hogy 

1.) a Mogyoród, Árpád vezér  lit 3.  szám alatti,  1590/36  hrsz.-ft ingatlan elidegenítésére kiírt 
nyilvános pályázatot érvényesnek,  de  eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) a Mogyoród, Árpád vezér  fit 53.  szám alatti,  1590/84  hrsz.-fi ingatlan elidegenítésére kiírt 
nyilvános pályázatot érvényesnek,  de  eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

Napirend  4.6.  pontja:  A Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  2.  szám 
alatti,  36277/0/A/2  helyrajzi számú műterem elidegenítése 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul az eladási ajánlat Drámatéka Kulturális  Bt.  (székhely:  1082 Budapest, 
Leonardo  da  Vinci u. 41. 2. em. 12.;  adószám:  28504098-2-42;  cégjegyzékszám:  01-06-
317112;  képviseli:  Mann Daniel  ügyvezető) bérlő részére történő kiküldéséhez az 
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ingatlan-nyilvántartásban  a 36277/0/4/2  helyrajzi számon nyilvántartott, természetben  a 
Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  2.  szám alatti,  27 m2 
alapterületű, nem lakás célú műterem helyiség vonatkozásában,  a  forgalmi 
értékbecslésben meghatározott  10.860.000 Ft  összegű vételár közlése mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti eladási 
ajánlat kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  15. 

Napirend  4.7.  pontja:  A Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  6.  szám 
alatti,  3627770/A/1  helyrajzi számú egyéb helyiség elidegenítése 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul az eladási ajánlat bérlő, Drámatéka Kulturális  Bt.  részére történő kiküldéséhez 
az ingatlan-nyilvántartásban  a 36277/0/A/1  helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
a Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  6.  szám alatti,  23  in2 
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában,  a  forgalmi 
értékbecslésben meghatározott  10.410.000 Ft  összegű vételár közlése mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti eladási 
ajánlat kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  15. 

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

Napirend  4.1.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Koszorú utca  29.  szám alatti, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli bérbeadására 

22072019.  (III,!!.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0 new, 0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 



1.) az  1285/2013. (X1.22.)  számú határozatának  3.)  pontjában foglaltakra figyelemmel nem 
járul hozzá a  Budapest  VIII. kerület, Koszorú utca  29.  szám alatti,  35519/0/A/1  hrsz.-u, 
53 m2  alapterületű, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
tekintetében TÓTH GÉZÁNB, egyéni vállalkozó (székhely:  1086 Budapest,  Baross utca 
96.,  nyilvántartási száma:  1846124,  adószáma:  40807715-2-42)  bérlővel kötött bérleti 
szerződés meghosszabbításához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Koszorú utca  29.  szám alatti,  35519/0/A/1  hrsz.-ú, 
53 m2  alapterületű, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség újbóli 
bérbeadásához TÓTH GÉZÁNÉ egyéni vállalkozó (székhely:  1086 Budapest,  Baross 
utca  96.,  nyilvántartási száma:  1846124,  adószáma:  40807715-2-42)  részére határozott 
időre,  2023.  december  31.  napjáig raktározás tevékenység céljára,  36.200,-  Ft/hó + 
ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen, a  3  havi bruttó bérleti 
díjnak megfelelő óvadék megfizetésének (feltöltésének) és az egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozat leendő bérlő általi elkészítésének kötelezettsége mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  2.)  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában  alto  nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) 
önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését (feltöltését), valamint a  17.  *  (4)  bekezdése alapján közjegyző előtt 
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  30. 

Napirend  4.2.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  16.  szám alatti 
helyiség (Hrsz.:  36670/0/A/40)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat 
kiírására 

221/2019.  (II1.11.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  nem járul hozzá a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  16.  szám alatti,  36670/0/A/40 
helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint  401 m2  alapterületű, utcai bejáratú, pinceszinti, nem 
lakás céljára szolgáló egyéb helyiség bérbeadásához a  Reds Team Sport  Kft. (székhely: 
1036 Budapest,  Pacsirtamező  u. 63.,  cégjegyzékszám:  01-09-331818,  adószám: 
26554509-1-41,  képviseli: Vörös Adrienn ügyvezető, képviselet módja: önálló) részére, a 
25  M  Ft  feletti forgalmi értékre való tekintettel. 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület,  Kt-tidy  utca  16.  szám alatti,  36670/0/A/40 
helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint  401 m2  alapterületű, utcai bejáratú, pinceszinti, nem 
lakás céljára szolgáló egyéb helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő 
bérbeadásához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
Határidő:  2019.  március  11. 

3.)  elfogadja a határozat mellékletét képező,  Budapest  VIII. kerület,  Kitty  utca  16.  szám 
alatti,  36670/0/A/40  helyrajzi számú, tulajdoni lap szerint  401 m2  alapterületű, utcai 
bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiség bérbeadására vonatkozó 
pályázati dokumentációt az alábbi feltételekkel: 
a.) a minimális bérleti díj összege  202.840,-  Ft/hó + ÁFA, 
b.) a pályázat bírálati szempontja: 

- a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min. 

1  hó — max.  10  hó (súlyszám:  1) 
c.) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-

testület  248/2013.  (VI.19.) számú határozat II. fejezetének  8.  a) pontja szerinti 25%-os 
bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), illetve 
kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó,  call  center, stb.), végzésére 
vonatkozik. 

d.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell 
vizsgáltatnia használatbavétel előtt, továbbá zajjal járó tevékenység céljából (pl.: 
tonia-/edzőterem; paintball, airsoft, lézerharc; játszóház; termelőüzem/konyha; stb.) 
történő bérbevétel esetén a helyiség teljes hangszigetelését vállalnia kell. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
Határidő:  2019.  március II. 

4.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  2.)  és  3.)  pontjai szerinti 
nyilvános, egyfordulós pályázat lebonyolítására és a pályázati dokumentáció 
Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerinti közzétételére, majd a pályázat 
eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság elé. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
Határidő:  2019.  június  15. 

A 221/2019.  (III.11.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  3.  sz. melléklete 
tartalmazza. 
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Napirend  4.3.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  86.  földszint  70. 
szám alatti, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítésére 

222/2019. (I11.11.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban  35527/2/A/70  helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  86.  földszint  70.  szám alatti,  25 m2 
alapterületű helyiségre vonatkozó eladási ajánlat Nem Adom Fel Alapítvány (székhely: 
1093 Budapest,  Lonyay utca  3.  II. I.; adószám:  18256529-1-43;  nyilvántartási szám:  01-
01-0009765;  képviseli: Dely Géza István elnök) bérlő részére történő megküldéséhez, a 
vételárnak az elkészült forgalmi értékbecslés, valamint az Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeirő l szóló 
32/2013.  (VII.15.) önkormányzati rendelet alapján a forgalmi érték 100%-ában, azaz 
4.110.000 Ft  összegben történő közlése mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti eladási 
ajánlat kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  május  30. 

Napirend  4.4.  pontja:  A Budapest  VIII. kerület, József utca  46.  szám alatti,  35044/0/A/2 
helyrajzi számú műhely helyiségre készült értékbecslés felülvizsgálata iránti kérelem 

223/2019. (HMI.)  sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) a  Budapest  VIII. kerület, József utca  46.  szám alatti,  35044/0/A/2  hrsz.-ú,  32 m2 
alapterületű műhely helyiség Puka  Eduard  egyéni vállalkozó bérlő részére történő 
elidegenítésével kapcsolatosan hozott  1284/2018.  (XII.17.) számú határozatát 
változatlanul fenntartja, a vételárat  (12.400.000,- Ft)  nem módosítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a határozat  1.)  pontjában 
foglaltakról és az ajánlati kötöttségnek az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
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céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló  32/2013.  (VII.15.) önkormányzati 
rendelet  11.  §  (2)  bekezdése alapján történő meghosszabbításáról tájékoztassa a bérlőt. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  16. 

Napirend  4.5.  pontja: Javaslat a Mogyoród, Árpád vezér út  3.  és a Mogyoród, Árpád 
vezer  tit 53.  szám alatti ingatlanok értékesítésének tárgyában kiírt pályázatok 
eredményének megállapítására 

224/2019. (111.11.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a Szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.) a Mogyoród, Árpád vezér  fit 3.  szám alatti,  1590/36  hrsz.-ű ingatlan elidegenítésére kiírt 
nyilvános pályázatot érvényesnek,  de  eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.)  a Mogyoród, Árpad vezér  fit 53.  szám alatti,  1590/84  hrsz.-íz ingatlan elidegenítésére kiírt 
nyilvános pályázatot érvényesnek,  de  eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

Napirend  4.6.  pontja:  A Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  2.  szám 
alatti,  36277/0/A/2  helyrajzi számú műterem elidegenítése 

225/2019. (MIL)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.)  hozzájárul az eladási ajánlat Drámatéka Kulturális  Bt.  (székhely:  1082 Budapest, 
Leonardo  da  Vinci u. 41. 2. em. 12.;  adószám:  28504098-2-42;  cégjegyzékszám:  01-06-
317112;  képviseli:  Mann Daniel  ügyvezető) bérlő részére történő kiküldéséhez az 
ingatlan-nyilvántartásban  a 36277/0/A/2  helyrajzi számon nyilvántartott, természetben  a 
Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  2.  szám alatti,  27 m2 
alapterületű, nem lakás célú műterem helyiség vonatkozásában,  a  forgalmi 
értékbecslésben meghatározott  10.860.000 Ft  összegű vételár közlése mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 
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2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti eladási 
ajánlat kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  15. 

Napirend  4.7.  pontja:  A Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  6.  szám 
alatti,  36277/0/A/1  helyrajzi számú egyéb helyiség elidegenítése 

226/2019.  (1ILI  1.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul az eladási ajánlat bérlő, Drámatéka Kulturális  Bt.  részére történő kiküldéséhez 
az ingatlan-nyilvántartásban  a 36277/0/A/1  helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
a Budapest  VIII. kerület,  Leonardo  da  Vinci u. 41.  fszt.  6.  szám alatti,  23 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában,  a  forgalmi 
értékbecslésben meghatározott  10.410.000 Ft  összegű vételár közlése mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  március  11. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti eladási 
ajánlat kiküldésére és az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  április  15. 

5.  Egyéb előterjesztések 
(irásbeli előterjesztés) 

Napirend  5.1.  pontja: Javaslat a Településfejlesztési Koncepció-tervezettel 
összefüggésben érkezett vélemények elfogadására 
Előterjesztő Iványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

Soós György 
A  vitát megnyitja. Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Köszöni a szót. Településfejlesztési Koncepció-tervezete: partnerségi egyeztetés, bejött 
szerinte viszonylag sok vélemény, nem szokott olyan sok bejönni, volt egy  forum.  Általában 
amikor a jövőről beszélnek, akkor szoktak leginkább előkerülni a zöld kérdések, nem 
meglepetés képviselőtársainak, hogy ez őt eléggé érdekli. Például a kerékpározásról azt írják, 
hogy egy külön koncepció készítése szükséges erről. Ő még nem találkozott magyarországi 
önkormányzattal kerékpáros koncepció esetén; legyen, rendben van,  de  általában más 
koncepcióba szokták beleírni. Ő  es  még legalább másik három véleményező is kérte - a  12 
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oldalt, hogy  ha  átböngészik a nagyon apró betűvel a képviselőtársai -, hogy legyen benne 
kerékpározásról szó, mert szerinte, és valószínűleg szerintük is a józsefvárosi kerékpáros 
infrastruktúra az elég rossz.  A  Baross utcában nem tudnak egy kerékpársávot felfesteni, azt 
úgy a  15.  éve, már nehezen viseli. Azt is szeretné kérni, hogy arról a 70-es évekbeli 
látásmódról is szakadjanak le, hogy itt a diákok kerékpároznak. Nem! Nem a diákok 
kerékpároznak, benne van valamelyik válaszban, ki lehet keresni, hogy a diákok körében a 
kerékpározás...  Mond  egy példát, hogy Amszterdamban a bankigazgató is kerékpározik, azért 
mert: I. ott megvan annak a kultúrája,  2.  az infrastruktúrája megvan neki,  3.  nem az  autos 
közlekedést támogatják a szűk belvárosban, mivel hogy szennyezi a levegőt és elfoglalja az 
összes szabad területet bármilyen értelmes közösségi funkció elől a parkolás és a  2x3  sávos 
főutak formájában. Ezt szeretné kérni, hogy amikor kitűzik a céljaikat, hogy igenis 
hangsúlyosan legyen benne, és az összes elutasító választ, amit itt látott leírva, azt nem érti.  A 
kettes kérdés: parkolás, szintén sokan említik. Itt két koncepció versenyez, az egyik, ami bent 
van most is az anyagban, hogy színvonalasan elégítsék ki a parkolási igényt, a másik — amit ő 
is szeretne -, hogy már középtávon is erőteljesen csökkenteni kell a parkolási igényt, mert a 
kerületnek a közterületeit a parkoló autók elfoglalják és nincs helyük zöldíteni, nincs helyük 
közösségi funkcióra. Kérte, hogy a kerületet jellemző zsúfoltságról kerüljön bele valamilyen 
utalás, és elég érdekes taktikát választott a Hivatal, amikor az ő javaslatait megválaszolta. 
Beleírták  3-4  javaslatához, hogy hova képes ez a kérdéskör kapcsolódni. Ez őt nagyon nem 
érdekli, hogy a zsúfoltság kezelése melyik ponthoz képes kapcsolódni, hogy  ha  abban a 
pontban nincsen benne, akkor olyan, mintha neki azt mondták volna, hogy hagyja ezzel őket 
békén, és nem akarnak ilyet beleírni az anyagba; csak nem így fogalmaztak, hogy „menjen a 
francba", hanem úgy fogalmaztak, hogy ezt be lehet kapcsolni az anyagba,  de  "rohadtul" nem 
kapcsolták bele. Bocsánat az ingerültségért ... Az új közparkok létrehozása, ami szerinte a 
zöldfelületek növeléséhez szükségszerű, ott ugyanezt megírták, hogy hova lehet bekapcsolni. 
Ő nem azt akarja meglátni, hogy hova lehet bekapcsolni, ő azt akarja meglátni, hogy bent van 
Józsefváros víziójában, hogy új közparkokat szeretnének létrehozni, vagy  ha  nem akarnak 
létrehozni, akkor írják bele, hogy nem akarnak létrehozni és akkor majd meglátják, hogy  A 
verzió,  B  verzió és majd a Képviselő-testület döntsön és mindenki mondja el a szavazatával, 
hogy akar új közparkot létrehozni vagy nem akar új közparkot létrehozni. (Hangjelzés) Ezt 
még tudná mondani még egy fél óráig,  de  szerinte elég volt mindenkinek, még neki is. 

Soós György 
Alpolgármester úr válaszol. Egyetlenegy felvetésére, a közparkok; érdemes lenne arrafelé -  ha 
már ennyi beruházás van Józsefvárosban — buzdítani a kivitelezőket, hogy látnak nagyon jó 
példákat nyugaton ezekre a zöld jellegű beruházásokra, hogy úgy építik meg az ingatlanjaikat, 
hogy egyben zöldfelületeket is biztosítanak rajta, vannak a zöldfalak, mohafalak. Szerinte 
érdemes lenne átgondolni a hosszú távú koncepcióikban, hogy például,  ha  a parkolás nem 
megoldható mélygarázs szinten, akkor ilyen jellegű beruházásokkal vagy egyéb dolgokkal. 
ezeket a beruházásokat érdemes lenne támogatni, egyrészt jól néz ki, másrészt tisztítja a 
levegőt, harmadrészt pedig tényleg ez az új  high-tech  történet. Érdemes lenne ebben is 
gondolkodniuk. Megadja a szót Egry Attila alpolgármesternek. 

Egry Attila 
Köszöni a szót. Képviselő úr felvetésére azt tudja mondani, hogy a városvezetés is 
hasonlóképpen gondolkodik Józsefváros jövőjéről, mint ahogyan Képviselő úr elmondta. Az 
egy vita lehet az írott dokumentumról, hogy mennyire részletez egy-egy kérdést, vagy hogy 
mennyire jól sikerült irodalmilag megfogalmazni ezeket a kérdésköröket, vagy hogy ki hogy 
értelmezi ezeket a szövegeket és hol érzi azoknak a súlypontját, vagy esetleg hol tűnik 
valakinek ez felületesebbnek. Szeretné jelezni, hogy mind a parkolás tekintetében, mind az 
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egyéb alternatív közlekedési módok, mint például a bicikli tekintetében, és értelemszerűen a 
közparkok tekintetében is úgy gondolkodik a városvezetés, hogy további fejlesztések 
szükségesek.  A  közparkokkal kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy az utolsó  8-9  évben 
rendkívül sok parkot és zöldterületet tudott Józsefváros megújítani. Nem csak beszélnek erről 
a dologról, hanem már történtek is előrelépések, sőt nézik azokat a területeket, amik még 
bevonhatóak, vagy akárcsak színvonalában fejleszthetőek, mert mar most is zöldterületek.  A 
parkolással kapcsolatban a Főépítész asszony külön feladatot kapott a városvezetéstől, hogy 
merle  fel,  bogy  milyen lehetőségek vannak a parkolás tekintetében, és egy XXI. századnak 
megfelelő, már Nyugat-Európában használatos parkolási struktúrát tervezzen meg, alakítson 
ki itt a szabályozóban, hogy utána az a gyakorlatban meg tudjon valósulni. Ők is úgy 
gondolják, hogy ennek a városrésznek vannak olyan negyedei, ahol nem kell további 
parkolást biztosítani, mert az már a forgalmat elviselhetetlenül megnövelné, és vannak azok a 
részek, ahol a parkolás biztosítható  es  ezzel még a negyed tovább fejleszthető. Azok az 
útvonalak, amiről Képviselő úr beszelt, a Baross utca, az nekik is a látókörükbe került. 
Levelet írtak a  BKK  irányába, hogy szeretnék megismerni a fejlesztési terveiket, hiszen 
fővárosi útvonalakról beszélnek. Főleg két útvonalat említene, a Baross utcát és a Népszínház 
utcát, mind a kettőt megkérdezték, hogy milyen tervezési, jövőbeli fejlesztési elképzeléseik 
vannak, ezekbe szeretnének ők is bekapcsolódni. Egyrészről szeretnék rendezni a parkolási 
lehetőséget, másrészről pedig úgy gondolják, hogy feleslegesen nagy az áteresztőképessége 
ezeknek az utaknak, azt szűkíteni lehet, ez adja magában azt, hogy majd egy biciklis utat is 
tudnak mind a kettőben kialakítani a jövőben. Egy szűkebb keresztmetszettel, egy élhetőbb, 
sétálhatóbb, biciklizhetőbb útszakaszt szeretnének kialakítani.  A  Baross utcát akár nézhetik a 
Nagykörúttól kifelé végig,  de  egyébként egészen a Kálvin tértől is nézhetik, ami egyébként 
kérdéses, és több felújítást is érintett már ez a rész,  es  most is vannak, mint például az Orczy 
tér kialakítása, amit tovább lehet fejleszteni.  A  Népszínház utcánál a villamosvágányokat 
mindenképpen meg kell őrizni,  de  emellett a fásítással teljesen egyetért, amit itt most 
Képviselő úr felvetett. Ő azt gondolja, hogy a planténeres faültetések a Népszínház utcában 
túlzottan rövid távú megoldások, ennél sokkal  jobb  hosszú távú megoldások vannak.  Ami 
még egy külön fejlesztési rész lesz a közeljövőben, és elkezdik vizsgálni - ez nem jelenti azt, 
hogy az idei évben meg tudják valósítani, mert ez több időt vesz igénybe -, az a Szigony 
utcának az átalakítása. Azt látják, hogy rendkívül nagy lett a gyalogos forgalom és elenyésző 
vagy csökkent a közút forgalma. Szeretnék átalakítani egy sokkal inkább sétálhatóbb, ott is 
jöhet a kerékpárút, a járdafelület, ami elvezetne a Wekerle Főiskolához, a Nokia irodaházhoz 
és a további  2-3  irodaházhoz, ami ott épül, illetve a lakónegyedhez, ami a Corvin negyedet 
jelenti, akkor azt szervesen be tudnák csatlakoztatni, kapcsolni az Üllői út vérkeringésébe és a 
metró kijárathoz, ami a Klinikák megállónál található. Ez a három terület, ami most tervezés 
és koncepció kigondolás alatt van. Azt gondolja, hogy a nyár közepéig ezzel tudnak érdemben 
végezni az első két út tekintetében. Fontos része ennek a munkának, hogy a Fővárossal le kell 
tudniuk egyeztetni és meg kell tudniuk állapodni,  de ha  ezeken túl vannak, akár a következő 
évben itt egy komoly, előremutató fejlesztés is megkezdődhet. 

Scais György 
Megadja a szót Jakabfy Tamás képviselőnek. 

Jakabfy Tamás 
Köszöni a megnyugtató választ. Egy-két dolgot még felsorolna, hogy miben kellene még 
állást foglalniuk és miben nem teszi meg ez a válasz a partnerségi véleményekre. Például az 
egyik a saját fogalmazása volt, hogy a barnamezőből legyen zöld, tehát a pályaudvarból, a 
gyárakból, a  Ganz  gyár területből mindenképpen érdemes olyan szabályozást kialakítani, 
hogy középtávon, hosszú távon, amikor fejlesztésre kerülnek, akkor egy nagyon jelentős 
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zöldfelületet kelljen ott a beruházóknak létrehozni.  A  sport és rekreációs fejlesztésekről annyi 
megjegyzést tenne, hogy reméli, hogy a képviselőtársainak is egyértelmű az, hogy amikor az 
MTK-nak épülő müftives focipályákról beszélnek, akkor egy betonra lerakott műanyagról van 
szó, a színe tényleg zöld,  de  azért azt ne képzelje senki sem, hogy az egy zöldfelületi 
fejlesztés, kifejezetten az ellentéte.  A  harmadik, ami nagyon fontos - látta itt az anyagban, 
nem ő vetette fel,  de  gondolhatott volna rá —, az egészségügyi mutatók, légszennyezés 
kérdése.  A  statisztika szerint a belvárosban élők átlagosan  3  évvel élnek kevesebbet a 
légszennyezettség miatt és ennek megfelelően az egészségügyi mutatóik is rosszabbak az 
átlagnál. Az nem elfogadható, hogy egy belvárosi kerület a hosszú távú stratégiában nem tűz 
ki még egy célt sem ezzel kapcsolatban. Kifejezetten egyetért azzal a valakivel, aki ezt az 
egészségi mutatókat és egészségügyi dolgokat kérte, hogy vegyék bele. 

Soós György 
Képviselő úr, engedje meg, hogy az utolsó kérdésre válaszoljon.  A  két fő problémát  a  dízel 
autók jelentik elsősorban  a  belvárosban  es a  fűtés.  A  fűtésre adott egy elég erős választ az  EU, 
ugyanis  3 eve  új gáztüzelő berendezés már csak kondenzációs készülék lehet, tehát  a  fűtés 
hosszú távon, légszennyezettség szempontjából megoldódni látszódik. Ennek  a  támogatására 
majd kell mindenképpen  a  költségvetésben találni fedezetet, mert ez nagy terhet  fog  róni  a 
lakosság azon részére, aki készüléket cserél.  A  másik  a  dízel autók, hosszú távon 
mindenképpen célja lenne nem csak az  EU-nak, hanem Magyarországnak  is,  hogy kivezesse 
őket, ugyanis  a  legkárosabb anyagokról beszélnek.  A  kollégája azt mondja, hogy körülbelül 
10  év, ebbe sajnos ők,  mint  Józsefváros Önkormányzat nem tudnak beleszólni,  maximum 
annyiban, hogy  ha  beszereznek autókat, akkor figyelnek rá, hogy ne dízel legyen, próbáljanak 
ki elektromos autókat. Megadja  a  szót Vörös Tamás képviselőnek. 

Vörös Tamás 
Csak annyit szeretne hozzátenni Jakabfy úr által felvetett kérdésekhez, hogy szerinte ezeknek 
mindegyiknek van helye,  de  a realitásokkal együtt kell élni és azzal, hogy itt emberek élik a 
mindennapjaikat, az ő igényeiket ki kell szolgálni a lehető legteljesebb mértékben. 
Akármennyire is szeretnének bizonyos dolgokat erőltetni, ez nem biztos, hogy ilyen módon 
fog menni.  A  szálló porról volt szó, ezt Budapesten közösen kell meglépni, mert túl nagy 
értelme nincsen kerületenként légszennyezettségrő l beszélni, mert a légszennyezettség nem 
egy VIII. kerületi, VII. kerületi, V. kerületi probléma, hanem egy városi, belvárosi probléma, 
amivel a világ összes nagyvárosa küzd. Elnök úr említette, hogy ennek a fűtés az egyik 
legnagyobb kiváltó oka, nem véletlen, hogy vidéken sokszor rosszabb a levegő minősége, 
mint Budapesten, nem azért, mert sok dízel autót használnak, hanem azért, mert olyan a fűtési 
mod.  Nyilván támogatniuk kell azokat a fűtési módokat, amik a lehető legkevesebb szálló por 
koncentrációt támogatják, és mivel elkötelezett környezetvédők, ezért nyilván a  CO2-re is oda 
kell figyelniük,  de  alapvetően nyilván itt lokálisan a szálló porra kell odafigyelni. Ezeket a 
kérdéseket a világpiacon, globálisan fogják eldönteni akár a dízel autók, akár az elektromos 
autók sorsát. Amíg Magyarországon az autók átlagéletkora  14  év,  es  ez nem emelkedik 
radikálisan — jó irányban mutató jelek vannak, hiszen tavaly minden rekordot megdöntött az 
új autó eladás, ezek a tendenciák ide is begyűrűzhetnek Józsefvárosba túl sok értelme 
nincsen,  ha  lokálisan olyan szabályozásokat akarnak hozni, amit a többiek nem követnek, 
mert akkor semmit nem fognak elérni, azon kívül, hogy a VIII. kerületben lakók nem fogják 
magukat jól érezni, viszont semmivel nem lesz  jobb  az életminőségük, tekintettel arra, hogy 
ebben egyedül maradtak. Ez egy nagyon  komplex  dolog, akár a parkolást, akár a biciklis 
közlekedést nem kell szembeállítani egymással,  de  össze kell hangolni. Nem lehet az egyiket 
vagy másikat feltétlenül preferálni, azt gondolja, hogy a biciklis közlekedés bizonyos speciális 
esetekben alternatívája lehet az  autos  közlekedésnek. Nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy 
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teljesen kiváltja egy személyautó által igénybevett szolgáltatásokat. Nyilván az elektromos 
autók kérdését sem a VIII, kerület fogja megoldani, mert ezek olyan kérdések, amik inkább 
technológiai jellegűek, mint egy kerület vagy politikai elhatározás eredői lennének. Arra 
szeretné kérni Képviselő urat, hogy természetesen törekedjenek ezeknek a megvalósítására, 
de  nem feltétlenül olyan módon, ami végül is semmilyen eredményt nem tud hozni, viszont 
egy csomó konfliktust ki tud élezni, ennek szerinte nincsen igazából értelme. Nagyon nehéz 
valóban balanszírozni, ezt nem állítja, hogy könnyű,  de  meg kell próbálni, nem lehet azt 
mondani, hogy ez vagy az a megoldás egyedül legitim egy adott kérdés tekintetében. 

Soós György 
Latja, hogy elég sok felvetés érkezik még ehhez az anyaghoz, úgyhogy azt javasolja, hogy ezt 
vegyék le a napirendről és folytassanak további egyeztetéseket evvel kapcsolatban. Képviselő 
úr nyugodtan bombázza a Hivatalt, ők is fogják még az ötleteikkel. 

Előterjesztő visszavonta. 

A  Bizottság létszáma —  ‚Jr.  Ferencz Orsolya és Kocsis Attila távozásával —  12 *Hire  változott. 

Soós György 
Zárt ülést rendel el. 

6.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli elöterjesztés) 

Napirend  6.1.  potitja:Javaslatitátyúkárral kapcsolatos kártérítési igények elbírálására 
Elékenesztá:  Acs  Péter - J0Zselyárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  yárosüzerneltetési 
igazgatója ./ ZÁRT OLE'S 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  227/2019. (111.11.)  sz. VPB 

határozatot a zárt idésró7 készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  6.2.  pontja: Lakás elidegenítésével kanesolatos vételár és eladási ajánlat 
jóváhagyása —  Budapest  V1II. kerület, ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő:  ‚Jr.  Kecskeméti László Zsolt - József-városi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  228/2019. (111.11.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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SoGy rgy 
Bizottság elnöke 

K. m. f. 

Vöiü Tams 
Bizottság  alet öke 

Napirend  6.3.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére ZART  ÜLÉS 
Előterjesztő : dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi 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  229/2019. (111. 1 1.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Soós György 
Az ülés végén lehetőség van kérdések feltételére. Ezek hiányában az ülést  13  óra  27  perckor 
bezárja. 

asi és Pénzügyi Az Mötv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a  Vá 
Bizottság  2019.  március  1  hei  ülésén elhangzottakat hitelesen 

Bodnar  Qábriella 
Szervezési és Képviselői Iroda  v 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

Varró  Beata 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyinté öje 

me it
„
I,Jiick 

Deákné Lőrincz Márta 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 

A  jegyzőkönyv melléklete:  

-  1.  sz. melléklet  I a 206/2019. (111.11.)  sz. VPB határozat melléklete 

-2. sz. melléklet /a  208/2019. (Ill I I.)  sz. VPB határozat melléklete 

-3. sz. melléklet /  a 221/2019. (XI I.)  sz.  VEB  határozat melléklete 

-  4.  sz. melléklet / név szerinti szavazási lista 



JELMAGYARAZ 

cOE 
lcrvez.,41 

NicpuuriLeie:OEJDOE*1.: 

!..1cylre6 Lwkotab 

itinu 

TERVLAND 
Sid Éni F;va Avii 20 Al 71,VA. 

7'7, audeen, VIII kyride tumor,' jr'A 22 
j azszlvnrosi Sun; Kuum, E9üszaegiiyi I 

Forgalomttchnika4 helysnu ray 
iozo:as[ feivonu;ät.; Ierolet 

I''''' o'.er.,eln-.1,1,2;....k. 

)

1 
1,...›, T 1 i. .-.-  i,..- 





2.  sz. melléklet 
a  208/2019. (Hill.)  sz. 
VPB határozat melléklete Megbízási szerződés 

2.számá módosítása 
(egységes szerkezetben) 

szerződés azonosító szám;  37/2019. 

amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.,  adószám:  15735715-2-42,  törzsszám:  735715,  bankszámlaszám:  10403387-00028570-
00000000,  statisztikai szám:  15735715-8411-321-01,  képviseli: dr. Sara Botond polgármester), mint 
megbízó továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (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), mint megbízott (a továbbiakban JGK), 
(együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel, a megjelölt helyen és 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, üzemeltetéséről való gondoskodást, a beruházási, 
felújítási feladatok ellátását, értékesitésének, hasznosításának lebonyolítását (különösen az 
értékbecslést, a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és szerződéskötésben való közreműködést), 
műszaki szaktanácsadás  es  műszaki ellenőrzést a szerződésben megjelölt vagyon elemek tekintetében 
a JOK jogosult eljárni. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága a  34/2019. (1.21.) stn.,  a  132/2019. (11.18.)  számú 
határozat I. pontjában és a  ..../2019. (111.11.)  számú határozatában döntött arról, hogy megbízza a 
JGK-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. 

II. A  megállapodás tárgya 

1. Felek kijelentik, hogy jelen megbízási szerződés alapján az Önkormányzat megbízza  es 
meghatalmazza JOK-t, hogy nevében  es  helyette  a  jelen megbízási szerződés mellékletében szereplő 
valamennyi feladatot telj  es  körűen lebonyolítsa, ennek érdekében valamennyi feladatot elvégezze. 
2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés kizárólag  a III  pontban meghatározott feladatokra, 
illetve az azzal összeftiggésben 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  JGK 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  JG-1{.4,  hogy  a  teljesítés során teljesítési segédet 
vegyen igénybe, különösen  a  hivatalos közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása 
vonatkozásában. 



6. Az eljárások lefolytatásáért a JGK díjazásban nem részesül. 

7. Felek megállapodnak abban, hogy jognyilatkozataikat csak írásban, az átvétel helyét  As  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@jgichu 

9.  Írásbeli közlésnek minősül: 

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

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.  M. emelet  315. 
Telefon:  06-1-459-2567 
e-mail:  gazdalkorlas@iozsefvaros.hu 

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

I I. 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  Fe  felé — késedelmi kamat terhe mellett — az erre irányuló felhívást 
követő  15  napon belül megtéríteni mindazon költségeket, melyek a közbeszerzési eljárások során 
felmerültek. Továbbá felel a magatartása miatt bekövetkező és a másik Félnél keletkezett minden 
olyan káréri 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 jóhiszemüen — az 
megállapodás céljának megfelelően - gyakorolja is 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 jogcselekmény, így 
különösen a szerződés módosítása nélkül — a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés  let). 

HI. A  JGK vállalja 

1. 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 döntse 
alapján jogosult  at  Önkormányzat nevében szerződéseket  es  egyoldalú jognyilatkozatokat aláírni, 
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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 követően haladéktalanul,  de  legkésőbb  3  munkanapon 
belül köteles készre jelenteni a jelen szerződésben megjelölt önkormányzati kapcsolattartó felé. 

5. A  ,IGK a szerződés mellékletében megjelölt feladatok ellátása során kötött szerződések 
kapcsán jogosult referencianyilatkozat liadására. 

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  információk 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  es  a Polgármesteri Hivatal 
SZMSZ-ben meghatározottak szerint haladéktalanul,  es  soron kívül intézkedik. 

V. Záró rendelkezések 
1. Jelen szerződést a Felek a ILII. pontban meghatározott időtartamig kötik. 

2. Jelen szerződés módosítása kizárólag Írásban, a Felek közös megegyezésével történhet. 

3. Jelen szerződést bármelyik Fél indokolás nélkül a másik félhez címzett elözetes írásbeli 
nyilatkozat alapján  15  napos határidővel felmondhatja. 

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

5. A  Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről 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  alto  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 részéve válik, azzal együtt 
kell értelmezni. 

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



10. Jelen szerződés megkötésére a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottságának a  34/2019. (1.21.)  számú, a 
132/2019. (1118.)  számú határozatára és a  .—/2019. (111.11)  számú határozatára tekintettel kerül sor. 

Kelt:  Budapest, 2019 Budapest, 2019  
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1. számú melléklet 

Parkolás-üzemeltetés: 
1. Parkoló automatákba alaplapok, modernek cseréje: 

Intézményi fejlesztések: 

2. József lat.  36.  szám alatti háziorvosi rendelő kazáncsere: 

15 240 e Ft 

6 096 e Ft 

Óvodák: 
I. Kincskereső Tagóvoda homlokzat felújítás, nyílászárók cseréje, elektromos és érintésvédelmi 
hálózat felújítása: 76 200  e  Ft 

Iskolák: 
1. Lakatos Menyhért Általános Iskola udvar felújítás 

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

22 860 e Ft 

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

Közlekedésbiztonsági csomag: 25 000  e  Ft 
Delej utca (üllői  tit  és Szenes lván tér közötti szakaszának), valamint a Gázláng utca dijfizetit 
övezetbóT történő kivételével kapcsolatban a forgalomtechnikai zárásához szükséges tervek 
elkészíttetése, jóváhagyatása, tulajdonosi, kezelői, iizetneltetól lehatárolási terv elkészíttetése, 
jóváhagyatása 1.000  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 alatt i 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: 100 301 e Ft 
6. Mária  u. 4.  szám alatti épület küiritési költségei: 120 730 e Ft 

Játszóterek: 
1. Fecske  u. 24.  szám alatti  (tun: 34997)  Nagy  Ho Ho  horgász játszótér tömedékelésére 

vonatkozó kivitelezés 9.000  e  Ft 
Egyéb: 

1.  beruházásokkal kapcsolatos tájékoztató táblák legyártása és kihelyezése 1 756  e  Ft 





3.  sz. melléklet 
a  221/2019. (11.1  I I) sz. 
VPB határozat melléklete 

Pályázati dokumentáció 

Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a Képviselő-testület 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága  ..../2019.  (III  11)  számú határozata alapján 
nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező  Budapest  VIII. kerület, Krúdy 
utca  16.  szám alatti,  36670/0/A/40  helyrajzi számú,  401 m2  alapterületű, utcai bejáratú, 
pinceszinti non lakás céljára szolgáló egyéb helyiség bérbeadására. 

A  Kiiró 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,  ha  az ajánlattevő a dokumentációt 
visszaadj a.  A  pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben 
nem  then  vissza. 

1. A  pályázati kiírás adatai 

A  pályázat kiírója: 

A  pályázati dokumentáció megvásárlásának 
helye, ideje: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkonnányzat 

(1082 Budapest)  Baross  u. 63-67.) 

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

nyilvános egyfordulós pályázat 

Bérbeadás 

20.000,- Ft  + ÁFA 

átutalással fizetendő a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.  WI Bank 
Zrt.-nél vezetett  10403387-00028859-
00000006  számú számlájára (megjegyzés 
rovat: helyiség címe, megvásárló neve 
(cégnév)) 

pályázati dokumentáció arának átutalása 
után, átutalási bizonylat bemutatásával 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Kereskedelmi Célú bérbeadási Iroda 
1084 Budapest, Or u. 8.  I. emelet 
2019.  március  18-túl ügyfélfogadási 
időben 

A  pályázat Bonyolítója: 

A  pályázat jellege: 

A  pályázat célja: 

A  pályázati dokumentáció ára: 

Az ajánlati biztosíték összege: bruttó  772.820,- Ft.  Az ajánlati biztosíték 
befizetése csak magyar forintban 
teljesíthető, értékpapírral, 



garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem 
helyettesíthető. 

Az ajánlad biztosíték befizetésének módja, átutalás 

Számlaszám: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Kezil  Bank  Zrt.-nél vezetett  10403387-
00028864-00000008  számit számlájára 

M ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati 
biztosíték 

Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének 
határideje: 2019.  április  12. 2400  óráig 

A  pályázat leadásának határideje: 2019.  április  15. 14®  óráig 

A  pályázattal kapcsolatban további információ 

kérhető: Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda 

Tel.:  06 1 216 6962/101, 104  mellék 

A  pályázattal érintett ingatlan megtekinthető:  2019.  március  18.  is  2019.  április  12. 
között előzetes egyeztetés szükséges a 
Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező  u. 2 
szám alatti Irodában, vagy a  06 1 210 4928, 
210 4929  telefonszámokon 

A  pályázat bontásának várható időpontja: 2019.  április  15. 14" órától 

A  pályázatok bontásának helye: 1084 Budapest, Őr  u. 8.  I. emelet. M 
ajánlattevő a pályázat bontásán jelen lehet. 

A  pályázat eredményét megállapító szervezet:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

A  pályázat elbírálásának határideje, is a 
várható eredményhirdetés: 

2. A  pályázattal érintett ingatlan 

Címe: 

Helyrajzi száma: 

Megnevezése: 

Tulajdonlap szerinti alapterülete: 

Minimális nettó bérleti díj: 

2019.  június  15. 

Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  16. 

pinceszint 

36670/0/A/40 

egyéb helyiség 

401 m2 

202.840 Ft  + ÁFA/hónap 
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Ajánlati biztosíték összege: 772.820 Ft 

A Kiln')  kiköti, hogy a fenti helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testület  248/2013.  (VI.  19.)  számú határozatának  8.  a) pontja szerinti a  25  %-os  bérleti 
díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, Játékterem, szexshop), kölcsönző, 
nyilvános internet szolgáltatás  (Internet  kávézó,  call  center, stb) tevékenység végzésére 
vonatkozik. 

Kiíró tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a helyiség gyenge műszaki állapotú, 
felújítandó, jelen állapotában raktározás céljára alkalmas. Más tevékenység esetén az 
ingatlant bérlő köteles felújítani. 

Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell 
vizsgáltatnia használatbavétel előtt, továbbá zajjal járó tevékenység céljából (pl.: 
torna/edző terem; paintball, airsoft, lézerharc; játszóház; termelő üzem/konyha; stb.) 
történő bérbevétel esetén a helyiség teljes hangszigetelésit vállalnia kell. 

3. A  pályázat célja, tartalma 

A  bérbeadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiség a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, bérbeadásukra a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI tv., a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról  es  a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.  13.)  számú önkormányzati 
rendelet, a Képviselő-testület  45/2019. (02.21.)  számú határozata (Versenyeztetési 
szabályzat),  es  az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.  20.)  önkormányzati rendelet vonatkozik. 

A  Kiíró a  2.  pontban körülírt helyiséget adja bérbe a nyertes ajánlattevő részére határozatlan 
időre  30  napos felmondási idő kikötésével. Amennyiben az ajánlattevő ettől eltérő bérleti 
jogviszony időtartamot (pl.: határozott idő,  5  évre) kíván létesíteni, azt a pályázatában az 
ajánlati összesítőn jeleznie kell. Határozott idő eseten a maximális időtartam  15  év lehet. 

A  bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, az adott év január  1461  a KSH által közzétett 
előző évi inflációs index mértékével emelkedik.  A  bérleti díj emelkedésének első időpontja 
2020.  január hónap.  A  január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

A  helyiség bérleti díja a  2.  pont alatti táblázatban található. Kiíró óvadék megfizetését köti ki, 
amelynek mértéke a havi bruttó bérleti díj háromszorosa. Az ajánlati biztosíték összege az 
óvadék összegébe beszámításra kerül. 

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírása, melynek költségét a Bérlő viseli. 

A  helyiség átalakítása, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabályok az 
irányadók, amelyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájárulást a tulajdonosi 
joggyakorló adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a helyiségben folytatni kívánt 
tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magában foglaló társasház ás az engedélyező 
hatóságok, szakhatóságok,  es  közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a bérlőnek kell 
beszereznie.  A  bérbeadás során az Önkonnányzat nem szavatolja,  bogy  bérlő a helyiségekben 
az általa kívánt tevékenységet folytathatja. 

A  Kiíró kiköti, hogy jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan 
tevékenység végzése érdekében történő bérbevételi ajánlat érkezik, amelyet  at  Önkormányzat 
nem preferál, továbbá jogosult a pályázat eredményét a helyiségben végzendő tevékenység 
tekintetében a benyújtott ajánlattól eltérő feltétellel megállapítani. 
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4. A  pályázaton történő részvétel feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben: 

megvásárolja a Pályázati dokumentációt,  es  az erről szőlő igazolást csatolja, 

b) az ajánlati biztosíték összegit megfizeti és az határidőn belül beérkezik, 

c) az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja. 

5.  Az ajánlat tartalmi követelményei 

A  versenyeztetési eljárás riyelve a magyar. 

Az ajánlattevőnek: 

a.) az ajánlatban közölnie kell a nevét/cégnevét, szikhelyét, adószámát, adóazonosító számát, 
cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla számát, az 
elektronikus levelezési címét,  ha  ilyennel rendelkezik. 

b.) az ajánlathoz kell csatolni a pályázott nem lakás célá helyiségnek megfelelő ajánlati 
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazoló átutalás teljesítését igazoló bankszámla 
kivonatot. 

c,)  az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a pályázat céljának 
megvalósítását. Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a bérbevétel időtartamát. 

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy  rä  vonatkozóan a  2015.  évi CXLIII. törvény  62. 
§  (1)  bekezdésében és  63.  *  (1)  bekezdésben foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn. 

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

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

az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ellene végrehajtási eljárás nincsen folyamatban. 

Ha  az ajárdattevő egyéni vállalkozó, fentieken túl 

It)  az ajánlatához csatolni kell a vállátkozói igazolvány  30  napnál nem régebbi hiteles 
másolatát 

Ha  az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, fentieken túl 

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

az ajánlatban nyilatkoznia kell attól, hogy nem  all  végelszámolás alatt, ellene csőd-, 
felszámolási és végrehajtási eljárás nincs folyamatban. 

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

g.) 

j.) 
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Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról  es  igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011.  évi CXCV1. törvény  3.  §  (1)  bekezdés I. pontja szerint átlátható szervezet, melyet az 
eredeti,  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel a szervezet bejegyzéséről 
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat alapján nem igazolhatók a törvény  3.  §  (1)  bekezdés I. 
pontjában meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása szükséges (pl: több mint 
25%-os tulajdonnal  biro  jogi személy  30  napnál nem régebbi  30  napnál nem régebbi hiteles 
cégkivonata, külföldön bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása is). 

Amennyiben az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, a versenyeztetési 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 irt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevet/nevüket 
önállóan/együttesen írja/írják alá hiteles cégaláirási nyilatkozatuknak megfelelően. 

A  Bonyolító az ajánlattevőt — az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel — 
elektronikus formában  5  munkanapos határidő kitűzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos 
formai vagy tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat nem megfelelően,  ill.  nem teljes körűen 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, és a pályázat további részében nem vehet részt. 

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

A  hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. 

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

a.) az ajánlati biztosíték összege a pályázati dokumentáció L pontjában meghatározott 
határidőn belül nem kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján. 

b.) nem jelöl meg bérleti díjat. 

6.  Az ajánlat formai követelményei 

A  pályázó pályázatát zárt, jelzés nélküli borítékban,  1  példányban köteles az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, a pályázati 
felhívásban meghatározott módon benyújtani. 

Az ajánlat minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni és össze kell fűzni. Az 
oldalak sorrendjét a  16.  sz. melléklet tartalmazza. 

Az iratot lezárt, sértetlen borítékban, személyesen lehet benyújtani.  A  borítékra kizárólag a 
pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 

„Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 16. 36670/0/A/40  hrsz.-n, egyéb helyiség bérbevétele" 

A  Bonyolító lezáratlan vagy serült borítékot nem vesz át. 

A  Bonyolító az ajánlattételi határidő lejárta  titan  csak abban az esetben vesz át ajánlatot,  ha  az 
ajánlattevő vagy meghatalmazottja az ajánlattételi határidő előtt az ajánlattiteli felhívásban 
megjelölt helyen megjelent,  de  azt méltányolható okból a Bonyolító érdekkörében felmerült 
okból nem tudta időben benyújtani (pl.: sorban  atlas). A  Bonyolító minden ajánlattételi 
határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 



Amennyiben az ajánlattevő a versenyeztetési eljárás biumelyik szalcaq7ában meghatalmazott 
útján  jar  el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is 
mellékelni kell az ajánlathoz.  A  Polgári Perrendtartás  325.  §-a szerint a teljes bizonyító erejű 
magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; 

b) két  Mini  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; 

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. 

Amennyiben az ajánlattevö egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljárás során nevében 
nyilatkozatot maga vagy meghatalmazottja útján tehet. Amennyiben az ajánlattevő jogi 
személy vagy egyéb szervezet, a versenyeztetési eljárás során nevében nyilatkozatot a 
képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e jogi személy/szervezet meghatalmazottja tehet. 

7.Az ajánlat módosítása 

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. 

8.Ajánlati kötöttség 

Az  ajánlattevő  60  napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi 
határidő lejártának napjával kezdődik.  Az  ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben  a 
Kiíró az ajánlatok bírálatára vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati 
kötöttség ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását. 
Az  ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására  a  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi 
V. törvény  (a  továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak, különös tekintettel  a 6:64.  §-ra. 

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

Az  ajánlati kötöttség  anal  jár, hogy  ha a  másik fél az adott időhatáron belül az ajánlatot 
elfogadja,  a  szerződés  a  törvény rendelkezése folytán létrejön.  Az  ajánlat megtételével tehát 
függő helyzet alakul ki, mely az ajánlati kötöttség leteltével  er  véget. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja,  a 
befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. 
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A  Kiíró az ajánlati biztosítékot a felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve — az ajánlatok elbirását követően — a nem nyertes ajánlattevők 
részére köteles a közléstől számított  15  munkanapon belül visszafizetni.  A  Kiíró az ajánlati 
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,  ha  a visszafizetési határidőt elmulasztja. 

9. A  pályázatok bontása 

A  pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati 
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott 
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az 
általuk írásban meghatalmazott személyek,  A  képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni 
kell (személyi igazolvány, meghatalmazás). 

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

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét 
(székhelyét), az általuk felkínált bérleti díj ajánlatot, az ingatlanban végezni kívánt 
tevékenységet, az egyéb vállalásokat. 

Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 

A  Bonyolító az ajánlatok felbontásáról, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet 
készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.  A 
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja alá, S a bontáson 
megjelent ajánlattevők közül felkért személyek aláírásukkal hitelesítik. 

10.Az ajánlat érvénytelenségeinek esete! 

A  Bonyolító érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot,  ha 

a.) a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették, 

b.) az ajánlattevő az ajánlattételi határidőn túl nyújtotta be ajánlatát, vagy az ajánlat az 
ajánlattétel! határidőn túl érkezik be, 

c.) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szembeni korábbi fizetési 
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette, 

cl.) a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő fonnában 
és adatokkal nyújtotta be, 

e.) az ajánlattevőnek a pályázati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem, vagy 
nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve,  ha  az ajánlattevő nem csatolta arról 
szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása, (adó, vám, társadalombiztosítási járulék és 
egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),  ha 
ezek csatolását a pályázati kiírás előírta, 

IL)  az ajánlat nem felel meg a pályázati dolctunentációban meghatározott feltételeknek, vagy 
az ajánlattevő nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, 

g.) az ajänlattevő valótlan adatot közölt, 

It)  az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn 
belül  nein  vagy  new  teljeskörűen tett eleget, 

amennyiben az ajánlatban foglalt tevékenységi  kör  végzését magasabb szintű jogszabály 
kizárja. 



j) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pályázó nem bocsátotta, vagy nem az 
előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére, 

k) a pályázó az ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához vagy 
feltételhez kötötte, továbbá  ha  a megajánlott vételár, bérleti díj mértéke a minimum árat 
nem éri el, 

I) a pályázó nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával 
kapcsolatban, ás nem vállalt ajánlati kötöttséget, 

in)  a pályázat az előző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati 
kiírásban, a jogszabáiyokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak, 

n)  olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson. 

Az eljárás további szakaszában nem vehet  resit  az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett. 

11. A  pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

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

A  benyújtott ajánlatok alapján a Bonyolító értékeli a pályázatokat, meghatározza a benyújtott 
pályázatok sorrendjét,  es  javaslatot tesz a Kiírónak a pályázat eredményének megállapítására. 

A  pályázatok eredményét a Kiin5 állapítja meg.  A  pályázati ajánlatok eredményét Kiíró a 
bontástól számított  60  napon belül állapítja meg. Az eredmény megállapításának határideje 
egy alkalommal legfeljebb  30  nappal meghosszabbítható. Az új határidőről, illetve annak 
függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles 
hirdetményi úton tájékoztatni az érintetteket. 

A  Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja 
meg a pályázat eredményét és rangsorolja a pályázati ajánlatokat.  A  pályázat nyertese az, aki 
a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési 
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette. 

A  Kiíró jogosult a pályázat eredményét a benyújtott ajánlatban foglaltaktól eltérő feltétellel 
megállapítani. 

A  Kiíró a Ptk.  6:74  §  (2)  bekezdése alapján kiköti, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak 
megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogát arra, hogy ne kössön 
bérleti szerződést. 

Az elbírálás fő szempontja: 

A  pályázat bírálati szempontja: -a bérleti díj ősszege (súlyszám:  9) 

-a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben 
történő megfizetése,  min. 1  hó — max.  10  hó (súlyszám: 
1) 

Az értékelés módszere: 

Az értékelés  swirl  adható pontszám minden részszempont esetén:  1-10  pont. 
Részszempontonként a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot  (10  pontot), a 
többi megajánlás ehhez képest arányosan kap kevesebb pontot az egyszerű arányosítás módszere 
szerint.  A  minimálisan adható pontszám nem lehet kevesebb 1-nél. Az egyes megajánlásra adott 
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értékelési pontszámot Kiút megszorozza a hozza tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. 

Az egyes részszempontok: 

1.) bérleti díj (nettó Ft/hó) 

Kiíró előítja Pályázó számára, hogy ajánlatában az ajánlott bérleti díjat nettó Ft/hó 
mértékegységben,  es  az ÁFA feltüntetésével kell megadni. 

A  Pályázó ajánlatában megjelölt bérleti díj legalább  202.840,-  Ft/hó + ÁFA.  A  részszempont 
súlyszáma:  9. 

Kiíró az ajánlott bérleti díjakat nettó összegük alapján hasonlítja össze egymással.  A  legmagasabb 
bérleti díj a legkedvezőbb Kiíró számára, ez kapja a  10  pontot. 

2.) a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő meglizetése,  min. 1  hó — 
max.  10  hó 

Kiíró a Pályázó által előre megfizetni vállalt bérleti díjak tekintetében annyi pontot  ad  (max.  10 
pont), ahány hónap bérleti díj egyösszegü megfizetését vállalja a Pályázó.  A  részszempont 
súlyszáma:  1. 

A  pályázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázati 
ajánlattevőtől az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében.  A  Kiíró a felvilágosítás kéréséről 
es  annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi pályázati ajánlattevőt is. 

12.Összeférhetetlenség 

A  versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani,  ha  a versenyeztetési 
eljárás bonyolításában vagy az ajánlatok elbírálásában olyan személy vesz részt, aki maga is 
ajánlattevő, vagy 

a) annak közeli hozzátartozója (Ptk.:  8:1.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja), 

b.)  annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja, 

e.) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése. 

13. A  pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei 

A  Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárás,  ha 

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértettek, 

b.) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan 
sértő cselekményt követ el. 

A  Kiíró eredménytelennek nyilvánítja az eljárást,  ha 

a.) nem érkezett ajánlat, 

b.) az ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, 

e.) az ajánlatok bírálata során a Bonyolító az összes ajánlatot érvénytelenné irányította, 

GI.)  a Kiíró eredménytelennek nyilvánítja 

Eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról. 



14.Eredményhirdetés, szerződéskötés 

A  pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb  2019.  június  15.  napjáig dönt, amelyről 
Bonyolító  5  napon belül valamennyi ajánlattevőt értesíti. 

A  Bérbeadó a pályázat nyertesével a döntés átvételét követően az Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.  20.) 
önkormányzati rendelet  18.  §-ában foglalt határidőn belül bérleti szerződést köt.  A  nyertes 
ajánlattevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével bérleti szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének 
megállapításakor a második legjobb ajánlat meghatározásra került. 

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

15.Egyéb rendelkezések 

Az  ingatlanok megtekinthetők  a  dokumentáció  I.  pontjában megjelölt időpontban, azonban  a 
megtekintés időpontjáról  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársával. 

Az  ajánlattevő az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, és  a 
Kiíró 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 konzorciális 
ajánlat esetén  a  résztvevőkkel való kapcsolattartásra.  Eia  az ajánlattevő vagy az érdekkörében 
álló más személy  a  pályázat titkosságát megsértette,  a  Bonyolító 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, szentélyek 
rendelkezésére bocsátani. 

A  jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben  a Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  45/2019. (02.21.)  sz. határozata, valamint 
a  vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
nevében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

dr. Kecskeméti László Zsolt s.k. 
mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
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I. számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  ii. 16. 3667010/A/40  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 

egyéni vállalkozók számára 

Az ajánlattevő neve: 

 

Székhelye: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Honlap címe: 

 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 

 

Megbatalmazott nevel: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása 

Meghatalmazott esetén 
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2.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 16. 36670/0/A/40  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 

jogi személyek és egyéb szervezetek számára 

Jogi személy/szervezet neve, 
cégformája: 

 

Székhelye: 

 

Postacíme: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Statisztikai szárn'el: 

 

Cégnyilvántartási/nyilvántartási 
száma• 

 

Adészáma: 

 

Számlavezető bankjának neve: 

   

Bankszámlaszáma. 

Képviselőjének neve, beosztása: 

 

Meghatalmazott neve2: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

eégszerti aláírás 

Meghatalmazott esetén 
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3.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy ti.  16. 36670/0/A/40  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ  

Alulírott (név/jogi 
személy/ szervezet neve) a  Budapest  VIII  szám alatti, 
......... ...helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt 
pályázatra ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Nettó havi bérleti díj ajánlat: Ft 

Bérbevétel időtartama*: határozatlan / határozott idő: év 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

A  bérbevétel célja/ helyiségben végzendő tevékenység: 

Szeszesitalt skívánok forgalmazni / nem kívánok forgahnazni. 

(A  helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körrel rendelkezni kell.) 

Egyéb vállalások: 
A "-gal  megjelölt résznél kérjük feltüntetni, hogy a Pályázó a bérleti díj előre, egy összegben 
történő megfizetését hány hónapra tudja vállalni,  min. 1  hó — max.  10  hó 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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4.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület,  Klee u. 16. 36670/0/A/40  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról 

Alulírott  (név) kijelentem, hogy az egyéni 
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nines 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása 

Alulíron  
(jogi személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/szervezet 

• végelszámolás alatt *Ml/nem áll 
• ellen esödeljárás folyamatban *van/nines 
• ellen felszámolási eljárásfolyamatban *van/nines. 
• végrehajtási eljárás folyamatban *van/nines. 

Budapest,  

cégszerű aláírás 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelö szöveg aláhúzandó. 
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5.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület,  Kitty u. 16. 36670/0/A/40  helyrajzi Számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulírott  
(név/jogi személy/szervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen 

megismertem, az ajánlattétet feltételeit, a pályázati kiírást és abban foglalt feltételeket 
magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az állapotát megismertem  es  azt elfogadom. 

A  Pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét megismertem és elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő  60  napos ajánlati kötöttséget 
vállalom. Amennyiben a  Kiln')  az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati 
kötöttség ugyantumyi nappal történő meghosszabbítását. 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása / cégszerű aláírás 
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6.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  it. 16. 36670/0/A/40  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó 
köztartozásról 

Alulírott  (mint a  

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az 
ajánlattevőnek, 

Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj 
tartozása * van/  nines; 

Kiíróval szemben szerződésben vállalt és  new  teljesített kötelezettsége * van/  nines; 
Kiíróval szemben adótartozása * van/  nines; 
Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/  nines, 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

2  

3, 

továbbá kijelentem, hogy adó S adók módjára behajtandó köztartozásom nem  all  fenn, 
melyet a  30  napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok. 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 



7. számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 16. 36670/0/A140  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Pénzügyi alkalmasságról 

Alalírott  (mint a  

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelenteni, hogy a 
pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyolciaz általam 
képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díj 
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak. 

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

7, 

Budapest,  

ajánlattevő cégszerű aláírása 
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8. számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 16. 36670/0/A/40  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a bankszámlaszámról 

A  pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, 
illetőleg — az ajánlatok elbírálását követően — más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az 
általam/ a jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi 
bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszárnlavezető pénzintézet  

Bankszámlaszám.  

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  
(név, lakelm vagy székhely) 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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9.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 16. 3667010/A/40  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyisig bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Alulirott  (név), mint a  

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a 
társaság/szervezet a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVL törvény  3.  §  (1)  bekezdés I.) 
pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

Atlatható szervezetnek minősül: 

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

ha) nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével — tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről ás megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

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

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

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

ed az a civil szervezet és a vízi társulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ea)  vezető tisztségviselői megismerhetők, 

ah)  a civil szervezet is a vízi társulat, 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 Együttmüködési  es  Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

Fentieket az alábbi okiratokkal igazolok: 
L Eredeti,  30  napnál  nein  régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet 

bejegyzéséről, 
2.  

Kijelentem,  a  fenti ingatlan bérlete időszakában  a  jogi személy/szervezet tekintetében nem 
tervezünk olyan változást,  timely  miatt  a  jogi személy/szervezet  mär  nem minősülne átlátható 
szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a jogi személy/szervezet már 
nem nUnősülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani. 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláír 
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10.  számú melléklet 

Helyiség bérleti szerződés 
határozatlan időre 

/egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/ 

amely egyrészről: 
a  Budapest  Főváros  VEIL  Kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószáma:  15735715-2-42)  (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény tulajdonosa ás 
bérbeadó nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67., 
cégszáma:  01-10-048457;  adószáma:  25292499-2-42;  képviseli:  Jr.  Kecskeméti  Laszlo  Zsolt  mb. 
vagyongazdálkodási igazgató) (a továbbiakban; Bérbeadó) 

másrészről: 

Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószáma: 
Képviselő neve: 
Anyja neve: 
Születési helye és ideje: 
Telefonszám: 
Lakcím: 
Személyigazolvány szám: 
Lakchnkártya szám: 
Elektronikus címe: 
mint bérlő továbbiakban: Bérlő) 
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulirott helyen és napon 
az alábbi feltételekkel: 

Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő 
bérbeadói jogok — ezen belül a bérleti közinü díj — és terhelik a bérbeadói kötelezettségek.  A  Bérbeadó 
a bérbeadás tekintetében az Önkormányzat megbízása alapján, helyette és a nevében jár a  A 
szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok ás hatóságok előtt az Önkormányzat jogosult. 

L  A  Bérleti szerződés tirava: 

1.A Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a  Budapest 

VIII., kerület helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a  Budapest  VIII., kerület 

szám alatt található  .....m2  alapterületű„ nem lakás céljára szolgáló helyiség (tulajdoni 

lapon:  (a továbbiakban: bérlemény). 

2. Az Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a számú határozatában 
döntött a bérleménynek — üres helyiségkint - a Bérlő részére történő bérbeadásáról határozatlan 
időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Bérlő pedig megtekintett 
állapotban bérletbe veszi az  1.  pontban meghatározott bérleményt. 
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IL A  Bérleményben folytatott teyékenYsén: 

3. A  szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleményt  tevékenység céljára veszi 
bérbe.  A  Bérlő kijelenti, hogy a Bérleményt kizárólag a  4.  pontban megjelölt tevékenység végzése 
céljából veszi igénybe. 

4. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az 
engedélyező hatóságok, szakhatóságok  es  közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok) 
nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájárulást neki kell megszereznie. Erre 
tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a BirIli a helyiségben az általa kívánt tevékenységet 
folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, 
sz előbbi hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhető, a felek a bérleti szerződést közös 
megegyezéssel felbontják. 

5. Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti 
szerződésben megállapított helyiség használati módja megváltoztatásához a társasház beleegyező 
nyilatkozata szükséges lehet.  Ha  a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval szemben kár- vagy 
megtérítési igénnyel nem léphet fel. Ez esetben a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel 
felbontják. 

6. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére nem használja a 
3.)  pontban meghatározott célra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt felmondani. Bérbeadó 
tudomásul veszi továbbá, hogy a bérlemény tényleges használatának ideiglenes vagy tartós, egyoldalú 
és önkéntes hiánya nem érinti a jelen szerződésből eredő bérlői fizetési kötelezettségek fennállását, 
továbbá Bérbeadó mentesül minden olyan kár megtérítése alól, amelynek bekövetkezte a tényleges 
bérlői használat hiányával, őrizetlenül hagyásával összefüggésben áll. 

IIL  A  bérleti ioaviszony kezdete és időtartama: 

7.A  Bérbeadó az  1.  pontban meghatározott berleményt határozatlan időre adja bérbe a Bérlőnek. 
A  bérleti jogviszony kezdete: a szerződés hatályba lépésének napja 
A  bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete:  2019  

A  bérleti jogviszony vége: határozatlan idejű.  30  napos felmondási Idővel. 

IV. A  Bérlemény birtokának átruházása: 

8. A  Bérbeadó a bérleményt átadás — átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a jelen 
szerződés hatályba lépéséhez szijkséges feltételeket teljesítette.  A  felek az átadás-átvételi eljárás során 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény állapotát, a mérőórák állását, valamint 
minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt. 

9. A  Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja. 
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V. Bérlő fizetési kötelezettségei: 

10. A  szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti  Mat - Ft/hó + ÁFA. azaz 
 forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.  A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj 

évente, az adott év január  1-tő! a KSH által közzétett előző évi inflációs index mértékével emelkedik, 
A  bérleti díj emelkedésének első időpontja  2020  január hónap.  A  január havi emelés 
összege február hónapban kerül számlázásra. 

11. A  Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap  15.  napjáig köteles megfizetni, 
Bérbeadó nevében kiállított számla alapján, a számlán szereplő bankszámlára.  A  bankszámla száma a 
bérleti szerződés megkötésének időpontjában  10403387-00028864-00000008  (K8z11  Bank  Zrt.).  A 
bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Bérbeadó tájékoztatja 
Bérlőt.  A  Bérlőt a bérleti díj az  5.  pontban szereplő időponttól terheli.  A  Bérlő a bérleti díjat abban az 
esetben is köteles havonta megfizetni,  ha  a havi számlát valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez 
esetben a bérleti díjat az előző havi számlán levő bankszámlára köteles átutalni.  A  bérleti díjfizetés 
akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  az a tárgyhónap  20.  napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra 
kerül. Amennyiben a Bérlő a fizetési kötelezettséget helytelen számlára fizeti be, az nem számít 
teljesítésnek.  A  Bérlő késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

12. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése eseten a 
49.  pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés megszűnését követő 
naptól a helyiség tényleges kiürítéséig a jogcím nélküli használat után havonta, a bérleti jogviszony 
megszűnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos összegű használati díjat kell megfizetnie. 
A  használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta számlát, csak utólag, a használati díj megfizetése 
után.  A  használati díj at  havonta előre, minden hónap  15.  napjáig kell megfizetni a bérleti díj 
megfizetésére szolgáló — a bérleti díjról kiállított utolsó havi számlán levő — bankszámlára történő 
átutalással. Amennyiben a bankszámlaszám változik a Bérbeadó erről tájékoztatást  ad. A  használati díj 
akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  az a tárgyhónap  20.  napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásta 
kerül.  A  használati díj késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

13. A  Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei: 

Viz  és csatornadíj /vältozó/ A szerződés kötésekor  -Ft/hó + ÁFA, évente a 
bérbeadó által meghatározott összegre változik. Amennyiben a 
helyiségben lévő vízórák hitelesítése, illetve a bérlő nevére 
történő átírása (amennyiben szükséges Új vízóra/vízórák 
felszerelése) megtörténik és a Szolgáltatóval kötött 
megállapodásokat a Bérlő bemutatja, az átalánydíjak törlésre 
kerülnek. 

A  szerződés kötésekor Ft/hó +ÁFA, évente a Bérbeadó 
által meghatározott összegre változik. 

A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő 
Amennyiben a Társasházban házközponti fűtés kerül kialakításra, 
ügy a közgyűlési határozat alapján Társaságunk a  fines  díjat 

Üzemeltetési közös költség díja: 

Áramdíj /változó/ 

Gáz szolgáltatás díja /vältozó/ 

Fűtésszolgáltatás /változó/ 



ÁFÁ-val terhelten havonta idszámlázza. 

A  fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek változása esetén módosul. 

A  Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja. 

14. Ha  a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza a Bérlő  fete,  azt a Bérlőnek a számlán 
szereplő határidőig kell átutalnia a megjelölt számlára.  A  fizetéssel és késedelemmel kapcsolatosan 
egyebekben a bérleti díjra vonatkozóak az irányadóak. 

15. A  Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiség birtokba adását követő  8  napon belül, 
amennyiben a helyiség rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségben a saját 
költségén a vízóra felszerelósát/hitelesítését, lejáró vízóra cseréjét (a cserével kapcsolatos költségeket), 
vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemény használatához a Bérbeadó szerint 
szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) a Fővárosi 
Vízművek Zrt-vel, a Díjbeszedő Zrt-vel, az ELMO Zrt-vel, a FŐTÁV Zrt-vel, a Gázművek Zrt-vel és 
egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató),  es  a szolgáltatási szerződés megkötését a 
Bérbeadó  fete 90  napon belül a szolgáltatási szerződés egy másolatának átadásával igazolja. 

16. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt kíván 
közmű mérőórát felszereltetni a bérleményben, azt tűrni köteles,  es  a mérőóra felszerelését követő  8 
napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a megkötés tényét pedig a 
szolgáltatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia a Bérbeadó felé. 

17. A  Bérlő vállalja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által 
kiszámlázott szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony — jelen szerződés  7.  pontjában szereplő 
— kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a szolgáltatók részére 
rendszeresen megfizeti. 

18.A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj, használati díj  es  egyéb hátralék esetén — 
ha  a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget — a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
követeléskezelő cégnek kiadja. 

19. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat vagy 
követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az általa a Bérbeadónak befizetett összeget a 

Bérbeadó előbb a költségekre, majd a karnatokra, ezután a bérleti díj, majd a közüzemi díjtartozásra 
számolja el. 

VI. Óvadék: 

20. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően a Bérbeadó 
által megállapított bankszámlára  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő,  Ft  összegű 
óvadékot megfizetett. 

21.A  Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy károkozás 
esetén a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire szabadon, a Bérlő 
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hozzájárulása nélkül felhasmálhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül kiegészíteni. 

22. A  befizetett óvadék, annak a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal növelt 
összegben a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a helyiség Bérbeadónak történő visszaadását 
követő  30  napon belül visszajár a Bérlőnek,  ha  ekkor nincs semmiféle hátraléka és a bérleményt újra 
hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a Bérbeadónak. Amennyiben a helyiség vísszaadásakor 
a Bérlőnek az Önkormányzat, vagy a Bérbeadó felé a bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása 
van, a tartozást a Bérbeadó az óvadékösszegéből levonhatja, 

VII. Bérlő jogai' köte1ezettsé2d: 

23. A  Szerződő felek rögzítik, hogy  a  Bérlő által  a  bérleménybe történő befogadáshoz, albérletbe 
adáshoz,  a  helyiség cseréj éhez,  a  bérleti  jog  átruházásához  a  bérbeadó írásbeli hozzájárulása, valamint 
a  Bérbeadó  es  Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szerződésmódosítás) szükséges. 

A  Bérlő tudomásul veszi, hogy  a  további használatba /albérletbei adás kapcsán kizárólag természetes 
személlyel, valamint  a  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVL törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.  pont 
szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, amennyiben  a  vele 
szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás  all be,  amely alapján  mär 
nem minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben  a  bérleti szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. E tényt  a  használatba /albérletbe/ adásról szóló szerződésben rögzítenie kell.  Az  előbbiek 
elmaradása esetén  a  Bérbeadó  a  Bérlővel szemben  a  bérleti szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja.  A  bérlemény bérleti joga kizárólag  a  Bérbeadó hozzájárulása mellett ruházható át 
másra vagy cserélhető  el  természetes személlyel vagy  a  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi EXCVI, 
törvény  3.  §  (1)  bekezdésben meghatározott átlátható szervezettel. 

24. A  Bérlő köteles a bérleményt  es  a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, valamint 
gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben, vezetékekben, 
épület-felszerelési tárgyakban - mind a kizárólagosan használt, mind a közösen használt helyiségekben 
a saját, vagy a bérlemény használatara vele együtt jogosított személyek magatartása folytán keletkezett 
hibák kijavitásáról ős az okozott kár megtérítéséről. 

25. A  Bérlő köteles az allagrnegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő karbantartási, javítási 
munkákat saját költségén elvégezni.  A  bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a bérlemény 
berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásával, illetőleg azok pótlásával, 
cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Bérlő köteles továbbá a helyiségben 
található közművek üzemképességének állapotát a használatbavétel előtt felülvizsgáltatni, továbbá 
zajjal járó tevékenység céljából történő bérbevétel esetén a helyiség teljes hangszigetelését saját 
költségen elvégeztetni. Ettől a felek külön megállapodásban eltérhetnek. 

26. A  Bérlő sz épületben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát  es  munkáját 
zavaró tevékenységet nem folytathat.  A  Bérlő, a tagjai, dolgozói, üzleti partnerei sem tanúsíthatnak 
olyan magatartást, amely a többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát vagy munkáját 
zavarja. 
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27. A  Bérlő köteles a bérlemény közvetlen környezetében akar a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes 
magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé haladéktalanul bejelenteni. 

28. A  Bérlő a bérleményben kizárólag az általa beszerzett, a tevékenységhez szükséges engedélyek 
(pl. működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás — beleértve az energia igényt is) 
birtokában kezdheti meg tevékenységét.  A  bérleményben csak a szerződésben foglalt tevékenység 
ellátásához szükséges gépeket  es  berendezéseket üzemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockázatára, 
felelősségére és terhére történik. 

29. A  bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonában álló, a bérleményben levő vagyontárgyakra, 

valamint a tevékenységből eredő károkért Bérbeadó nem felel, ezen károkra a Bérlő jogosult 

biztosítást kötni, 

30. A  Bérlő saját költségén köteles gondoskodni: 

a) a bérlemény, a bérleményhez tartozó eszközök, berendezések állagának megőrzéséről, 

b) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek  es  területek tisztántartásáról is 
megvilágításáról,  ha  ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szükségessé, 

e) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási  es  ipari hulladék elszállításáról, 

ci) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Bérlő kizárólagosan 
használ, illetőleg tart üzemben, 

e) a helyiségekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, 

biztonsági berendezések karbantartásáról, 
0  a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg eseréről, 

működésével összefüggő hatásági engedélyek beszerzéséről, valamint 

g) ha  a bérlemény előtt járda van, annak a tisztán tartásáról. 

h) a hatósági, tüzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan betartásáról. 

mindarról, amit jogszabályok előírnak. 

31. A  Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet bármiféle 
átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végezendő átalakításokat is. 

32.  Az átalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájárulások  es  hatósági engedélyek (településképi 
bejelentési eljárás) beszerzése a Bérlő kötelessége. 

33. A  Bérlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítási, felújítási, karbantartási munka — beleértve a 
bérlemény szerződéskötéskor megismert állapotához képest szükséges állagmegóvó, javító és 
karbantartási munkákat is — ellenértékének bérleti díjba történő beszámítására, külön igénylésére, 
illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően a Bérbeadóval 
előzetesen történt írásbeli megállapodás alapján van helye. 

34. A  Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult — a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés hiányában 
pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemény szerződés megszűnésekor fennálló állagának 
sérelme nélkül leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Bérbeadónak 
megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.  A  Bérbeadó a Bérlő értéknövelő beruházásainak 

26 



megtérítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélküli gazdagodás címén a Bérlő 
részére pénzösszeg megfizetésére,  ha  a beruházáshoz vagy értéknövelő munkához előzőleg a 
Bérbeadó hozzájárult, és abban a felek írásban megállapodtak.  A  Bérlő ilyen címen bérleti díjba 
történő beszámításra csak akkor jogosult,  ha  a Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult. 

35. A  Bérlő köteles azon tevékenységek esetén, melyek településképi bejelentési eljárás kötelesek, 
szükséges hatósági engedély beszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni. Fzen felül a  116116  az 
épület homlokzatán- a társasházban lévő helyiség esetén a társasház közgyűlése, tiszta önkormányzati 
tulajdonú házban lévő helyiség eseten a Bérbeadó előzetes engedélyével  es  az általa jóváhagyott 
helyre  es  kivitelben — csak olyan cégtáblát, emblémát, reklámot, légkondicionáló berendezést, szellőző 
kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély- vagy 
településképi bejelentési eljárás köteles cégtábla, embléma, reklám, légkondicionáló berendezés 
szellőző kivezetést kihelyezése jogerős építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban 
történt hozzájárulás birtokában helyezhető el.  A  társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, 
vagy építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban történt jóváhagyó határozat nélkül 
kihelyezett dolog esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja. 

36. A  tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség estén Bérbeadó a reklám engedélyezését 
bérleti díjhoz kötheti. 

37. A  Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonról szóló  2011. 
évi CXCVI. törvény  3.§ (1).  bekezdés I. pont  b.  alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Ezt a 
tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazolja, Vállalja, hogy a bérleti szerződés tartama alatt a 
tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely alapján már nem minősül átlátható 
szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt 
vagy egyéb okból már nem minősül átlátható szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja. 

38. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást köteles a 
cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő  15  napon belül a Bérbeadónak bejelenteni. 
Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszárnlája megszűnését  es  az  in  bankszámla 
számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel. 

39. A  Bérlő a tudomásra jutástól számított  8  napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak,  ha  vele 
szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el. 

VIII. Bérbeadó joeai. kötelezettségei: 

40. A  Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan joga, 
amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavartalan használatban akadályozza, vagy korlatozza. 

41. A  bérlet tartama alatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő tűrési kötelezettsége mellett, az 
életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a helyiség rendeltetésszerű használatát 

lényegesen akadályozó, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról.  A  Bérlő e munkálatok elvégzését a 
bérbeadóval történt írásbeli megállapodás alapján átvállalhatja. Bérlő haladéktalanul köteles a 
Bérbeadó vagy megbízottja felé írásban bejelenteni,  ha  a bérleményben a Bérbeadót terhelő munkálat 
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elvégzése válik szükségessé.  A  bejelentés elmulasztásából, vagy késedelméből eredő, vagy azzal 
összeRiggő károkért Bérlő felelős. 

IX. A  kézbesítésének szabályai: 

42.  Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen 
kézbesíteni kézbesítővel  es  postán.  A  felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a székhelyében 
bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az utolsó ismert címre 
küldött leveleket a Bérlő által kézhezvettnek kell tekinteni. 

43. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy  a  postai úton megküldött küldeményt  a  kézbesítés 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni,  ha a  címzett az átvételt megtagadja.  Ha a 
kézbesítés azért  volt  eredménytelen, mert  a  címzett az iratot nem vette át /az  „nein  kereste", 
„elköltözött" vagy „ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza/ az iratot annak 
visszaérkezése napján kell kézbesitettnek tekinteni.  

X.  A  Bérleti szerződés megszűnése: 

44. A  Szerződő Felek bármelyike jogosult a bérleti szerződést rendes felmondás útján, indokolás 

nélkül  30  napos felmondási idővel felmondani.  A  felmondás a hónap utolsó napjára szólhat. 

45. A  Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt,  ha  a Bérbeadó a jelen bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

46. A  szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenitésülcre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény  25.  §-a szerint a bérleti jogviszony 
Bérbeadó részéről történő a Bérlő szerződésszegésére alapozott rendkívüli felmondásának van helye a 
következő esetekben és módon: 

a) Ha  a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a Bérbeadó 
köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban felszólitani.  Ha  a 
Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további nyolc napon belül 
Írásban felmondással élhet.  A  felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára 
szólhat.  A  felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál. 

b) Ha  a Bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - 
következményekre figyelmeztetéssel — a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való 
tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani.  A  felmondási 
az alapjául szolgáló magatartás folytatásáról vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül 
írásban kell közölni. 

47. A 46.  pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó a Bérlő 
szerződésszegő magatartására alapozott rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt 
különösen akkor,  ha  a Bérlő • 
a)  A  bérleményben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet. 

II)  A  bérlernényt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja, vagy másnak a Bérbeadó 
hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a Bérbeadó 
hozzájárulásához kötött bármilyen szerződést köt, hozzájárulás 

28 



c) A  Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési 
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik,  es  a Bérbeadó  eases  — a felmondás kilátásba 
helyezését is tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét követő 
8  napon belül nem tesz eleget. 

d) A  bérleti szerződés megkötését követő  8  napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó 
felhívását követő  8  napon belül nem intézi a vízóra nevére történő átírását, valamint nem köti meg 
a bérlemény használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a szolgáltató 
felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti módosítását, 
vagy ezek megkötését az előbbi határidőn belül a Bérbeadó felé a szerződések egy másolatának 
leadásával nem igazolja. Meghiúsítja,  ill,  akadályozza az új mérőóra beszerelését. 

e) A  szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási  es 
egyéb díjakat a  Wed  jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő 
határidőig a szolgáltató részére nem fizeti meg. 

0 A  befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül nem egészíti ki. 

A  bérleményt  es  berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben általa okozott 
hibákat a Bérbeadó felhívására,  8  napon belül nem javítja meg,  ill,  a kart nem téríti meg a 
bérbeadónak. 

II)  A  Bérbeadó felhívása ellenére non végzi el az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül 
felmerülő felújítási, karbantartási, javítási munkálcat. 

i) A  bérleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést.  A  társasház 

vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez ki reklámot illetve 
cégtáblát, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést. 

j) A  bérleményt úgy használja, a Bérlő, a tagjai, a dolgozói, az üzleti partnerei olyan magatartást 
tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a tevékenységében 
zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt a magatartását a Bérbeadó felszólítását követő  8 
napon belül nem szünteti meg. 

k) A  Bérlő a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti partnerei, 
ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartásokat 
neki felróható okból az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé nem jelenti be. 

1) A  bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja,  ill.  nem rendeltetésszerűen használja. 
m) A  hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása 

ellenére nem tartja be. 

n) A  székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást nem jelenti be a Bérbeadónak 

o) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszerű használat ellenőrzése, 
Illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében,  ill,  ezek végzésében akadályona. 

p) A jelen szerződésben egyes pontjaiban foglalt esetekben. 

48. A  bérleti jogviszony egyebekben az  53.  pontban hivatkozott jogszabályok által szabályozott 
esetekben szűnik meg. 

49. A  bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony utolsó 
napján a bérleményt kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó képviselőjének 
átadni.  A  felek az átadott bérleményről állapotfelvételt  es  helységleltárt, tartalmazó jegyzőkönyvet 
vesznek fel.  A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnését követő  8 
napon belül ingóságaitól Iciüritve nem hagyja el a bérleményt, a bérbeadó illetve képviselője jogosulttä 
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válik arra, hogy a helyiséget felnyissa, az ingóságokat a bérlő költségére elszállítsa, és a bérleményt 
birtokba vegye.  A  Bérbeadó az ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti  es 
használati díj, valamint a járulékai erejéig. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény visszaadása csak 
a jelen pont szerinti eljárás lefolytatásával joghatályos, ennek megtörténtéig használati díjat köteles 
fizetni Bérbeadó felé.  A  bérlemény visszaadására irányuló eljárás lefolytatását Bérlő köteles írásban 
kezdeményezni Bérbeadónál.  A  birtok visszaadásának időpontját, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljárásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza hiteles módon. 

50.Ha  a bérlemény korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként, fiölctelepként a 

cégbíróságon bejelentésre került, a bérleti jogviszony megszűnését követő  15  napon belül a Bérlő 

köteles azt töröltetni,  es  ezt a Bérbeadó felé 

51. A  Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere helyiségre nem 
tarthat igényt. Kártalanitásra abban az esetben tarthat igényt,  ha  a bérleti jogviszony — részéről történő 
- felmondására a Bérbeadó szerződésszegése miatt került sor. 

XL Veaves  rendelkezések: 

52.A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait nyilvántartsa. 

53. A  jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
1993.  évi LOECXVIII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVL törvény, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.  20.) Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

54. Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kísérlik meg 
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemény helye szerint illetékes bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik  Id. 

55. A  Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző előtt 
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot Ír alá. Ez alapján bírósági végrehajtásnak van helye.  A 
bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a jelen bérleti 
szerződés aláírását követő  5  munkanapon belül nem írja alá, az önkormányzatnak, illetve 
Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jog-nyilatkozatához való kötöttsége megszűnik, a jelen 
bérleti szerződés nem lép hatályba. 

56. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, közmű 
díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői 
okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadására a Felek jelen szerződés aláírásával 
kötelezettséget vállalnak. 

57. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzőtő l a teljesítés 
kötelezettség lejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának tánytanúsítványba foglalását is 
kérheti, amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre szükség van. 
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58. A  Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést megadják, 
abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot,  ill,  a ténytanúsítványt 
elkeszítse. 

59. A  Szerződő Felek rögzitik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat  es  a ténytanúsítvány 
költségei a bérlőt terhelik. 

60. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások is helyiségek bérletéről szóló  1993.  évi LXXVIII. 
törvény  11/A.  §  (1)  bekezdése és a  95.  §  (2)  bekezdése értelmében  2016.  január  1.  napjától a Bérbeadó 
a nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a jogszabályban meghatározott energiahatékonysági 
tanúsítvány másolati példányát a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles az új berlőnek 
bemutatni  es  azt a szerződés megkötésével egyidejűleg a Bérlő részére átadni. 

A  Bérlő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy  HET-  azonosító számmal ellátott. 
energiahatékonysági tannsitvány eredeti példányát megtekintett; továbbá az azzal mindenben 
megegyező másolati példányt átvette. 

61. A  jelen bérleti szerződés akkor lép hatályba,  ha  a Bérlő az óvadékot a Bérbeadónak megfizette, 
valamint a közjegyzőnél az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta. 

62. A  jelen bérleti szerződés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet tárgyában korábban 
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat vestik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik. 

63. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E kijelentésükért, 
valamint a bérleti szerződésben leirt adatok helyességéért telj es  anyagi felelősséget vállalnak. 

64. A  jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégldvonata, aláírási címpéldánya, a képviselője 
személyi igazolványának és lakeiinkártyájának másolata. 

Jelen szerződés kilenc  (9)  számozott oldalból  all  és  5  (öt) eredeti példányban készült.  A  bérleti 
szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták 

Kelt:  Budapest, 

   

     

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

bérbeadó képviseletében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

Bérlő képviselője 
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Helyiség bérleti szerződés 
határozott idő re 

/egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/ 

amely egyrészről: 
a Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Ráross  u. 63-67. 
adószáma:  15735715-2-42) (a  továbbiakban: Önkormányzat),  mint a  bérlemény tulajdonosa és 
bérbeadó nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67., 
cégszáma:  01-10-048457;  adószáma:  25292499-2-42;  képviseli:dr. Kecskeméti  Laszlo.  Zsolt  mb. 
vagyongazdálkodási igazgató)  (a  továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről: 

Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószáma: 
Képviselő neve: 
Anyja neve: , 
Születési helye és ideje: 
Telefonszám 
Lakeim: 
Személyigazolvány szára: 
Lakcímkártya szám: 
Elektronikus címe: 
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 
(a bérbeadó  es  bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulírott helyen és napon 
az alábbi feltételekkel: 

Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő 
bérbeadói jogok — ezen belül a bérleti közmű díj — és terhelik a bérbeadói kötelezettségek.  A  Bérbeadó 
a bérbeadás tekintetében az Önkormányzat megbízása alapján, helyette  es  a nevében jár el.  A 
szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az Önkormányzat jogosult. 

L  A  Bérleti szerződés  time: 

1. A Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a  Budapest 
kerlitet helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a  Budapest  VIIL, kerület 

szám alatt található  1112  alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség (tulajdoni lapon: ) (a továbbiakban: bérlemény). 

32 



2. Az Önkormányzat Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága a szánni 
határozatában döntött a bérleménynek — üres helyiségként - a Bérlő részére történő bérbeadásáról 
határozott időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Bérlő pedig 
meztekintett  állapotban bérletbe veszi az L pontban meghatározott bérleményt. 

II.  A  Bérleményben folytatott tevékenység: 

3. A  szerződő felek rögzítik,  bogy  a Bérlő a bérleményt céljára veszi bérbe.  A 
Bérlő kijelenti, hogy a Bérleményt kizárólag a  4.  pontban megjelölt tevékenység végzése céljából 
veszi igénybe. 

4. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemányben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az 
engedélyező hatóságok, szakhatóságok is közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok) 
nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájásuläst neki kell megszereznie. Erre 
tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a Bérlő a helyiségben az általa kívánt tevékenységet 
folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, 
az előbbi hatóságok elutasító döntése miatt  new  végezhető, a felek a bérleti szerződést közös 
megegyezéssel felbontják. 

5. Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy  a  tevékenysége megkezdése előtt  a  jelen bérleti 
szerződésben megállapított helyiség használati módja megváltoztatásához  a  társasház beleegyező 
nyilatkozata szükséges lehet.  Ha a  beleegyezést nem kapja meg,  a  bérbeadóval szemben kár- vagy 
megtérítési igénnyel nem léphet  fei.  Ez esetben  a  felek  a  bérleti szerződést közös megegyezéssel 
felbontják. 

6. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére nem használja a 
3.)  pontban meghatározott célra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt felmondani. Bérbeadó 
tudomásul veszi továbbá, hogy a bérlemény tényleges használatának ideiglenes vagy tartós, egyoldalú 
es  önkéntes hiánya nem érinti a jelen szerződésből eredő bérlői fizetési kötelezettségek femiállását, 
továbbá Bérbeadó mentesül minden olyan kár megtérítése alól, amelynek bekövetkezte a tényleges 
bérlői használat hiányával, őrizetlenül hagyásával összefüggésben áll. 

III.  A  bérleti logviszony kezdete is időtartama: 

7. A  Bérbeadó az I. pontban meghatározott bérleményt határozott időre adja bérbe a Bérlőnek. 
A  bérleti jogviszony kezdete: a szerződés hatályba lépésének napja 
A  bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete:  2019  

A  bérleti jogviszony vége.  

IV. A  Bérlemény birtokának itrubázása: 
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8. A  Bérbeadó a bérleményt átadás — átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a jelen 
szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette,  A  felek az átadás-átvételi eljárás  smart 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény állapotát, a mérőórák állását, valamint 
minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt. 

9. A  Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja. 

V. Bérlő fizetési kötelezettségei: 

10. A  szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti  Mat Ft/hó + ÁFA, 
azaz  forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.  A  Bérlő tudomásul veszi, 
hogy a bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett előző évi inflációs index 
mértékével emelkedik.  A  bérleti díj emelkedésének első időpontja  2020  január hónap.  A  január havi 
emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

11. A  Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap  15.  napjáig köteles megfizetni, a 
Bérbeadó nevében kiállított számla alapján, a számlán szereplő bankszárrdára.  A  bankszámla száma a 
bérleti szerződés megkötésének időpontjában  10403387-00028864-00000008  (K&H  Bank  Zrt.).  A 
bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Bérbeadó tájékoztatja a 
Bérlőt.  A  Bérlőt a bérleti díj az  5.  pontban szereplő időponttól terheli.  A  Bérlő a bérleti díjat abban az 
esetben is köteles havonta megfizetni,  ha  a havi számlát valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez 
esetben a bérleti díjat az előző havi számlán levő bankszámlára köteles átutalni.  A  bérleti díjfizetés 
akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  az a tárgyhónap  20.  napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra 
kerül. Amennyiben a Bérlő a fizetési kötelezettséget helytelen számlára fizeti be, az nem számít 
teljesítésnek.  A  Bérlő késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

12. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése eseten a 
49.  pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés megszűnését követő 
naptól a helyiség tényleges kiürítéséig a jogcím nélküli használat után havonta, a bérleti jogviszony 
megszűnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos összegű használati díjat kell megfizetnie. 
A  használati díjról a Bérbeadó nem  Oft Id  havonta számlát, csak utólag, a használati díj megfizetése 
után.  A  használati díjat havonta előre, minden hónap  15.  napjáig kell megfizetni a bérleti díj 
megfizetésére szolgáló — a bérleti díjról kiállított utolsó havi számlán levő — bankszámlára történő 
átutalással. Amennyiben a bankszámlaszám változik a Bérbeadó erről tájékoztatást  ad. A  használati díj 
akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  az a tárgyhónap  20.  napjáig a Bérbeadó bankszámláján joy:Ultra 
kerül.  A  használati díj késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

13.A  Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei: 

Viz es  csatomadij /változó/ A  szerződés kötésekor -Ft/hó + ÁFA, évente a 
bérbeadó által meghatározott összegre változik. Amennyiben 
helyiségben lévő vízórák hitelesítése, illetve a bérlő nevére 
történő átírása (amennyiben szükséges új vízóra/vízórák 
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felszerelése) megtörténik is a Szolgáltatóval kötött 
megállapodásokat a Bérlő bemutatja, az átalánydíjak törlésre 
kerülnek. 

Üzemeltetési közös költség díja: - A  szerződés kötésekor Ft/hó +ÁFA, évente a 
Bérbeadó által meghatározott összegre változik. 

Áraindíj /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Gáz szolgáltatás díj a /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Fűtésszolgáltatás /vältozó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő 
Amennyiben a Társasházban házközponti fűtés kerül kialakításra, 
ügy a közgyűlési határozat alapján Társaságunk a fűtés díjat 

terhelten havonta kiszámlázza. 

A  fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek változása esetén módosul. 

A  Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja. 

14. Ha  a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza a Bérlő fele, azt a Bérlőnek a számlán 
szereplő határidőig kell átutalja a megjelölt számlára.  A  fizetéssel és késedelemmel kapcsolatosan 
egyebekben a bérleti díjra vonatkozóak az irányadóak. 

15. A  Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiség birtokba adását követő  8  napon belül, 
amennyiben a helyiség rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségben a saját 
költségén a vízóra felszerelését/hitelesítését, lejáró vízóra cseréjét (a eserével kapcsolatos költségeket), 
vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemény használatához a Bérbeadó szerint 
szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban: szolgáltatási szerződés) a Fővárosi 
Vízművek Zrt-vel, a Díjbeszedő Zrt-vel, az  ELM!)  Zrt-vel, a FóTÁN Zrt-vel, a Gázművek Zrt-vel ás 
egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltatási szerződés megkötését a 
Bérbeadó fele  90  napon belül a szolgáltatási szerződés egy másolatának átadásával igazolja. 

16. A  Bérlő tudómásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt kíván 
közmű tnérőórát felszereltetni a bérleményben, azt törni köteles, és a mérőóra felszerelését követő  8 
napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a megkötés tényét pedig a 
szolgáltatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia a Bérbeadó felé. 

17. A  Bérlő vállalja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által 
kiszámlázott szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony —jelen szerződés  7.  pontjában szereplő 
— kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a szolgáltatók részére 
rendszeresen megfizeti. 

18. A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj, használati díj  es  egyéb hátralék esetén  --
ha  a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget — a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
kövercléskezelő cégnek kiadja. 

19.A  Bárki tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat vagy 
a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az általa a Bérbeadónak befizetett összeget a 
Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezután a bérleti díj, majd a közüzemi díjtartozásra 
számolja el. 
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VI. óvadék: 

20. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően a Bérbeadó 
által megállapított bankszámlára  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő,  Ft  összegű 
óvadékot megfizetett. 

21. A  Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy károkozás 
esetén a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira  es  költségeire szabadon, a Bérlő 
hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül kiegészíteni. 

22. A  befizetett óvadék, annak a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal növelt 
összegében a bérleti szerződés rnegszünese kapcsán a helyiség Bérbeadónak történő visszaadását 
követő  30  napon belül visszajár a Bérlőnek,  ha  ekkor nincs semmiféle bátralóka S a bérleményt újra 
hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a Bérbeadónak. Amennyiben a helyiség visszaadásakor 
a Bérlőnek az önkormányzat, vagy a Bérbeadó felé a bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása 
van, a tartozást a Bérbeadó az óvadékösszegéből levonhatja. 

VII. Bérlő egyéb logai, kötelezettségei: 

23. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő által a bérleménybe történő befogadáshoz, albérletbe 
adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog átruházásához a bérbeadó írásbeli hozzájárulásaa  valamint 
a Bérbeadó és Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szerződésmódosítás) szükséges. 

A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a további használatba /albérletbe/ adás kapcsán kizárólag tennészetes 
személlyel, valamint a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi eXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.  pont 
szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, amennyiben a vele 
szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás áll be, amely alapján már 
nem minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. E tényt a használatba /albérletbe/ adásról szóló szerződésben rögzítenie kell. Az előbbiek 
elmaradása esetén a Bérbeadó a Bérlővel szemben a bérleti szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja.  A  bérlemény bérleti joga kizárólag a Bérbeadó hozzájárulása mellett ruházható át 
másra vagy cserélhető el természetes személlyel, vagy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény  3.  §  (1)  bekezdésben meghatározott átlátható qzervezettel. 

24. A  Bérlő köteles a bérleményt és a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, valamint 
gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben, vezetékekben, 
épület-felszerelési tárgyakban - mind a kizárólagosan használt, mind a közösen használt helyiségekben 

saját, vagy a bérlemény használatára vele együtt jogosított személyek magatartása folytán keletkezett 
hibák kijavításáról  es  az okozott kár megtérítéséről. 

25. A  Bérlő köteles az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő karbantartasi, javítási 
munkákat saját költségén elvégezni.  A  bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak  es  a bérlemény 
berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásával, illetőleg azok pótlásával, 
eserejevel kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Bérlő köteles továbbá a helyiségben 
található közművek üzemképességének állapotát a használatbavétel előtt felülvizsgáltatni, továbbá 
zajjal járó tevékenység céljából történő bérbevétel esetén a helyiség teljes hangszigetelését saját 
költségen elvégeztetni. Ettől a felek külön megállapodásban eltérhetnek. 
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26. A  Bérlő az épületben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és munkáját 
zavaró tevékenységet nem folytathat.  A  Bérlő, a tagjai, dolgozói, üzleti partnerei sem tanúsíthatnak 
olyan magatartást, amely a többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát vagy munkáját 
zavarja. 

27. A  Bérlő köteles a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes 
magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé haladéktalanul bejelenteni. 

28. A  Bérlő a bérleményben kizárólag az általa beszerzett, a tevékenységhez szükséges engedélyek 
(pl. működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás — beleértve az energia igényt is) 
birtokában kezdheti meg tevékenységét.  A  bérleményben csak a szerződésben foglalt tevékenység 
ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockázatára, 
felelősségére és terhére történik. 

29. A  bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonában álló, a bérleményben levő vagyontärgyakra, 
valamint a tevékenységből eredő károkért Bérbeadó  new  felel, ezen károkra a Bérlő jogosult 
biztosítást kötni. 

30. A  Bérlő saját költségen köteles gondoskodni: 

a) a bérlemény, a bérleményhez tartozó eszközök, berendezések állagának megőrzéséről, 

b) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek is területek tisztántartásáról és 
megvilágításáról,  ha  ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szükségessé, 

c) a teVékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási és ipari hulladék elszállításáról, 

d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Bérlő kizárólagosan 
használ, illetőleg tart üzemben, 

e) a helyiségekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, 
biztonsági berendezések karbantartásáról, 

f) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről, 

működésével összefüggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint 

g) ha  a bérlemény előtt járda van, annak a tisztán tartásáról. 

h) a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgäri védelmi előírások maradéktalan betartásáról. 

i) mindarról, amit jogszabályok előírnak. 

31. A  Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet bármiféle 
átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végezendő átalakításokat is. 

32.  Az átalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájárulások és hatósági engedélyek (településképi 
bejelentési eljárás) beszerzése a Bérlő kötelessége. 

33. A  Bérlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítási, felújítási, karbantartási munka — beleértve a 
bérlemény szerződéskötéskor megismert állapotához képest szükséges állagmegóvó, javító és 
karbantartási munkákat is — ellenértékének bérleti díjba történő beszámítására, külön igénylésére, 
illetve emiatt a bérleti díj csökkentesére csak a munka megkezdését megelőzően a Bérbeadóval 
előzetesen történi írásbeli megállapodás alapján van helye. 
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34. A  Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult— a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés hiányában 
pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemény szerződés megszűnésekor fennálló állanának 
sérelme nélkül leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Bérbeadónak 
megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.  A  Bérbeadó a Bérlő értéknövelő bentházásainak 
megtérítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélküli gazdagodás címén a Bérlő 
részére pénzösszeg megfizetésére,  ha  a beruházáshoz vagy értélenövelő munkához előzőleg a 
Bérbeadó hozzájárult, és abban a felek írásban megállapodtak  A  Bérlő ilyen címen bérleti díjba 
történő beszámításra csak akkor jogosult,  ha  a Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult. 

35. A  Bérlő köteles azon tevékenységek esetén, melyek településképi bejelentési eljárás kötelesek, a 
szükséges hatósági engedély beszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni. Ezen felül a bérlő az 
épület horalolaatán- a társasházban lévő helyiség esetén a társasház közgyűlése, tiszta önkormányzati 
tulajdonú házban levő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével  es  az általa jóváhagyott 
helyre S kivitelben — csak olyan cégtáblát, emblémát, reldámot, légkondicionáló berendezést, szellőző 
kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély- vagy 
településképi bejelentési eljárás köteles cégtábla, embléma, reklám, légkondicionáló berendezés 
szellőző kivezetést kihelyezése jogerős építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban 
történt hozzájárulás birtokában helyezhető el.  A  társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye 
vagy építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban történt jóváhagyó határozat nélkül 
kihelyezett dolog esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja. 

36. A  tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség esten Bérbeadó a reklám engedélyezését 
bérleti díjhoz kötheti. 

37. A  Bérlő kijelenti, hogy  a  jelen szerződés megkötése időpontjában  a  nemzeti vagyonról szóló  2011. 
évi CXCVI. törvény  3.§ (1).  bekezdés  1.  pont  b.  alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Ezt  a 
tényt  a  Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy  a  bérleti szerződés tartama alatt  a 
tulajdonosi szerkezeten nem változtat olyan módon, amely alapján már  nein  minősül átlátható 
szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben  a  tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt 
vagy egyéb okból már nem minősül átlátható szervezetnek,  a  Bérbeadó  a  jelen szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja. 

38. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást köteles a 
cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő  15  napon belül a Bérbeadónak bejelenteni. 
Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája megszűnését és az új bankszámla 
számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felel. 

39. A  Bérlő a tudomásra jutástól számított  8  napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak,  ha  vele 
szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el. 

Via  Bérbeadó jogai. kötelezettségei: 

40. A  Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan joga, 
amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavartalan használatban akadályozza, vagy korlátozza, 
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41. A  bérlet tartama alatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő türési kötelezettsége mellett, az 
életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a helyiség rendeltetésszerű használatát 
lényegesen akadályozó, a Bérbeadót terhelő hibák ldjavításáról.  A  Bérlő e munkálatok elvégzését a 
bérbeadóval történt írásbeli megállapodás alapján átvállalhatja. Bérlő haladéktalanul köteles a 
Bérbeadó vagy megbízottja felé írásban bejelenteni,  ha  a bérleményben a Bérbeadót terhelő munkálat 
elvégzése válik szükségessé.  A  bejelentés elmulasztásából, vagy késedelméből eredő, vagy azzal 
összefüggő károkért Bérlő felelős. 

IX. A  kézbesítésének szabályai: 

42.  Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen 
kézbesíteni kézbesítővel  es  postán.  A  felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a székhelyében 
bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az utolsó ismert címre 
küldött leveleket a Bérlő által kézhezvettnek kell tekinteni. 

43. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeményt a kézbesítés 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni,  ha  a címzett az átvételt megtagadja.  Ha  a 
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át /az „nem kereste", 
„elköltözött" vagy „ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza/ az iratot annak 
visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni. 

X.  A  Bérleti szerződés megszűnése: 

44. A  bérleti jogviszony az  7.  pontban meghatározott kezdeti időponttól határozott ideig tart, a felek 
azt csak egyező akarattal szüntethetik meg, kivéve az alábbi, valamint jogszabályban meghatározott 
eseteket. 

45. A  határozott idő alatt a Bérbeadó jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a bérleti 
jogviszonyt,  ha 
a) az Önkormányzat a helyiséget nem önkormányzati tulajdon esetén az Önkormányzatokra érvényes 

jogszabályban meghatározott mindenkori kisajátítási jogcímek alapján kisajátíttatná, feltéve, hogy 
a Képviselő-testület azon  eel  megvalósításáról már döntést hozott, amelyhez a helyiségre szüksége 
van. 

b) a helyiség /a helyiséget érintő épületrészt/ átalakítására, lebontására, vagy rendeltetésének a 
megváltoztatására az Önkormányzat jogerős  es  végrehajtható hatósági engedélyt kapott, vagy 

c) az Önkormányzat jogszabály vagy a jogszabályon alapuló hatósági határozat alapján köteles a 
helyiséget harmadik személynek átadni. 

46. A  Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt,  ha  a Bérbeadó a jelen bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

47. A  szerződő felek rögzítik, hogy a lakások  es  helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény  25.  §-a szerint a bérleti jogviszony 
Bérbeadó részéről történő a Bérlő szerződésszegésére alapozott rendkívüli felmondásának van helye a 
kővetkező esetekben és módon: 



a) Ha  a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a Bérbeadó 
köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban felszólítani.  Ha  a 
Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további nyolc napon belül 
írásban felmondással élhet.  A  felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára 
szólhat.  A  felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál. 

b) Ha  a Bérlő magatartása szolgál a fehnondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt — a 
következményekre figyelmeztetéssel — a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való 
tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani.  A  felmondást 
az alapjául szolgáló magatartás folytatásáról vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül 
írásban kell közölni. 

48. A 47.  pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó a Bérlő 
szerződésszegő magatartására alapozott rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt 
különösen akkor,  ha  a Bérlő 

a)  A  bérleményben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet. 

11) A  bérleményt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja, vagy másnak a Bérbeadó 
hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a Bérbeadó 
hozzájárulásához kötött bármilyen szerződést köt, hozzájárulás nélkül. 

c) A  Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési 
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik,  es  a Bérbeadó írásos — a felmondás kilátásba 
helyezését is tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét követő 
8  napon belül nem tesz eleget. 

d) A  bérleti szerződés megkötését követő  8  napon  berm  nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó 
felhívását követő  8  napon belül nem intézi a vízóra nevére történő átírását, valamint nem köti meg 
a bérlemény használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a szolgáltató 
felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti módosítását, 
vagy ezek megkötését az előbbi határidőn belül a Bérbeadó  fete  a szerződések egy másolatának 
leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, ül. akadályozza az új mérőóra beszerelését. 

c) A  szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási és 
egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő 
határidőig a szolgáltató részére nem fizeti meg. 

H A  befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre 
Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül  new  egészíti  Id. 

g)  A  bérleményt és berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben általa okozott 
hibákat a Bérbeadó felhívására,  8  napon belül nem javítja meg,  ill,  a kart nem téríti meg a 
bérbeadónak. 

10 A  Bérbeadó felhívása ellenére  new  végzi el az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül 
felmerülő felújítási, karbantartási, javítási munkákat. 

I)  A  bérleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést.  A  társasház 

vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez  Id  reklámot illetve 
cégtáblát, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést. 

j) A  bérleményt Úgy használja, a Bérlő, a tagjai, a dolgozói, az üzleti partnerei olyan magatartást 
tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a tevékenységében 
zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt,  es  ezt a magatartását a Bérbeadó felszólítását követő  8 
napon belül nem szünteti meg. 

k) A  Bérlő a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti partnerei, 
ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartásokat 
neki felróható okból az önkonnányzat közterület felügyeletét ellátó szerve  fete  nem jelenti be. 



I)  A  bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja,  ill.  nem rendeltetésszerűen használja. 
m) A  hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi  es  polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása 

ellenére nem tartja be. 

n) A  székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást nem jelenti be a Bérbeadónak 

o) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszerű használat ellenőrzése, 
illetve a Bérbeadót terhelő fehijitäsi munkák végzése érdekében,  ill.  ezek végzésében akadályozza. 

p) A  jelen szerződésben egyes pontjaiban foglalt esetekben. 

49. A  bérleti jogviszony egyebekben az  54.  pontban hivatkozott jogszabályok által szabályozott 
esetekben szűnik meg. 

50. A  bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony utolsó 
napján a bérleményt kiikitve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó képviselőjének 
átadni.  A  felek az átadott bérleményről állapotfelvételt és helységleltárt, tartalmazó jegyzökönyvet 
vesznek fel.  A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnését követő  8 
napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a bérleményt, a bérbeadó illetve képviselője jogosulttá 
sink  arra, hogy a helyiséget felnyissa, az ingóságokat a bérlő költségére elszállítsa, és a bérleményt 
birtokba vegye.  A  Bérbeadó az ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti  es 
használati díj, valamint a járulékai erejéig. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény visszaadása csak 
a jelen pont szerinti eljárás lefolytatásával joghatályos, ennek megtörténtéig használati díjat köteles 
fizetni Bérbeadó  fete. A  bérlemény visszaadására irányuló eljárás lefolytatását Bérlő köteles írásban 
kezdeményezni Bérbeadónál.  A  birtok visszaadásának időpontját, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljárásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza hiteles módon. 

51. Ha  a bérlemény korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként, fióktelepkint a 
cégbíróságon bejelentésre került, a bérleti jogviszony megszűnését követő  15  napon belül a Bérlő 
köteles azt töröltetni,  es  ezt a Bérbeadó felé igazolni. 

52. A  Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere helyiségre nem 
tarthat igényt. Kartalanításra abban az esetben tarthat igényt,  ha  a bérleti jogviszony — részéről történő 

felmondására a Bérbeadó szerződésszegése miatt került sor. 

Veaves rendelkezések: 

53. A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait nyilvántartsa. 

54. A  jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a lakások  es  helyiségek bérletéről szóló 
1993.  évi LXXVIII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény, valamint az önkormányzat tulajdonában  alto  nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013. (V1. 20.) Budapest  Józsefvárosi 
Önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

55. Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kísérlik meg 
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemény helye szerint illetékes bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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56. A  Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző előtt 
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. Ez alapján bírósági végrehajtásnak van helye.  A 
bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a jelen bérleti 
szerződés aláírását követő  5  munkanapon belül nem hja alá, az önkormányzatnak, illetve a 
Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való kötöttsége megszűnik, és a jelen 
bérleti szerződés nem lép hatályba. 

57. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, közmű 
díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői 
okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadására a Felek jelen szerződés aláírásával 
kötelezettséget vállalnak. 

58. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzötől a teljesítés 
kötelezettség lejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanúsítványba foglalását is 
kérheti, amennyiben a bírósági netnperes eljáráshoz erre szükség van. 

59. A  Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést megadják, 
abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot,  ill,  a ténytanúsítványt 
elkészítse. 

60. A  Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat  ea  a ténytanúsítvány 
költségei a bérlőt terhelik 

61. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló  1993.  évi 
törvény  11/A,  §  (1)  bekezdése és a  95.  §  (2)  bekezdése értelmében  2016.  január I. napjától a Bérbeadó 

nem  Lukas  céljára szolgáló helyiség tekintetében a jogszabályban meghatározott energiahatékonysági 
tanúsítvány másolati példányát a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles az új bérlőnek 
bemutatni  es rat  a szerződés megkötésével egyidejűleg a Bérlő részére átadni. 

A  Bérlő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy  HET-  azonosító számmal ellátott 
energiahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azzal mindenben 
megegyező másolati példányt átvette. 

61. A  jelen bérleti szerződés akkor lép hatályba,  ha  a Bérlő az óvadékot a Bérbeadónak megfizette, 
valamint a közjegyzőnél az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta. 

62. A  jelen bérleti szerződés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet tárgyában korábban 
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik. 

63. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E kijelentésükért, 
valamint a bérleti szerződésben  Lein  adatok helyességéért telj  es  anyagi felelősséget vállalnak. 
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64. A  jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, aláírási címpéldánya, a képviselő je 
személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata. 

Jelen szerződés tíz  (10)  számozott oldalból áll  es 5  (öt) eredeti példányban készült.  A  bérleti 
szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 

K elt:  Budapest, 

  

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

bérbeadó képviseletében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

Bérlő képviselője 



a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  it. 16. 36670/0/A/40  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása 

Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Al  unroll  (név) mint a 
 (társaság neve) vezető tisztségviselöj e jelen 

pályázatban található határozatlan / határozott időre szólót bérleti szerződéshez az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot* 

A *-gal  jelölt resznel a megfelelő szöveg aláhúzandó 

2.  

Alulírott  (név) mint a 
 (társaság neve) vezető tisztségviselője 

nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellacletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok ldiró általi elutasítása esetén is 
fenntartom ajánlatornat. 

Budapest,  

pályázó aláírásaicégszerii aláírás 
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12.  sz. melleklei 

Tájékoztató a  new  lakás céljára szolgáló helyiségek felújitási költségeinek 
elszámolásáról 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekben a 
bérbeadó helyett elvégzett munkálatok költségeinek elszámolását, a Képviselő-testület  248/2013.  (VI. 
19.)  számú határozat  34-41.  pontja szabályozza. Ez alapján a bérbevett nem lakás céljára szolgáló 
helyiség felújítása során a bérbeadó helyett, a bérlő által elvégzett munkálatok költségének 
elszámolására az alábbiak szerint van lehetőség. 

• A  helyiség bérbevétele előtt több alkalommal is kérheti a helyiség megtekintését, amely 
megtekintések során lehetősége van felmérni a szükséges munkalatokat, kikérheti szakember 
véleményét, árajánlatot kérhet. Ez alapján tud dönteni a helyiség bérbevételéről és megalapozott 
bérbevételi kérelmet nyújthat be a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-n keresztül a 
tulajdonos-bérbeadó Józsefvárosi Önkormányzathoz.  A  helyiség megtekintését a Kereskedelmi 
célú bérbeadási Iroda  (1084 Budapest, Or u. 8.  L  em.,  tel.:  314-1098)  által kiadott „Megtekintő"-
vel kezdeményezheti.  A  megtekintő kiadásától számított  3  napon belül időpont egyeztetés 
érdekében a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  Ingatlanszolgáltatási Irodáját  (1084 Budapest, 
Tavaszmező  u. 2.  tel:  210-4928)  kell felkeresni.  A  megtekintés időpontjának egyeztetést csak a 
megtekintőben meghatározott szervezet meghatalmazással rendelkező képviselője (dolgozója), 
vagy a megtekintőn meghatározott személy kezdeményezheti, a megtekintésen csak az a személy 
vehet részt.  A  megtekintést követő  3  napon belül a Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda részérc 
vissza kell jelezni. 

• Bérbeszámításra csak a tulajdonos előzetes jóváhagyása alapján van lehetőség.  A  munkálatok 
megkezdése előtt az Ingatlanszolgáltatási Irodához be kell nyújtani a helyiség felújítására 
vonatkozó tételes költségvetést.  A  költségvetés elfogadásáról, a munkálatok költségeinek bérleti 
díjba történő beszámitásáról a bérbeadói jogokat gyakorló bizottság dönt.  A  döntés alapján 
megkötött Bérbeszámítási megállapodás aleján történik meg a munkálatok költségeinek 
el számolása.  

• A  felújítás költségvetésének benyújtása előtt kérjük, egyeztessen az Ingatlanszolgáltatási Irodával, 
amelyek azok a felújítások, amelyeket a bérbeadónak kelt elvégeznie, így a költségek a bérbeadót 
terhelik, és melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a  bald  időtartama alatt a beat 
terhelik, így ezen költségek megtérítésére igény nem nyújtható be a bérbeadó  fete. 

• A  Bizottság döntése után a Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda megköti a Bérbeszámítási 
megállapodást a bérlővel, ami után kezdődhet csak el a feltiiitási munkálatok elvégzése  es  a 
költségek megállapodásban foglalt feltételek szerinti elszárnolása. 

• A  munkálatok elvégzése után, amit a bérlő fog jelezni, azokat az higatlanszolgáltatási Iroda 
munkatársai leigazolják a bérlő megkeresését követően, és az igazolást megküldik a Kereskedelmi 
célú bérbeadási Iroda részére. 

• A  bérlő az általa elvégzett bérbeadóra tartozó munkából az Önkormányzat, mint vevő részére 
számviteli és adójogszabályoknak megfelelő számlát állít  Id. A  számla határidőben történő 
benyújtását követően a Bérbeadó a bérbeszámítással lefedett bérleti díjat egyösszegben, 
következő havi számlával egyidejűleg küldi meg a Bérlő részére.  A  Bérlő ezt követően a 
bérbeszámítás időtartamára, a bérbeszámítás levonása után femunaradt összegnek megfelelő bérleti 
díj számlát kap havonta.  A  Bérbeadó által előírt havi bérleti díj  es  a Bérlő által a tárgyhóban 
beszámítandó összeg különbözetét köteles a Bérlő a bérleti szerződésben szereplő határidőig 
megfizetni. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
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13. sz. melléldet 

Bérbeszámítási kérelem 

Altdirott,  (név) a 

(cégnév) (székhely: 

cégjegyzékszám: 

cégjegyzésre jogosult képviselője, a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló,  Budapest 

VLII.,  szám alatti, (hrsz •  

utcai/udvari bejáratú, pince/alagsordsz./....emelet* szinten elhelyezkedő  m' alapterületű 

helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyújtok be, Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

A  helyiséget meglekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával 
tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a helyiség helyreállításával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 
költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség,  ha  a munkálatok megkezdése előtt, a bérbeadó 
részére benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzájárult, az erre vonatkozó bérbeszámítási 
megállapodást mcg,kötöttern, illetve a bérbeszámítás megkezdése előtt és alatt bérleti díj és egyéb 
közüzemi szolgáltatási díj hátralékom  nines. A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 
bérbeadó engedélyét kell kérnem a munkálatok megkezdése előtt abban az esetben is,  ha  az nem a 
bórbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek megtérítését nem kérem. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatolja, hogy az általam végezni kívánt 
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén az engedélyeket be kell szereznem, 
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakítom, az a bérleti szerződés felmondására okot adó 
körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell állítanom, 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi a  Budapest  VIII., 
 szám alatti, (hrsz.: ) utcai/udvari 

bejáratú, pinee/alagsor/fsz./ emelet* szinten elhelyezkedő  m' alapterületű 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  szánni 
melleklete. 

Budapest, 20  

ügyvezető/vezető tisztségviselő cégszerű aláírása 
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13.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási kérelem 

Alulírott, 

     

(név) egvéni 

vállalkozói 

     

vállalkozó (székhely: 

    

    

igazolvány száma:   ; vállalkozói igazolvány kiállításának időpontja: 

 vállalkozói igazolvány szerint végzett tevékenység megnevezése: 

) a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló,  Budapest 

 szám alatti, (hrsz.:  

utcai/udvari bejáratú, pince/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedő  in2  alapterületű 

helyiségre berbeszánütási kérelmet nyújtok be, Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

A  helyiséget megtekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával 
tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a helyiség helyreállításával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 
költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség,  ha  a munkalatok megkezdése előtt, a bérbeadó 
részére benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzájárult, az  ate  vonatkozó bérbeszámítási 
megállapodást megkötöttem, illetve a bérbeszámítás megkezdése előtt ás alatt bérleti díj  es  egyéb 
közüzemi szolgáltatási díj hátralékom nincs.  A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 
bérbeadó engedélyét kell kérnem a munkálatok megkezdése előtt abban az esetben is,  ha  az nem a 
bérbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek megtérítését nem kérem. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatolja, hogy  8Z  általam végezni kívánt 
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén az engedélyeket be kell szereznem, a 
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakítom, az a bérleti szerződés felmondására okot  ado 
körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell ällítanom. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi a  Budapest  VIII., 
 szám alatti, (hrsz.- ) utcai/udvari 

bejáratú, pince/alagsurdsz./ emelet* szinten elhelyezkedő  in2  alapterületű 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  számú 
melléklete. 

Budapest, 20  

egyéni vállalkozó 



15.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási megállapodás 

Amely létrejött egyrészről: 

a Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 
(a  továbbiakban: Önkormányzat),  mint a  bérlemény tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 7..rt.  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.,  cégszáma:  01-10-048457; 
adószárna•  25292499-2-42;  képviseli: dr. Kecskeméti László Zsolt  mb.  vagyongazdálkodási igazgató) 
(a  továbbiakban: Bérbeadó); 

másrészről: 

Székhely: 

Adószáma: 

Képviselő neve: 

Anyja neve: 

Születési helye  'es  ideje: 

Telefonszám: 

Lakcím: 

Személyigazolvány szám: 

Lakcímkártya szám: 

Elektronikus címe: 

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) (a bérbeadó és bérlő a továbbiakban együtt: felek) között jött létre 
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

I Bérbeadó és Bérlő között napján határozatlan időre szóló bérleti szerződés jött 
létre a  Budapest  VIII. kerület,  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 
Budapest  VIII. kerület,  szám alatt található  itn2  alapterületű utcai 
bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában.  A  Bérlő a helyiségben 
Bérbeadót terhelő munkákat kíván elvegezni, melyhez előzetesen a munkalatok költségét is 
tartalmazó tételes költségvetést csatolt be. Bérlő a helyiségben elvégezni kívánt munkákhoz a 
társasház közgyűlésének hozzájárulását a jelen megállapodás megkötéséig bemutatta Bérbeadó 
részére. / Felek rögzítik, hogy a Bérlő által a Helyiségben elvégezni kívánt munkálatokhoz 
társasház közgyűlésének hozzájárulása nem szükséges a társasházi okiratok alapján, 

A  szerződő felek megállapodnak,  bogy  a Bérlő a helyiségben az általa benyújtott tételes 
költségvetésből a Városgazdálkodási S Pénzügyi Bizottság  számú határozatában 
elfogadott felújítási és korszerűsítési munkákat elvégzi. saját kivitelezésében.  A Ft  + 

 Ft  ÁFA összegből -  Ft  +  Ft  ÁFA (mindösszesen 
Ft)  összeg számolható el. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás L számú 
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mellékletében felsorolt Bérbeadót terhelő felújítási  es  korszerüsitési munkálatok kőre nem teljes 
körű. Amennyiben  a  bérleti szerződés időtartama alatt egyéb olyan rnüszaki hiba (rejtett hiba) 
merül fel, amely akadályozza  a  helyiség rendeltetésszerű használatát úgy  a  hiba kijavítása  a 
Bérbeadó kötelezettsége, vagy — külön bérbeszámítási megállapodás alapján -  a  Bérlő 
kötelezettsége. Szerződő felek rögzítik, hogy rejtett hiba minden olyan hiba, amelyet  a  felek  a 
bérleti szerződés tárgyát képező helyiség birtokba adásakor nem észleltek, vagy arról nem  volt 
tudomásuk 

3. Jelen Bérbeszámitási megállapodást  a  felek  a  Bérbeadó  2.  pontban meghatározott határozata  (2. 
számú melléklet) alapján kötik.  A  munkák elvégzésének határideje  a  megállapodás aláírását 
követő ....  nap. A  Bérlőnek  a  munkálatok befejezésére megállapított határidő lejártát követő  30 
napon belül igazolnia kell  a  munkálatokra fordított költségeinek és  a  beszámítható összegnek  a 
mértékét Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  Ingatlanszolgáltatási Irodájánál, amely  a 
munkák elvégzését az előzetesen benyújtott  is  elfogadott költségvetés alapján leellenőrzi,  es  arról 
a  Bérlő jelenlétében és aláírásával bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.  A  Bérlőnek  a 
bérlemény-ellenőrzés alkalmával igazolnia kell, hogy engedélyköteles kivitelezésnél  a  szükséges 
hatósági (építési, FÖKÉTÜSZ, tűzoltósági, ÄNTSZ, társasházi közgyűlési, hatósági, stb.) 
engedélyeket beszerezte, vagy legalább az engedély iránti kérelmet benyújtotta. Bérlő vállalja  a 
használatba vételi engedély megszerzését. 

4. Ha a  munkálatok műszaki tartalma  es  költsége előre nem látható műszaki-építészeti probléma 
felmerülése miatt meghaladja  a  megállapodásban rögzítetteket,  a  többletköltségek akkor 
érvényesíthetők,  ha  erről  a  Bérlő  es a  Bérbeadó  a  bérbeadói jogkör gyakorlója hozzájárulása 
alapján előzetesen megállapodtak.  Ha  valamelyik munka nem készül  el,  vagy hibás, késedelmes 
teljesítést rögzítenek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben,  a  bérbeszámítás összegét az  el  nein 
végzett, vagy hibás teljesítés értékével csökkenteni kell. 

5. A  felek megállapodnak abban, hogy —  a 6.  pontban rögzített feltételek maradéktalan teljesülése 
esetén -  a  bérbeszámítás nettó összegét  2020 -01  havonta,  a  bérleti jogviszony fennállása 
alatt  a  helyiség bérleti díjába hónapon keresztül .11  nettó bérleti díj összegéig 
beszámítják.  A  bérleti díjba nem számít bele az ÁFA és  a  közüzemi  es  külön szolgáltatási díjak.  A 
bérbeszámítás mindaddig  tart,  amíg  a  Bérbeadó  a  Bérlőnek  a  jelen megállapodás  2.  pontjában 
szereplő,  a  felek által kölcsönösen megállapított összeget teljes egészében  be  nem számitotta. 

6. A  költségek beszámításának feltételei a következők: 
az Ingatlanszolgáltatási Iroda az elvégzett munkákat jegyzőkönyvben leigazolja, 

- a Bérlő a bérleményben elvégzett munkálatok összegéről a bérbeadó szervezet  3.  pontban 
szereplő foglalt bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyv felvételét követő  15  napon belül 
Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  vevő 
nevére számlát nyújt be a Bérbeadóhoz. 

- a Bérlő által kiállított általános forgalmi adórnentes számla esetén a bérbeszámítás a bérleti díj 
nettó összegével szemben lehetséges, 
számla kiállítására nem jogosult Bérlő esetén az engedélyezett felújítási munkákhoz szükséges 
vásárolt anyagokról és szolgáltatásokról a  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkonnányzat 
nevére szóló számlákat nyújt be az elszámoláshoz, 
számla kiállítására jogosult Bérlő estén a Bérlő továbbszámlázza az elvégzett  es  a leigazolt 
munkáról az összeget a  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére, 

- a benyújtott számláknak a számviteli  es  adójogszabályoknak meg kell felelniük. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fent felsorolt feltételeket nem teljesíti, a bérbeszámítás 
lehetőségét elveszíti. 

7. A  számviteli  es  adójogszabályoknak megfelelő számla határidőben történő benyújtását követően a 
Bérbeadó az  5.  pontban megjelölt hónapra vonatkozó bérbeszámítással lefedett bérleti díjai 
egyösszegben, a következő havi számlával egyidejűleg küldi meg a Bérlő részére.  A  Bérlő ezt 
követően a bérbeszámítás időtartamúra, a bérbeszámítás levonása után fennmaradt összegnek 
megfelelő bérleti díj számlát kap havonta.  A  Bérbeadó által előírt havi bérleti díj és a Bérlő által a 
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tárgyhóban beszámítandó összeg különbözetét köteles a Bérlő a bérleti szerződésben szereplő 
határidőig megfizetni. 

8. Amennyiben a bérbeszámítás időtartama alatt a helyiség utáni bérleti díj tartozás mértéke eléri a 
három havi — ténylegesen (a bérbeszámítás hiányában) fizetendő — bérleti díjat, a bérbeszámításból 
még fennmaradó ősszegre a bérbeszámítás megszüntethető,  es  az arra igényelhető beszámítást 
vagy megtéritést a bérbeadói jogkör gyakorlója jogosult elbírálni. 

9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bérlő bérleti jogviszonya a beszámítható költségének 
bérbeszámítás útján való megtérülése előtt megszűnik, a helyiség bérébe még be nem számított 
összegre a volt bérlő vagy jogutódja nem tarthat igényt, kivéve,  ha  a bérleti jogviszonyt  fm.  rendes 
felmondással a bérbeadó szervezet szünteti meg, vagy a bérleti szerződés megszüntetésére közös 
megegyezássel a bérbeadó kezdeményezésére kerül sor. 

Ha  a bérleti jogviszony megszüntetésére azért kerül sor, mert a Bérlő a helyiséget megvásárolja, az 
órtélmövelő beruházásokkal kapcsolatban a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kell eljárni. 

10. Bérbeadó kiköti, hogy a megállapodásban rögzített feltételek megszegése esetén a Bérlő 
bérbeszámítási igényét nem érvényesítheti. 

I I Jelen megállapodás három  (3)  eredeti példányban készült és három  (3)  oldalból áll. Jelen 
megállapodásban nem szabályozott esetekben a Ptk. és a vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

Budapest, 2019  

  

a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
bérbeadó megbízásából eljáró Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Irt. 

Bérlő 

Melléklet:  
1. Ingatlanszolgáltatási Iroda bérbeszámítási javaslata 
2. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság számú határozata 
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16.  sz. melléklet 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai is tartalmi követelményeitől 

Az ajánlatot az ajánlattevő/ jogi személy/szervezet képviselője minden oldalon kézjegyével köteles 
ellátni. Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie. 

A  borítékon a következő szöveget kell feltüntetni:  
„Budapest  VIII kerület, Krúdy Gyula  u. 16.  szám alatti,  36670101A/40  helyrajzi számú nem lakás 
cél/ára szolgáló helyiség bérbevétele" 

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át. 
Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajánlathoz. 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell  beim!:  ajánlati biztosíték 

Az aj_ánlat tartalmát a kővetkező sorrendben kell összefűzni:  
1. Jelentkezési lap  (1.  vagy  2.  sz. melléklet) 
2. Ajánlati összesítő  (3.  sz. melléklet) 
3. 30  napnál nem régebbi hiteles másolat a vállalkozói igazolványról (egyéni vállalkozás esetén) 
4. Eredeti,  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet bejegyzéséről (jogi 

személy/szervezet esetén) 
5. Aláírási címpéldány eredeti példánya vagy másolata (jogi személy/szervezet esetén) 
Ó. A  Ptk. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég 

képviselője hja alá 
7. Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat másolata 
8. AP!)lati biztosíték betizetéséről szóló igazolás másolata 
9. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról  (4.  sz. 

melléklet) 
10. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 

ajánlati kötöttségről  (5.  sz. melléldet) 
11. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló 

tartozásról  (6.  sz. melléklet) 
12. NAV igazolása arról, hogy nem áll fenn köztartozása. 
13. Helvi adó igazolás (beszerezhető: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala  1082 Budapest,  Baross  u, 

63-6- 7.  II.  em.) 
14. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: JGK Zrt.  1083 Budapest, Or 

8. 1. 35.  szoba) 
15. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról  (7.  sz. melléklet) 
16. Nyilatkozat a bankszámlaszámról  (8.  sz. melléklet) 
17. Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról  (9.  sz. melléklet) 
18. Amennyiben szükséges, további okiratok a szervezet átláthatóságának igazolására 
19. A  bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok (11.sz. melléklet) 
20. BérbeszáMítási kérelem  (13.  sz. melléklet) 
21. Bérbeszámításhoz szükséges tételes költségvetés  (14.  sz. melléklet) 
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4.  sz. melléklet 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  március  11. 13:02 
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 Frakció 
Dudás Istvánné 

   

gen 

 

Dr.  Ferencz Orsolya 

   

gen 

 

Gondos Judit 

   

gen 

 

Guzs  Gyula 

   

gen 

 

Györgyi  Ida Anna 

   

gen 

 

Hélisz György 

   

gen 

 

Jakabfy Tamás 

   

gen 

 

Kocsis  Attila 

   

gen 

 

Major  Zoltán 

   

gen 

 

Pálovics László 

   

gen 

 

Pintér  Attila 

   

gen 

 

Soos György 

   

gen 

 

Vörös Tamás 

   

gen 

 

Borsos Gábor 

  

Távol 

 

Ő szi  Eva 

  

Távol 

 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  március  11. 13:03 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  1.1.  pontja: Javaslat „a Kálvária tér  13.  szám és a Diószegi 
Samuel  utca  14.  szám alatti helyiségek felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 92.86 86.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 7.14 6.67 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név yaks 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya 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 
Pinter  Attila Igen 
Boos  György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Borsos  Gabor Tart. 
Őszi  Eva Távol 

Frakció 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  március  11. 13:04 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend 2.1. pontja: Javaslat „Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat es költségvetési szerveinek, a nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
bankszámláinak vezetése  es  a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások 
nyújtása" tárgyú, 
megindítására 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

   

igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 

   

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

   

Szavazott 14 100.00 93.33 

   

Nem szavazott 0 0.00 

   

Távol 1 6.67 

   

Összesen 15 100.00 

   

Név yaks Frakció 

  

Borsos  Gabor Igen 

   

Dudás Istvánné Igen 

   

Dr. Ferencz Orsolya 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 

   

Pinter  Attila Igen 

   

Sobs  György Igen 

   

Vörös Tamás Igen 

   

Ő szi Éva Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  március  11. 13:04 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  3.  blokk 

Eredménye Voks: Sza0/0 Össz% 
Igen 14 100.00 93.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

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

Frakció 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  március  11. 13:05 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  3.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
III. pont 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 13 100.00 86.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 86.66 
Nem szavazott 1 6.67 
Távol 1 6.67 
Összesen 15 100.00 

Név Voks 
Gondos Judit Nem sz. 
Borsos  Gabor Igen 
Dudás Istvánné Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Györgyi  Ida Anna Igen 
Flélisz György Igen 
Jakabfy Tamás Igen 
Kocsis Attila Igen 
Major Zoltan Igen 
Pálovics László Igen 
Pinter  Attila Igen 
Soós György Igen 
Vörös Tamás Igen 
Ő szi Éva Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  március  11. 13:05 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  3.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
fennmaradt pontok 

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

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

Frakció 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  március  11. 13:08 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elutasítva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend  3.8.  pontja: Javaslat a CorvINN Ingatlan Kft. gépjármű-
elhelyezési kötelezettségének pénzbeli megváltással történő teljesítésére 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 1 7.15 6.67 
Nem 12 85.71 79.99 
Tartózkodik 1 7.14 6.67 
Szavazott 14 100.00 93.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 1 6.67 
ifisszesen 15 100.00 

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

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2019.  március  11. 13:08 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  4.  blokk 

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

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

Frakció 
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