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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi
Szociális. Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
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Határozati javaslat a bizottság számára:
A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő
testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése
A)
A
Budapest
Józsefvárosi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága (a továbbiakban: a Bizottság) 2021.
évi munkájáról a következő beszámolót terjesztem a Képviselő-testület elé.

A Képviselő-testület a Bizottság létszámát 9 főben állapította meg, feladat- és hatásköreit a
Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet 4. pontja tartalmazza.

A Bizottság a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt - 2021. januártól májusig terjedő
időszakban - nem ülésezhetett, míg 2021 júniusától a Bizottság havi rendszerességgel ülésezett,
10 rendes ülést tartott, ahol mindösszesen 356 határozatot hozott.

ÉRKEZETT
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A Bizottság tagjai az üléseken rendszeresen részt vettek, távolmaradásukat előzetesen jelezték a
Bizottság elnökénél, illetőleg a Szervezési Irodán.
A bizottsági tagok részvétele az üléseken az alábbiak szerint alakult:

Bizottsági tag neve

Veres Gábor
Szarvas Koppány Bendegúz
Dr. Juharos Róbert
Sátly Balázs
Vörös Tamás
Dr. Erdélyi Katalin
Mikó Károly
Gut.jahr Zsuzsanna
Soós György
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A Bizottság tagjai aktívan közreműködtek a napirendi pontok tárgyalásában, a határozatok
meghozatalában és a döntések előkészítésében is a Bizottság ülései között..
Kormányhivatal által törvényességi észrevétel a bizottság döntései ellen nem érkezett.

A Bizottság feladat- és hatásköréből következően leginkább az alábbi témákban hozott
döntéseket:
•

a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által előterjesztett ügyekben döntött, többek
között önkormányzati lakásokat, nem lakás célú helyiségeket adott bérbe, illetve
idegeníteti el bérlőik részére, valamint pályázat útján történő bérbeadásról, árverés
keretében történő elidegenítésről döntött. Részletfizetési, illetve bérleti díj csökkentési
kérelmeket bírált el, kártérítési ügyekben döntött. Otthon-felújítási támogatás iránt
benyújtott pályázatokat bírált el. Az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2021. évre történő
engedélyezéséről döntött.

A Bizottság 2021. év során 199 db tárgyalt előterjesztéssel kapcsolatban hozott döntést, amelyek
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. által végzett feladatokhoz kapcsolódnak. Ezen
döntések többsége helyiségek bérbeadásához, valamint ingatlanok elidegenítéséhez kapcsolódik.
Ezeken túlmenően a Bizottság döntött biztosítási kártérítési ügyekben, a 2021. évben kiírt
Otthon-felújítási pályázatra benyújtott támogatási kérelmek bírálatáról, a korábbi években kötött
támogatási szerződések módosításáról. A biztosítási kártérítési ügyekben a döntések alapján az
Önkormányzatot terhelő önrészek kifizetése megtörtént. A Bizottság a 2021. év során is írt ki
Otthon-felújítási pályázatot, amelyen nyertes személyekkel a támogatási szerződések
megkötésre kerültek, néhány esetben már az elvégzett munkák alapján az elszámolás is
folyamatban van. A helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázatok eredményessége vegyes,
több pályázat is eredménytelenül zárult, de 25 MFt forgalmi érték feletti helyiség is bérbeadásra
került. A Bizottság folyamatosan tárgyalta a 2021. évben lejáró, határozott idejű bérleti
szerződések meghosszabbításával kapcsolatos előterjesztéseket, továbbá döntött újabb üres
helyiségek pályázaton kívüli bérbeadásáról. Az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatban több
árverés is lebonyolításra került a Bizottság döntésének megfelelően, ezek a lakások esetében

minden esetben eredménnyel zárultak, a helyiségek esetében újabb versenyeztetési eljárás kiírása
vált szükségessé. A felépítményes ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokat a Bizottság egyéb
okokból visszavonta, majd új pályázat kiírásáról döntött. A pályázat lezárása a későbbiekben lesz
esedékes.

•

•

a Hatósági Ügyosztály által előterjesztett közterület-használati kérelmek, valamint a
Gazdálkodási Ügyosztály által előterjesztett gépjármű-elhelyezési kötelezettségek
ügyében hozott határozatokat,
a Bizottság véleményezte továbbá a hatáskörébe tartozó képviselő-testületi
előterjesztéseket hatáskörének gyakorlása során, illetőleg véleményezte azon
előterjesztéseket is, amikor a polgármester volt jogosult a döntéseket meghozni.

Megállapítható, hogy a Bizottság teljesítette, elvégezte azokat a feladatokat, amelyek ellátása
érdekében a Képviselő-testület létrehozta, mindezek alapján kérem a beszámoló elfogadását.

B)
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendeletében (a
továbbiakban: SZMSZ) szabályozta a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság által gyakorolt átruházott hatásköröket.
A Bizottság által átruházott hatáskörben hozott határozatai tekintetében a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységei, gazdasági társaságai elkészítették a határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatásukat. Erre alapozva készült el a jelen előterjesztés mellékletét képező beszámoló,
amely tételesen tartalmazza az összes, érintett időszakban meghozott bizottsági határozatot és
azok végrehajtását.

A határozati javaslat alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi a Bizottság munkájáról,
valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót.

II. A beterjesztés indoka
A beszámoló elfogadása a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
Tekintettel arra, hogy a bizottságok a Képviselő-testület átruházott hatáskörében járnak el, ezért
a hatáskör forrását - mint az önkormányzati hatáskörök fő címzettjét - az ellenőrzött és törvényes
önkormányzati működés biztosítása érdekében indokolt és szükséges beszámolni az átruházott
hatáskör gyakorlásáról, az átruházott hatáskörben meghozott bizottsági határozatokról, azok
jellegéről és végrehajtásáról. A határozat elfogadásának nincs pénzügyi vonzata.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 41. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület - e törvényben meghatározott
kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a
jegyzőre, a társulására ruházhatja át.”

Az Mötv. 57. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában
határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét,
működésük alapvető szabályait. E törvényi rendelkezés alapján a Képviselő-testület az SZMSZ
35-39. §-aiban létrehozta bizottságait és meghatározta működésük alapvető szabályát.

Az SZMSZ 31. § (l)-(2) bekezdései és a 37.§ (3) bekezdései szerint az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról az azt gyakorló polgármester, bizottság, jegyző szükség szerint, de legalább évente
egyszer köteles a Képviselő-testületnek beszámolni, továbbá a bizottság évente egy alkalommal
beszámol a Képviselő-testületnek a bizottság munkájáról.
A Bizottság 11/2019. (XII. 16.) sz. határozatával elfogadott ügyrendjének 1/18. pontja szerint a
munkáról éves beszámoló készül, melyet minden évben a Bizottság elnöke a képviselő-testület
utolsó ülésén terjeszt elő.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus-világjárvány elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdet ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kát. törvény) 46. § (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta,, az ott megjelölt kivétellel.

A Kát. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve annak bizottsága
2021. június 15. napjától a feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

A 2021. évi XL. törvény rendelkezett a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi
I. törvény módosításáról, amely alapján 2021. május 22-től a települési önkormányzat képviselő
testülete és bizottságai ismét gyakorolhatták feladat- és hatásköreiket.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek: Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2021.
június 15. - 2021. november 30. közötti időszakra vonatkozó átruházott
hatáskörben hozott döntései

Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII. 16.) számú határozata

a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 2021. évi
munkájáról, valamint a Bizottság 2021. június 15. - 2021. november 30. közötti
időszakban átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámoló elfogadásáról
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdése
alapján úgy dönt, hogy a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2021. évi munkájáról,
valamint a Bizottság 2021. június 15. - 2021. november 30. közötti időszakban átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: polgármester .
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda
Budapest, 2021. decemberi-/.

Veres Gábor
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és
Közterület-hasznosítási Bizottság
elnök

TVKHB - ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZAT
MY/2

Szán Év

Ülés
napja

Napirend címe

Hat.
pont

1.1

Tartalom (a határozat pontos szövege)

Felelős és/vagy
Döntés
végrehajtását
végző

Határozat végreh.
Határidő

Végrehajtás
tényleges
időpontja

Elvégzett feladat rövid
Végreh.
leírása és végrehajtás
elmaradásának
megtÖrtént/folyamatban
oka

Dátum
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Kálvária tér 19. szám alatt)
35456:0:A'35 és 35456'0 'A;4 helyrajzi számú. 42 + 24. összesen 66 ml
alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló egybenyitott
helyiségek nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásához

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező a Budapest VIII, kerület,
Kálvária tér 19. szám alatti 35456/0/A/35 és 35456/0/A/4 helyrajzi számú. 42
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2021

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület. Kálvária
tér 19. szám
VI.28.
alatti helyiség
pályázati
kiírására

2.)

3.)

4.)
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2021

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Nagy
fuvaros u. 26.
szám alatti utcai
VI.28.
bejáratú,
földszinti, nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
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+ 24. összesen 66 nr alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára
szolgáló egybenyitott helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati
dokumentációt az alábbi feltételekkel:
a) a minimális bérleti díj összege 69.425.- Ft/lió + ÁFA.
b) a pályázat bírálati szempontja:
- a bérleti díj összege (súlyszám: 9)
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy Összegben történő megfizetése,
JGK Zrt.
min. 1 hó - max. 10 hó (súlyszám; 1)
vagyongazdálkod
c) Kiíró kiköti, hogy az ingatlanra valamennyi szeszárusitás nélküli
ási
tevékenységre adható be pályázat.
d) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát igazgatója/JGK
Zrt.
felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt.
e) Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti
szerződést, az a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén a nemzeti vagyonról
szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel meghosszabbítható.
f) A nyertes pálvázó köteles a helyiségekben vízórát felszereltetni.
3.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat IJés 2.) pontjai szerinti
nyilvános, egyfordulós pályázat lebonyolítására és a pályázati dokumentáció
Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerinti közzétételére, továbbá a
pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ele.
4.) elfogadva Gutjahr Zsuzsanna külsős bizottsági tag javaslatát, felkéri a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr-.t. hogy vízóra nélküli helyiség
bérbeadása cselén minden esetben rögzítse a bérleti szerződésben a bérlő
vízóra szerelési kötelezettségét.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
I.) nem járul hozzá a Budapest Vili, kerület. Nagy Fuvaros u. 26. szám alatti.
35082 helyrajzi számú. 50 in2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a SAMIR-KAMEL Kft.
JGK Zrt.
(székhely: 1089 Budapest. Baross utca 122. I. em. 25.: cégjegyzékszám: 01 09
vagyongazdálkod
912851: adószám; 14634491-2-42. képviseli; Hanna Sainir Kamel) részére
ási
konyha, szeszmentes vendéglátás céljára, határozatlan időre. 30 napos
felmondási idő kikötésével. 96.750.- IThó - ÁFA bérleti díjon, valamint igazgatója/JGK
Zrt.
közüzemi és különszolgáltatás! dijak összegen.

2021.10.31

A pályázat
eredményéről a
TVKHB 279/2021.
(X.20.) számú
határozatában döntött

bérbeadására

2.)
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üzlethelyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
jóváhagyására

2021 VI.28.
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használati
kérelmek
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2021 Vi.28.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

1.)

2.} felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat tartalmának közlésére
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítás i Bizottság úgy
dönt, hogy
1 ) nem járul hozzá az eladási ajánlat bérlő Meurpa Hungary Kft {(székhely:
4200 Hajdúszoboszló. Sziifákalja utca 34. 2.6..; adószám: 24757483-2-00:
cégjegyzékszám: 09-09-025311: képviseli: Papp Károly ügyvezető) - részére
történő kiküldéséhez az ingatlan-nyilvántartásban a 35022/0/A/23 helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIH. kerület. Auróra utca 16.
földszint 23. szám alatti. 29 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott 9.380.000
Ft összegű vételár közlése mellett.

2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozatról szóló értesítés
kiküldésére.

2.)

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulási ad - díjmentességgel - az
alábbiak szerint:
Közterület-használó. kérelmező: Swietelsky Kft.
A közterület használat ideje: 2021. július 06. - 2022. január 31
Közterület-használat célja: építési felvonulási terület
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. 36181/6 hrsz.
Közterület-használat nagysága: 322 m2 járda, zöldterület
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület. Szigony utca metró kijárat
előtt
Közterület-használat nagysága: 132 m2 járda
Közterület-használat helye. Budapest Vili, kerület. Szigony utca metró kijárat
elölt
Közterület-használat nagysága: 2 db parkolóhely
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Bókái János utca 55.
Közterület-használat nagysága: 5 db parkolóhely
Közterület-használat helye: Budapest VIH. kerület. Bókái János utca 55.
számmal szemközt
Közterület-használat nagysága: 5 dbnarkolóhelv
If ...
. ...
A Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használatot tudomásul veszi - teljes díjfizetéssel - az
alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező. Hrafna Systems Kft
A közterület használat ideje. 2021. május 14.-- 2021. június 20
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület. Vajdahunyad utca 25
szám előtti járda
Köztem let-haszná lat nagysága: 18 m2
Közterület-használat díja: 355.680 Ft

2

2flll.07.31

2021.08.94

A szerződés megkötésre
került.

Ügyfél részére a
tájékoztatás a nemleges
döntésről 1011.07.01.
napján megküldve.

JGK Zrt.
vagvongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

További intézkedést
nem igényel.

2021.07.10

polgármester/Ga
zdálkodáss
Ügyosztály
Kerületgazdálko
dási Iroda

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/Ga
zdálkodási
Ügyosztály
Kerületgazdálko
dási Iroda

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

z

z
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2021 V1.28.

2021 VI.28.

2021 VI.28.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Főváros Vili kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad teljes diimeiuesséeftíd
polgármester/Gs
az alábbiak szerint:
zdálkodási
Közterület-használó, kérelmező
Jézus Társasága
Magyarországi
Ügyosztály
Rendtartománya
Kerületgazdálko
A közterület használat ideje: 2021. május 21. - 2022. május 20
Közterület-használat célja: molinó (nem reklámcélú)
dási Iroda
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Horánszky u. 20. (épület
homlokzatán)
Közterület-használat nagysága: 10 in2

A Budapest Főváros V1H. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt
tanalommal közterület-használati hozzájárulást ad
előre egv összegben
történő teljes díjfizetéssel • az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Laki Épületszobrász Zrt.
A közterület használat ideje: 2021. június 22.-2022. január 27.
Közterület-használat célja: építési felvonulási terülei
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Szentkirályi u. 12. szám
polgármester/Ga
előtti
zdálkodási
Közterület-használat nagysága: 56 m2 járdán, útteslen és 8 db parkolóhelyen
Közterület-használat helye: Budapest VHL kerület. Szentkirályi u. 11-13. szám
Ügyosztály
előtti
Kerületgazdálko
Közterület-használat nagysága: 10 db parkolóhelyen
dási Iroda
Közterület-használat helye. Budapest Vili, kerület. Bródy Sándor u. 9. szám
(Szentkirályi u. - Bródy Sándor u. sarkán) előtti
Közterület-használat nagysága: 2 db parkolóhelyen
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület. Bródy Sándor u. 24. szám
(Szentkirályi u. - Bródy Sándor u sarkán) előtti
Közterület-használat nagysága: 2 db parkolóhelyen
Közterület-használat dija: 31.848.960 Ft.

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad
3(1 %-kal történő
díjcsökkentés mellett cs havi részletekben történő díjfizetéssel - az alábbiak polgárin cster/Ga
szerint:
zdáikodási
Közterület-használó, kérelmező: Wölfiuger László egyéni vállalkozó
Ügyosztály
A közterület-használat ideje: 2021 július 01. - 2022. június 30.
Kerületgazdálko
Közterület-használat cél ja: kioszk (hírlap - könyv árusítása)
dási Iroda
Közterület-használat helye Budapest Vili, kerület. Práter u. - Szigony u.
sarkán (35728/39. hrsz.)
Közterület-használat nagysága: 4 in2
Mérsékelt közterület-használati dija(70%): 183.120 Ft

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.06.28

2021.07.07

A határozat
ügyfélkapura
megküldésre került.
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2021 VI.28.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

19 2021 VI.28.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

20 2021 VI.28.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az elóterjesztes 6 sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használatot tudomásul veszi lettes diimentessézgel az alábbiak szerint .
polgármester/Ga
Közterület-használó. kérelmező Civilek a Palotanegyedcrl Egyesület
zdálkodási
A közterület-használat ideje: 2021 június 19.
Közterület-használat célja:
rendezvény
(..BRÓDY-UTCAÜNNEP”
Ügyosztály
közösségszervezés)
Kerületgazdálko
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Gutenberg tér közterületen
dási Iroda
Közterület-használat nagysága: 400 tn2 és 2 db parkolóhely
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Pollack Mihály tér
közterületen
Közterület-használat nagysága: 1000 m2

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/Ga
zdálkodási
Ügyosztály
Kerületgazdálko
dási Iroda

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/Ga
zdálkodási
Ügyosztály
Kerületgazdálko
dási Iroda

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy' az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglalt
polgármester/Ga
tartalommal közterület-használati hozzájárulási ad az alábbiak szerint:
Közterület-használó. kérelmező: Iguana IT Kft
zdálkodási
A közterület használat ideje: 2021. április 20. - 2022. március 14.
Ügyosztály
Közterület-használat célja: napernyő
Kerületgazdálko
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Krúdy u. 9. szám előtti
dási Iroda
Közterület-használat nagysága: 1 db parkolóhely
Közterület-használat dija: 0 Ft
A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy' az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad
e/óre egy összegben
történi) lettes díjfizetéssel az alábbiak szerint-.
Közterület-használó, kérelmező: Ugarét Bt.
A közterület-használat ideje: 2021. május 21.- 2022. május 20
Közterület-használat célja: kioszk
Közterület-használat helye: Budapest VIH. kerület. Szigony u. 10. szám előtti
közterületen
Közterület-használat nagysága: 12 m2
Közterület-használat dija: 784.800 Ft
A Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 9. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használatot hozzájárulást ad tettes díjmentességgel az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Papp Kukta Bt.
A közterület-használat ideje: 2021. június 01 .-2021. december 31.
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Práter utca 19.
Közterület-használat nagysága: 2 db parkolóhely (20 in2)
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
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2021 VI.28.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

2021 V1.28.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

2021 VI.28.

2021 VI.28.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az elöterjesztcs 10. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad
előre t’ev összegben
történő tettes di; fizetéssel -az alabbtak szerint.
Köztérület-hasznaló. kérelmező. Conversion Team Kft.
A kérelemben foglalt közterület használat ideje: 2021. június 07. - 2021.
augusztus 31.
Közterület-használat célja- konténer
Közterület-használat helye. Budapest V1H. kerület. Tavaszmező u. I
Közterület-használat nagysága: 1 db parkolóhely
Közterület-használat díja; 283.800 Ft
A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 11. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati tudomásul veszi teljes díjfizetéssel -az
alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező:.............................
A kérelemben foglalt közterület használat ideje: 2021. május 21. - 2021.
június 21.
Közterület-használat célja: üzemképtelen gépjármű tárolásának
Közterület-használat helye: Budapest VHI. kerület Luther utca 4-6.
Közterület-használat nagysága: 1 db parkolóhely
Közterület-használat dija: 20.000 Ft

poigármester/Ga
zdáikodási
Ügyosztály
Kcrülctgazdálko
dási Iroda

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/Ga
zdáikodási
Ügyosztály
Kerűletgazdálko
dási Iroda

2021.06.28

2021.07.07

A határozat
ügyfélkapura
megküldésre került.

2021.06.28

2021.07.07

A határozat
ügyfél ka púra
megküldésre került.

2021.06.28

2021.07.07

A határozat cégkapura
megküldésre került.

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 12. sz. mellékletében foglak
tartalommal közterület-használatot tudomásul veszi teljes díjmentességgel - polgárai cstcr/Ga
az alábbiak szerintzdáikodási
Közterület-használó, kérelmező: Barbay Csaba egyéni vállalkozó
Ügyosztály
A közterület-használat ideje: 2021. május 27.- 2021. december 31.
Kcrületgazdálko
Közlerület-használafhelye: Budapest Vili, kerület. Bródy Sándor utca 11.
dási Iroda
Közterület-használat nagysága: 1 db parkolóhely (10 m2)
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz

A Budapest Fővaros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 13. sz mellékletében foglalt
tartalommal közterület használati hozzájárulást ad
30 %-kal történő
díjcsökkentés mellett és ! 1 havi részletekben történő díjfizetéssel ■ az alábbiak polgármester/Ga
szerint:
zdáikodási
Közterület-használó, kérelmező: HAsZ Építőipari Kivitelező és Tervező Kft.
Ügyosztály
A kérelemben foglalt közterület használat ideje: 2021. június 23.- 2022. május
Kerület gazdálko
31.
dási Iroda
Közterület-használat célja: építést felvonulási terület
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Vajdahunyad utca 7-9.
Közterület-használat nagysága: 65 ui2 járdán, úttest és 2db parkolóhely
Mérsékelt közterület-használati díja (50%): 6.965 750 Ft
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2021

2021

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület. Bezerédj
utca 6. szám
alatti 2. számú
VI.28.
gépkocsi beálló
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület. Tolnai
Lajos utca 44.
szám alatti üres.
nem lakás
VI.28.
céljára szolgáló
helyiség
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

1.)

ást
igazgatója/JGK
Zrt.

2.)

2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló üres telek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati
rendelet 13. íj (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését vállalja a leendő bérlő.

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület Tolnai Lajos utca 44. pinceszint 1
szám alatti 34970/0/A/1 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 101 m2 nagyságú pinceszinti
utcai bejáratú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához...................
adószámmal
rendelkező
magánszemély
(lakik:......... .....
;
született:............................. ; anyja neve: .....................: adószama:...............)
részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével műhely
tevékenység céljára az általa ajánlott 43 371.- Ftíhó * ÁFA bérleti díj +
közüzemi és különszolgáltatás! dijak összegen, amely évente a fogyasztói
JGK Zrt.
árindexnek megfelelően növekszik, valamint közüzemi és különszolgáitatási vrigyongaz.dálkod
díjak összegen. 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének
ási
és az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat leendő bérlő általi
igazgatója/JGK
elkészítésének kötelezettsége mellett.

2.}

F
v

A Tulajdonosi Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgj
dönt, hogy
1 ) hozzájárul a Budapest Vili, kerület Bezerédj utca 6. szám alatti 34653 hisz
ti ingatlan udvarán levő 2 számú gépkocsi-beálló bérbeadásához ................
macánszemélv (született
............... : lakik: .................. született
........ ; anvja neve: ................ ) részére határozatlan időre. 30 napos
JGK Zrt.
felmondási idő kikötésével 11.244.- rvhó - ÁFA bérleti díj összegen.
vagyongazdáikor!

2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-l a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő

'6

Az ügyfél 2021. július 1.
napján kelt levéllel
kiértesítésre került, az
óvadékot nem fizette
meg

2021.07.31

Zrt.

2021.07.31

2021.07.15

A szerződés megkötésre
került

Az ügyfél nem
kötötte meg a
szerződést.

I.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgx
dönt, hogy
1 ) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VII] kerület.
Lokomotív utca .............. szám alatti.........................hrsz.-ú. 33 m2 alapterületű.
1 szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzátartozó
2.065'10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlő
................................. ) gyermekével................................... vevővel történő
adásvételi szerződés megkötéséhez azzal, hogy az adásvételi szerződés főbb
rendelkezései az alábbiak: vételár összege a Képviselő-testület 217/2014.
(XJ.O5.) számú határozat 3. pont i.) alpontja alapján, a HVT területre
tekintettel. az eredeti kiutaló határozatban és az alapján kötött lakás bérleti
szerződésben meghatározott alapterület alapján számított, a vízmű, csatornamű
közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra aiapterület
arányában eső összeg {(I92.I9S.91 l.-Ft-> 3360 m2) y 34 m2J. azaz 1.944.840.Ft. amelyet vevő egyösszegben fizet tneg. Az adásvételi szerződésben
szereplő vételárat csökkenteni kell az előszerződés aláírásának napjától, az
adásvételi szerződés aláírásának napjáig kifizetett költségelvű, illetve piaci
lakbér alapú szerződés esetén a piaci lakbér összegével, azaz 429.120 Ft-tal
Vevőt az adásvételi szerződés megkötéséig kifizetett bérleti díjnak megfelelő
összegű kedvezmény illeti meg. Az ilyen módon, a vételárba beszámításra
kerülő bérleti díj összege nem haladhatja meg a vételár összegét. Vevő a
vételár megfizetésével egyidejűleg megfizeti az ingatlannal kapcsolatban
felmerülő fenntartási költséget, jelen előszerződés megkötésének időpontjától
az adásvételi szerződés megkötéséig terjedő hatállyal. A fenntartási költség
havi összegét eladó a társasház megalapításkor kialakított havi közös költség
összegében állapítja meg. amelynek összege: 256.060 Ft. A fenntartási költség
összege nem haladhatja meg a vételárba beszámításra kerülő bérleti díj
összegét. A fenntartási költség megfizetésére a vételár megfizetésével azonos
módon - egy összegben kerül sor. Egyidejűleg bérlővel 2002. február 12. óta
fennálló bérleti jogviszony - vevő tulajdonjogának földhivatali bejegyzésével
- megszűnik.
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2-)

hozzájárni az jnp3Oan-nyilvántartásban a Budapest Vili, kerület.

Lokomotív utca .............. . szám alatti-................ hrsz.-ú. 33 in' alapterületű.
1 szobás, komfortos komIbrtfokozatú, a közös tulajdonból hozzátartozó
2.037'10.000 tulajdoni hányáddá! rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlőkké!
(
.) történő adásvételi szerződés
megkötéséhez azzal, hogy az. adásvételi szerződés főbb rendelkezései az
alábbiak: vételár összege a Képviselő-testület 217'2014. (X1.05.) számú
határozat 3. pont i.) alpontja alapján, a HVT területre tekintettel, az eredeti
kiutaló határozatban és az alapján kötött lakás bérleti szerződésben
meghatározott alapterület alapján számított, a vízmű, csatornamű
közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra alapterület
arányában eső összeg ((192.195.9II.-Ft-?-3360 m2) 33 m*}. azaz 1.887.638.Ft. amelyet vevők egyösszegben fizetnek meg. az adásvételi szerződésben
szereplő vételárat csökkenteni kell az előszerződés aláírásának napjától az
adásvételi szerződés aláírásának napjáig kifizetett költségelvű, illetve piaci
lakbér alapú szerződés eseten a piaci lakbér összegével, azaz 344.689 Ft-tal.

JGK Zrt
vagyongazda lkod
Vevőket az adásvételi szerződés megkötéséig kifizetett bérleti díjnak
ási
megfelelő összegű kedvezmény illeti meg. Az ilyen módon, a vételárba
beszámításra kerülő bérleti díj Összege nem haladhatja meg a vételár összegét. igazgatója^ GK
ZrL
Vevők a vételár megfizetésével egyidejűleg megfizetik az ingatlannal

kapcsolatban felmerülő fenntartási költséget, jelen előszerződés megkötésének
időpontjától az adásvételi szerződés megkötéséig terjedő hatállyal. A
fenntartási költség havi összegét eladó a társasház megalapításkor kialakított
havi közös költség Összegében állapítja meg. amelynek összege; 252.588 Ft. A
fenntartási költség Összege nem haladhatja meg a vételárba , beszámításra
kerülő bérleti díj összegét. A fenntartási költség megfizetésére a vételár
megfizetésével azonos módon - egy összegben- kerül sor. Egyidejűleg
bérlőkkel 1983. október 4. illetve 2003. április 3. óta fennálló bérleti
jogviszony - vevők tulajdonjogának földhivatali bejegyzésével - megszűnik.

Vevő 2021. 08.05.
Napján kötött adásvételi
szerződést

3.)

hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VHi. kerület.

Lokomotív utca...............szám alatti.................. hrsz.-ú. 55 m’ alapterületű. 2
szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzátartozó
3.442-'!0.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlővel
(1
) történő adásvételi szerződés megkötéséhez azzal, hogy az
adásvételi szerződés főbb rendelkezései az alábbiak: vételár Összege a
Képviselő-testület 217/2014. (XI.05.) számú határozat 3. pont i.) alpontja
alapján, a IIVT területre tekintettel, az eredeti kiutaló határozatban és az
alapján kötött lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterület alapján
számított, a vízmű. csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel
megegyező, a lakásra alapterület arányában eső összeg [(192.195.91 L-Fb

3.)

4.)

1-)
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3.)

3360 tn') x 32 m"]. azaz 1.830.437.- Ft. amelyet vevő részletekben fizet meg:
15 % előleg megfizetését követően a fennmaradó összeget a költségelvű lakbér
összegének megfelelő 20.712 Ft összegű részletekben törleszti. Az adásvételi
szerződésben szereplő vételárat csökkenteni kell az előszerződés aláírásának
napjától, az adásvételi szerződés aláírásának napjáig kifizetett költségelvű,
illetve piaci lakbér alapú szerződés esetén a piaci lakbér összegével, azaz
766.344 Ft-tal Vevőt az adásvételi szerződés megkötéséig kifizetett bérleti
díjnak megfelelő összegű kedvezmény illeti meg. Az ilyen módon, a vételárba
beszámításra kerülő bérleti díj összege nem haladhatja meg a vételár összegét.
Vevő a vételár megfizetésével egyidejűleg megfizeti az ingatlannal
kapcsolatban felmerülő fenntartási költségei, jelen előszerződés megkötésének
időpontjától az adásvételi szerződés megkötéséig terjedő hatállyal. A
fenntartási költség havi összegét eladó a társasház megalapításkor kialakított
havi közös költség összegében állapítja meg. amelynek összege: 509.416. A
fenntartási költség összege nem haladhatja meg a vételárba beszámításra
kerülő bérleti díj összegét. A fenntartási költség megfizetésére a vételár
megfizetésével azonos módon - egy összegben- kerül sor. Egyidejűleg
bérlővel 1995. december 1. óta fennálló bérleti jogviszony - vevő
tulajdonjogának földhivatali bejegyzésével - megszűnik. Vevő hozzájárul
ahhoz, hogy az eladó javára jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül

Vevő 2021.08.10. napján
adásvételi szerződést
kötött

4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1-3. pontja szerinti
adásvételi szerződés meekötésére.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -...............
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. ......................... szám alatti
bérlemény - í.l) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, mosdó és szerelvények cseréje, konyha és
fürdőszoba burkolat csere elvégzéséhez bnittó 300.000.- Ft összegű, vissza
nem térítendő támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló 29'2019.
(VH.04.) önkormányzati rendeletben elfogadott folyósítási és elszámolási
feltételek mellett.
3) felkéri a polgármesteri a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására

9

2021.07.31

polgármestcr/JG
KZrt.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküidve az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30
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3.)

1.)
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2.)

3.)

1.)
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2.)

3.)

1.)
Javaslat

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. félé benyújtott bérlőt pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -................
bérlő pályázatát érvényesnek es eredményesnek nyilvánítja

2) hozzájárul a 10X4 Budapest Vili, kerület. Tolnai Lajos u.....................szám
alatti bérlemény - ILI) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési polgármestcr/JG
munkálatainak elvégzéséhez, gázkazán csere és kapcsolódó munkálatok
K Zrt.
elvégzéséhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosit az Otthon-felújításról szóló 29/2019. (VII.04.) önkormányzati
rendeletben elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
-................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküidvc az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30

2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Magdolna utca..............................
po Igát mester/J G
szám alatti bérlemény - Hl. j) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
KZrt.
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, fürdőszoba felújítás elvégzéséhez
bruttó 300000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az
Otthon-felújításról szóló 29/2019. (Vll.04.) Önkormányzati rendeletben
elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy'
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján -- a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -...............
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárni a 1086 Budapest Vili, kerület. Karácsony Sándor u...........szám
polgárin ester/JG
alatti bérlemény - ÍVJ) pont szerinti pályázó általi
felújítási és
KZrt.
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, elektromos szerelvények és
vezetékek cseréjéhez bruttó 252.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló 29/2019. (V 11.04.)
önkormányzati rendeletben elfogadott foglalt folyósítási és elszámolási,
feltételek melleit
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
................... bérlő pálvázalál érvényesnek es eredményesnek nyílvánítja.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Bckűldve az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldve az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30
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2.)

2) hozzájárul a 1083 Budapest VIII. kerület. Práter u. 60. ............. szám alatti
bérlemény - V.l) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, nyílászárok cseréjéhez bruttó 300 000.- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló
29/2019 (VI 1.04.) önkormányzati rendeletben elfogadott folyósítási és
elszámolási feltételek mellett.

3.)

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képező, 26-294-2/2021 ügyiratszámú
tciepülésképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.

4.)

1.)

z
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1

Javaslat
..Otthon
felújítási

1.)

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A 1‘ulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy
I) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -................
bcrlö pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1086 Budapest VIH. kerület. Lujza u ............. szám alatti
bérlemény - VI. 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, galéria készítés, tisztasági festés, hűiö-fúrö klíma
szereléshez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosít az Otthon-felújításról szóló 29-2019. (VII.04.) önkormányzati
rendeletben elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek melleit.

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26-287-2/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
J) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -.................
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja

2) hozzájárul a 1082 Budapest VIH. kerület. Baross u .........
szám alatti
bérlemény VlJ.l) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, tisztasági festés végzéséhez bruttó 300.000.- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon-fel újításról szóló
29/2019. (VH.04.) önkormányzati rendeletben elfogadott folyósítási cs
elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fele benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
-.................. bérlő pályázatát érvényesnek es eredményesnek nyilvánítja.

Ti

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlök már aláírták.
Bekuldve az
önkormányzatba
aláírásra.

polgármester/JG
KZrt.

2021.08.30
--

- ..................-

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Bekuldve az
Önkormányzatba
aláírásra.

polgármester/JG
KZrt.

2021.08.30

poIgármester/JG
KZrt.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Bekuldve az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.0830

z
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VI. 28.

támogatás” iránt
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

I.)

z
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2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
VI.28.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

4.)

1.)

z
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2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
VI.28.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

4.)

1.)
Javaslat
„Otthon-

2) hozzájárul a 1083 Budapest Vili kerület. Szigetvári u..................szám alatti
bérlemény - Vili. I) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, tisztasági festés végzéséhez bruttó 300.000.- Ft
összegű, vissza nem terítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló
29.2019 (VH.04.) önkormányzati rendeletben elfogadott folyósítást és
elszámolási feltételek mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1} a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján
a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2} hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület. Nagy Templom u................... szám
alatti bérlemény - IX. 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, ablakok cseréjéhez bruttó
300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon
felújításról szóló 29/2019. (VH.04.) önkonnányzati rendeletben elfogadott
folyósítási és elszámolási feltételek melleit.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen
előterjesztés I. számú mellékletét képező. 26-1012/2/2019 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ...................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1084 Budapest Vili, kerület. Auróra u................... szám alatti
bérlemény - X.l) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, hűtő-fűtő klíma szereléshez bruttó 300.000.- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló
29/2019. (VH.04.) önkonnányzati rendeletben elfogadott folyósítási és
elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26-290-2/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folyatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ........................ bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

1-2

poIgármester/JG
KZrt.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Bekiildve az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30

polgármester/JG
KZrt

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
BeküldYe az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30

polgármester/JG
KZrt.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldye az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30

z
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2021 VI.28.

felújítási
támogatás” iránt
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
2021 VI-28.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

2) hozzájárul a 1084 Budapest Vili, kerület. Mátvás tér................ szám alatti
bérlemény XI. 1) pont szerinti pályázó általi
felújítási és korszerűsítés! polgármester/JG
K Zrt.
munkálatainak elvégzéséhez, villanytűzhely csere, elektromos vezeték
kiépítés, ablakokra szúnyogháló szereléséhez bruttó 300.000.- Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló 29/2019.
(VII.04.) önkormányzati rendeletben elfogadott folyósítási cs elszámolási
feltételek mellett.

3.)

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

1.)

2.)

3.)

1.)

z

40

2021

Javaslat
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
VI.28.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

1.)

z

41

2021

Javaslat
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
V1.28.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

?■#

3.)

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldve az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy'
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
-.................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1081 Budapest Vili, kerület. Vay Ádám u..................... szám polgármester/JG
alatti bérlemény - XII. 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
K Zrt.
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, konyha csempeburkolat cseréhez
bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az
Otthon-felújításról szóló 29/2019. (VII.04.) önkormányzati rendeletben
elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -.................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nvilváníija.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldve az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30

2) hozzájárul a 1083 Budapest Vili, kerület. Práter u......................... szám
alatti bérlemény - XIII. 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és polgármester/JG
K Zrt.
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, festés, mázolás, tapétázás
munkálatokhoz bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosít az Otthon-felújításról szóló 29/2019. (VII.04.) önkormányzati
rendeletben elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldve az
Önkormá nyzatba
aláírásra.

2021.08.30

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
I) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján
a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
.............................bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

”>) hozzájárul a 1083 Budapest. Vili. kerület. Práter u......................... szám
alatti bérlemény - XIV. I) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, festés, mázolás, faljavítás
végzéséhez bruttó 300.000.- Ff összegű, vissza nem terítendő támogatási
biztosít az Otthon-felújításról szóló 29’2019. (VII.04.) önkormányzati
rendeletben elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) felkéri a polgármesteri a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására

polgármester/JG
K Zrt.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldve az
Ön kormányzatba
aláírásra.

2021.08.30

1.)

z
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2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
VI.28.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgx
dönt, hogy
i) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -.............
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2.)

2) hozzájárul a 1086 Budapest. V1B. kerület............................ ..... szám alatti
bérlemény - XV. 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, festés, mázolás, faljavítás végzéséhez bruttó
poIgármester/JG
300.0Ü0.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az OtlhonKZrt.
felújitásról szóló 29/2019. (VI1.04.) Önkormányzati rendeletben elfogadott
folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3.)

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26-284-2/2021 ügyiralszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküklve az
Önkormányzatba
aláírásra.

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására

2021.08.30

4.)

I.)

z
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2021

Javaslat
^Otthon
fél újítási
támogatás" iránt
VI.28.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

4.)

z
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2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás’’ iránt
VI.28.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közlerület-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy'
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
-................................. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek
nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1082 Budapest. VIOI11. kerület. Kisfaludy u.........................
szám alatti bérlemény - XVI. 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, festés, mázolás, faljavítás
végzéséhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosít az Otthon-felújításról szóló 29/2019. (VII.04.) önkormányzati
rendeletben elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

poigármester/JG
KZrt.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldve az
Önkormányzatba
aláírásra.

3) a 2) pontban meghatározott .ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen
előterjesztés i. számú mellékletét képező. 26-284-2/202) ügyiralszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására

2021.08.30

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2.)

2) hozzájárul a 1083 Budapest. Vili, kerület. Üllői út..................... szám alatti polgármester/JG
KZrt.
bérlemény - XVH.l) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, festés, mázolás, faljavítás végzéséhez bruttó
300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon
felújításról szóló 29/2019. (V 11.04.) önkormányzati rendeletben elfogadott
folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3.)

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

X.4

2021.08.30

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldve az
Ö n ko rm ányza tba
aláírásra.

1.)

z

45

2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás" iránt
VI.28.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

I.)

z
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2021

Javaslat az
„Otthon felújítási
támogatás” iránt
benyújtott
VI.28.
támogatási
szerződések
teljesítési
határidejének
módosítására

2.)

3.)

4.)

z
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2021

Ú avassal a
Budapest Vili,
kerület. Gyulai
Pál utca 8. szám
alatti,
pinceszinti.
VI.28. 36453/0/A/2. és
36453/0/A/3
helyrajzi számon
nyilvántartott
üres nem lakás
céljára szolgáló
helvicéfrrp

1.)

2.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -................
bérlő pályázatai érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1083 Budapest. VIH. kerület. Práter u........................ szám
alatti bérlemény - XVlIl.i) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, festés, mázolás, faljavítás
végzéséhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosit az Otthon-felújításról szóló 29/2019. (VI 1.04.) önkormányzati
rendeletben elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

polgármcster/JG
K Zrt.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldve az
Önkormányzatba
aláírásra.

2021.08.30

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1. hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Nagy Templom utca............. szám alatt
található. 108 m2 alapteriiletü, önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével,
......................... a 2020. szeptember 09-én kötött Támogatási szerződésben
foglalt teljesítési határidő 2021. szeptember 08. napjáig történő
meghosszabbításához, a szerződés módosításához
2) 2. hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Diószegi Sámuel utca ................
Józsefvárosi
szám alatt található. 25.4 tn2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás
Gazdálkodási
bérlőjével......................................a 2020. november 18-án kötött Támogatási
Központ Zrt.
szerződésben foglalt teljesítési határidő 2021. november 18. napjáig történő
vagyongazdálkod
meghosszabbításához, a szerződés módosításához.

3) hozzájárul a Budapest VIH. kerület. Vay Ádám utca................. szám alatt
található. 29 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével,
...................... a 2020. november 16-án kötött Támogatási szerződésben foglalt
teljesítési határidő 2021. november 16. napjáig történő meghosszabbításához,
a szerződés módosításához

ási igazgatója /
JGK Zrt.

4) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t támogatási szerződés
módosítások előkészítésére és a polgármesterhez aláírás érdekében
benyújtására
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) nem járul hozzá ................ részére, az ingatlan-nyilvántartásban a
Józsefvárosi
Budapest Vili, kerület. Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti. 36453/0/A/2
helyrajzi számon nyilvántartott, valamint a 36453'0.‘A/3 helyrajzi számon
Gazdálkodási
nyilvántartott raktárhelyiségre 2021. április 22. napján általa megfizetett
Központ Zrt.
237.600 Ft bánatpénz, valamint 2021. április 23. napján általa megfizetett vagyongazdálkod
469.600 Ft bánatpénz a Ptk. 6:157. § (l) pontja szerinti hibás teljesítésre ási igazgatója /
tekintettel - visszafizetésre kerüljön.
JGK Zrt.
2) felkéri a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t határozatról
szóló értesítés kiküldésére.

2021.06.30

A támogatási
szerződések elkészültek,
a bérlők már aláírták.
Beküldve az
Önkormányzatba
aláírásra.

Ügyfél részére a
tájékoztatás
elektronikus úton
megküldésre került
2021.07.02. napján.

2021.07.10

Ügyfél részére a
tájékoztatás
elektronikus úton
niiintiilíirirr L. i ikU

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítást Bizottság úgy
dönt. hegy
1.) 1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest Vili, kerület.
Lokomotív utca................ szám alatti.................. hrsz.-ú. 86 m2 alapteriiletü.
3 szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzátartozó
3.861 10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlővel
történő adásvételi szerződés megkötéséhez azzal, hogy az adásvételi szerződés
főbb rendelkezései az alábbiak: vételár összege a Képviselő-testület
217/2014. <Xl.O5.) számú határozat 3. pont g.) alpontja alapján, a HVT
területre tekintettel, az eredeti kiutaló határozatban és az alapján kötött lakás
bérleti szerződésben meghatározott alapterület alapján számított, a vízmű,
csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra
alapterület arányában eső összeg 1(192.195.91 t.-FV* 3360 m2) * 32 m2], azaz
1.830.437.- Ft. amelyet vevő egyösszegben fizet meg Az adásvételi
szerződésben szereplő vételárat csökkenteni kell az előszerződés aláírásának
napjától, az adásvételi szerződés aláírásának napjáig kifizetett költségelvű,
illetve piaci lakbér alapú szerződés esetén a piaci lakbér összegével, azaz
540.360 Ft-tai. Vevőt az adásvételi szerződés megkötéséig kifizetett bérleti
díjnak megfelelő összegű kedvezmény illeti meg. Az ilyen módon, a vételárba
beszámításra kerülő bérleti díj Összege nem haladhatja meg a vételár Összegét.
Vevő a vételár megfizetésével egyidejűleg megfizeti az ingatlannal
kapcsolatban felmerülő fenntartási költséget, jelen előszerződés megkötésének
időpontjától az adásvételi szerződés megkötéséig terjedő hatállyal. A
fenntartási költség havi összegét eladó a társasház megalapításkor kialakított
havi közös költség összegében állapítja meg. amelynek összege: 555.984 Ft.
A fenntartási költség összege nem haladhatja meg a vételárba beszámításra
kerülő bérleti díj Összegét, ezért a vételár nem csökkenthető. Egyidejűleg
bérlővel 1993. november 1. óta fennálló bérleti jogviszony -- vevő
tulajdonjogának földhivatali bejegyzésével - megszűnik.
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-í a határozat l. pontja szerinti
adásvételi szerződés aláírására.

2.)

2021.07.31

Bérlők részére az
eladási ajánlat
megküldésre került.
Adásvételi szerződés
megkötsére 2021. július
30. napján került sor.

3.)

2021

Javaslat a
Budapest VIH.
kerület,
Lokomotív utca
.......szám alatti
VI.28.
lakásokra
vonatkozó
adásvételi

4.)

3.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIIJ. kerület.
Lokomotív utca .................. szám alatti........
hrsz.-u. 47 m2 alapterületű.
2 szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzátartozó
2.083;10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlővel
történd adásvételi szerződés megkötéséhez azzal. hogy az adásvételi szerződés
főbb rendelkezései az alábbiak: vételár összege a Képviselő-testület
217/2014. (XJ.05 ) számú határozat 3. pont g.) alpontja alapján, a HVT
területre tekintettel, az eredeti kiutaló határozatban és az alapján kötött lakás
bérleti szerződésben meghatározott' a tápterület alapján számított, a vízmű,
csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra
alapteriiiel arányában eső összeg 1(192.195.91 l.-Ft^- 3360 m2) x 45 m2]. azaz
2.574.052.- Ft. amelyet vevő részletekben fizet meg: 15 % előleg megfizetését
követően a fennmaradó összeget a költségelvű lakbér összegének megfelelő
20.401 Ft összegű részletekben törleszti. Az adásvételi szerződésben szereplő
vételárat csökkenteni kell az előszerződés aláírásának napjától, az adásvételi
szerződés aláírásának napjáig kifizetett költségelvű, illetve piaci lakbér alapú
szerződés esetén a piaci lakbér Összegével, azaz 714.035 Ft-tal. Vevőt az
adásvételi szerződés megkötéséig kifizetett bérleti díjnak megfelelő összegű
kedvezmény illeti meg. Az ilyen módon, a vételárba beszámításra kerülő
bérleti díj Összege nem haladhatja meg a vételár összegét. Vevő a vételár
megfizetésével egyidejűleg megfizeti az ingatlannal kapcsolatban felmerülő
fenntartási költséget, jelen előszerződés megkötésének időpontjától az
adásvételi szerződés megkötéséig terjedő hatállyal. A fenntartási költség havi
összegét eladó a társasház megalapításkor kialakított havi közös költség
összegében állapítja meg. amelynek Összege: 291.620 Ft. A fenntartási költség
összege nem haladhatja meg a vételárba beszámításra kerülő bérleti díj
összegét. A fenntartási költség megfizetésére a vételár megfizetésével azonos
módon - egy összegben- kerül sor. Egyidejűleg bérlővel 2001. május J0„
fennálló bérleti jogviszony - vevő tulajdonjogának földhivatali bejegyzésével
- megszűnik. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó javára jelzálogjog és
elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

Józsefvárosi
Gazdálkodási
Központ Zrt.
4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró vagyongazdálkod
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 3. pontja szerinti
ási igazgatója /
adásvételi szerződés aláírására.
JGK Zrt

2021.07.31

Bérlő részére az eladási
ajánlat megküldésre
került.
Vevő adásvételi
szerződést kötött
2021.07.29. napján.

5.)

6.)

5.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest Vili, kerület.
Lokomotív utca............... szám alatt’................. hrsz.-u. 46 m2 alaptenilctíi. 1
szobás, komfortos komfortfokozatú. a közös tulajdonból hozzátartozó
2-06! 10.000 tulajdont hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlő
gyermekével. Földi Bálinttal történő adásvételi szerződés megkötéséhez azzal,
hogy az adásvételi szerződés főbb rendelkezései az alábbiak: vételár összege a
Képviselő-testület 217/2014. 1X1.05.) S2áinú határozat 3. pont g.) alpontja
alapján, a HVT területre tekintettel, az eredeti kiutaló határozatban és az
alapján kötött lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterulet alapján
számított, a vízmű, csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel
megegyező, a lakásra alapterület arányában cső összeg {(192.195.911.-Ft-^
3360 m2) * 46 m2]. azaz 2.631.254.- Ft. amelyet vevő részletekben fizet meg:
15 % előleg megfizetését követően a fennmaradó összeget a költségelvű lakbér
összegének megfelelő 20.768 Ft összegű részletekben törleszti. Az adásvételi
szerződésben szereplő vételárat csökkenteni kell az előszerződés aláírásának
napjától, az adásvételi szerződés aláírásának napjáig kifizetett költségelvű,
illetve piaci lakbér alapú szerződés esetén a piaci lakbér Összegével, azaz
747.648 Ft-tal. Vevőt az adásvételi szerződés megkötéséig kifizetett bérleti
díjnak megfelelő összegű, kedvezmény illeti meg. Az ilyen módon, a vételárba
beszámításra kerülő bérleti díj összege nem haladhatja meg a vételár összegét.
Vevő a vételár megfizetésével egyidejűleg megfizeti az ingatlannal
kapcsolatban felmerülő fenntartási költségei, jelen előszerződés megkötésének
időpontjától az adásvételi szerződés megkötéséig terjedő hatállyal. A
fenntartási költség havi összegét eladó a társasház megalapításkor kialakított
havi közös költség összegében állapítja ineg. amelynek összege: 296 784. A
fenntartási költség összege nem haladhatja meg a vételárba beszámításra
kerülő bérleti díj összegét. A fenntartási költség megfizetésére a vételár
megfizetésével azonos módon - egy összegben- kerül sor. Egyidejűleg
bérlővel 1999. szeptember 28. óta fennálló bérleti jogviszony - vevő
tulajdonjogának földhivatali bejegyzésével - megszűnik Vevő hozzájárul
ahhoz, hogy az eladó javára jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

6.) felkéri a Budapest Józsefvárosi önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 5. pontja szerinti
adásvételi szerződés aláírására.

Bérlők részére az
eladási ajánlat
megküldésre került.

202 i.07.31

Bérlők részére az
eladási ajánlat
ai£2k«lrf.ésrí. került.
Szerződés aláírása a a
08.25-i döntés alapén
került sor.

7.)

8.)

z
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2021

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület,
Népszínház utca
23. szám alatti,
pinceszinti.
34797/0/A/7
VI.28. helyrajzi számon
nyilvántartott
üres egyéb
helyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
------- ajánlat—

1.)

2.)

3.)

1.)

•;

’

7.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest Vili kerület.
Lokomotív utca ...............szám alatti............... hrsz.-ú. 45 in2 alapterületű, 2
szobás, komfortos komfort fokozatú. a közös tulajdonból hozzátartozó
1.995/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlőkkel
történő adásvételi szerződés megkötéséhez azzal, hogy az adásvételi szerződés
főbb rendelkezései az alábbiak: vételár összege a Képviselő-testület
217/2014. (X1.05.) számú határozat 3. pont g.) alpontja alapján, a HVT
területre tekintettel, az eredeti kiutaló határozatban és az alapján kötött lakás
bérleti szerződésben meghatározott alapterület alapján számított, a vízmű,
csatornamű közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra
alapterület arányában eső összeg [(192.195.91 l.-Ft* 3360 m2) * 4i m2]. azaz
2.345.248.- Ft. amelyet vevő részletekben fizetnek meg: 15 % előleg
megfizetését követően a fennmaradó összeget 5 év alatt részletekben törleszti.
Az adásvételi szerződésben szereplő vételárat csökkenteni kell az előszerződés
aláírásának napjától, az adásvételi szerződés aláírásának napjáig kifizetett
költségelvű. illetve piaci lakbér alapú szerződés esetén a piaci lakbér
összegével, azaz 440.334 Fl-tal. Vevőket az adásvételi szerződés megkötéséig
kifizetett bérleti díjnak megfelelő összegű kedvezmény illeti meg. Az ilyen
módon, a vételárba beszámításra kerülő bérleti díj összege nem haladhatja meg
a vételár összegéi. Vevők a vételár megfizetésével egyidejűleg megfizetik az
ingatlannal kapcsolatban felmerülő fenntartási költséget, jelen előszerződés
megkötésének időpontjától az adásvételi szerződés megkötéséig terjedő
hatállyal. A fenntartási költség havi összegét eladó a társasház megalapításkor
kialakított havi közös költség összegében állapítja meg. amelynek összege:
27J.320 Ft. A fenntartási költség összege nem haladhatja meg a vételárba
beszámításra kerülő bérleti díj összegét. A fenntartási költség megfizetésére a
vételár megfizetésével azonos módon - részletekben- kerül sor. Egyidejűleg
bérlőkkel 1991. július 15.. illetve 2012. január 20. napjától fennálló bérleti
jogviszony - vevő tulajdonjogának földhivatali bejegyzésével - megszűnik.

8.) felkéri a Budapest Józsefvárosi önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 7. pontja szerinti
adásvételi szerződés aláírására.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul az eladási ajánlat megküldéséhez ......................... részére az
ingatlan-nyilvántartásban a WW’IIQIh.n helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerület. Népszínház utca 23. szám alatti,
pinceszinti, valóságban 87 m2 alapterületű, ingatlan-nyilvántartás szerint 43
in2 alapterületű egyéb helyiség vonatkozásában 4 327.500 Ft összegű vételár
közlése mellett.
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-l a határozat 1. pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződésmegkötésére.
3.) amennyiben ........................................ nem él az eladási ajánlatban foglalt
határidőn belül a vétel lehetőségével, úgy a helyiséget a hatályos
rendelkezések szerint nyilvános árverésen kell elidegeníteni
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Bérkocsis utca 30. szám alatti. 34792
Iwsz -ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez.

19'.

Bérlők részére az
eladási ajánlat
megküldésre került.

2021.07.31

Józsefvárosi
Gazdálkodási
Központ Zrt.
vagyongazdálkod
ási igazgatója!
JGK Zrt.

Bérlők 2021,07.30.
napján írták alá az
adásvételi szerződést.

íjgyfél részére az
eladási ajánlat
megküldésre került.

2021.07.31

2021.10.31

2021.07.29. napján vevő
adásvételi szerződést
kötött.

2.)

z
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Javaslat a
Budapest VHI.
kerület.
Bérkocsis utca
2021 VI 1.14. 30. szám alatti
ingatlan pályázat
útján történő
értékesítésére

3.)

4.)

5.)

6.)

1.)
..

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest V1H kerület.
Bérkocsis utca 30. szám alatti. 34792 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázati felhívást az aiabbi feltételekkel:
a. ) a minimális vételár: 193 000 000.- Ft
b. ) a pályázat bírálati szempontja a legmagasabb megajánlott vételár.
c. ) az ajánlati biztosíték összege 38.600.000.- Ft
d. ) a pályázónak'Vevőnek vállalnia kell, hogy
da ) az ingatlanon található épületet saját költségen elbontja.
db.) a felépítményes ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős
építési engedélyt szerez.
de.) a felepitmcnyes ingatlan birtokbaadásától számított 5 even belül jogerős
használatbavételi engedélyt szerez.
dd. ) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme eseten a kötbér összege a késedelembe esés napjától számítottan a
60 napra összesen 15.000 000.- Ft: a jogerős használatbavételi engedély
megszerzésének 60 napol meghaladó késedelme esetén a kötbér összege a
késedelembe esés napjától számítottan a 60 napra összesen 7.500.000.- Ft.
amely kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével biztositandók. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl. 61 napot meghaladó
késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 30.000.Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a szerzödesszerií teljesítésig.
de. ) a földszinti utcafronton legalább 1 db kereskedelmi célra szolgáló
helyiséget alakít ki
e) a nyertes pályázóval adásvételi előszerződést köt az Önkormányzat, amely
alapján a nyertes pályázó a vételár 10 %-át foglalóként megfizeti, és amelyben
az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlant az adásvételi előszerződés
aláírásának napjától számítottan 24 hónap alatt kiüríti és ezt követően felek
megkötik a végleges adásvételi szerződést.

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 45/2019. (U.21.) számú
határozatának (Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a
Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján,
továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon
kí*1I kn77Ptf»nnj
4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési
eljárás lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó
javaslatát terjessze a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság elé.
5.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t. hogy a határozat
meghozatalát követően kezdje meg a kiürítési tárgyalásokat a bérlőkkel
6.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t. hogy lehetőség szerint
fizetős hirdetésben is (egye közzé a pályázati felhívást.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
hozzájárul a Budapest Vili kerület. Tolnai Lajos utca 37. szám alatti. 34951
hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez.

Józsefvárost
Gazdálkodási
Központ Zrt.
vagyongazdálkod
ási igazgatója /
JGK Zrt.

2021.07.30

2021.10,30

2021.08.13

2021.07.30

A pályázat
eredményéről szóló
előterjesztés a 2021.
október 13-ai ülésen
került megtárgyalásra,
a Bizottság a pályázatot
visszavonta.

2.)

54

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, Tolnai
Lajos utca 37.
szám alatti
2021 VII.14. ingatlan pályázat
útján történő
értékesítésére

3.)

4.)

9011

VII 1J

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület.
Karácsony S. ii.
29. szám alatti
29. gépkocsi
hoílln

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest Vili, kerület. Tolnai
Lajos utca 37. szám alatti. 34951 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázati felhívást az alábbi feltételekkel:
a. ) a minimális vételár: 220 000.000.- Ft.
b. ) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár.
c. ) az ajánlati biztosíték összege 44.000.000.- Ft
a vételár előleg összege. 50.000.000,- Ft
d. ) a pályázónak'vevőnek vállalnia kell, hogy
da. ) az ingatlanon található épületet saját költségén elbontja.
db. ) a felépítményes ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős
építési engedélyt szerez.
de. ) a felépítményes ingatlan birtokbaadásától számított 5 evett belül jogerős
használatbavételi engedélyt szerez.
dd.)
a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege a késedelembe esés napjától számítottan a
60 napra összesen 15.000.000.- Ft: a jogerős használatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege a
késedelembe esés napjától számítottan a 60 napra összesen 7.500.000.- Ft.
amely kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével biztosilandók. A
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl. 61 napot meghaladó
késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 30.000.Ft-'nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig.
de ) a földszinti utcafronton legalább 1 db kereskedelmi célra szolgáló
helyiséget alakit ki.
e) a nyertes pályázóval adásvételi előszerződést köt az Önkormányzat, amely
alapján a nyertes pályázó a vételárból 50.000.000.- Ft összeget megfizet
vételárelőleg jogcímén, amelybe beszámításra kerül az ajánlati biztosíték
összege, amely összeg- foglalóvá alakul, és amelyben az Önkormányzat
vállalja, hogy az. ingatlant az adásvételi előszerződés aláírásának napjától
számítottan 24 hónap alatt kiüríti és ezt követően felek megkötik a végleges
adásvételi szerződést.
3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 45/2019. (11.21.) számú
határozatának (Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a
Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján,
továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon
kell közzétenni.
4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési
eljárás lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó
javaslatát terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság elé.

5.)

5.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t. hogy a határozat
meghozatalát követően kezdje meg a kiürítési tárgyalásokat a bérlőkkel

6.)

6.) felkért a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t. hogy lehetőség szerint
fizetős hirdetésben is tegye közzé a pályázati felhívást.

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
I. hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Vili. Karácsony S u. 29. szám alatti
35463 helyrajzi számú ingatlan területén levő 29 számú gépkocsi-beálló
bérbeadásához ........
maeáns/.eméh (született. .
lakik
.................: anvja neve: ................. ) részére határozatlan időre. 30 napos
felmondási idő kikötésével 11.244.- Ft hó • APA bérlett d>t összegen

Józsefvárosi
Gazdálkodási
Központ Zrt.
vagyongazdálkod
ási igazgatója /
JGKZrt.

2021.07.30

2021.10.30

2021.08.13
2021.07.30

JGK
Vagvongazd.

A pyivüzin
eredményéről szóló
előterjesztés a 2021.
október 13-aí ülésen

bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

z

z

z

z
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Javaslat a
Budapest VHL
kerület,
Horánszkv utca
5. előtt
2021 VI 1,14.
bekövetkezett
kátyűkárraf
kapcsolatos
kártérítési igény
elbírálására

57

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület Bródy
Sándor utca 9,
előtt
2021 V1I.Í4.
bekövetkezett
kátyúkárral
kapcsolatos
kártérítési igény
elbírálására

58

Javaslat a
Budapest VHL
kerület, Stróbl
Alajos utca 9.
előtt
2021 VII.14.
bekövetkezett
kátyúkárral
kapcsolatos
kártérítési igény
elbírálására

59

Javaslat a
Budapest VHL
kerület, Dankó
u. 34. szám alatti
13. gépkocsi
beálló
2021 VII.14.
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

2.)

2. felkéri a Budapest Józsefvárost Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárost Gazdálkodási Központ Zrí.-t a határozat 1 ) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek felréiele. hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló üres leiek, felépít menyes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
doiogbérlel bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati
rendelet 13. $ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetésé? vállalin a leendő hérló.
.. ...
.
...
A Tulajdonosi. Vagvougazdálkcdási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy elfogadja a Biztosító szakértőiének kárszámítása szerint, a károsult
96.500.-Ft összegű kárigényét és az Önkormányzatra eső önrész IO.OOO.-Ft.
azaz tízezer forint összeg kifizetését.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy elfogadja a Biztosító szakértőjének kárszámítása szerint, a károsult
32.855.-Ft összegű kárigényéi és az Önkormányzatra eső önrész 10.000.-Ft.
azaz tízezer forint összeg kifizetését.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy elfogadja a Biztosító szakértőjének kárszámítása szerint, a károsult
164.915,-Ft összegű kárigényét és az Önkormányzatra eső önrész I6.495.-Fl.
azaz tizenhatezer-négyszázkilencvenöt forint összeg kifizetését.

1.)

2.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
I. hozzájárul a Budapest Vili, kerület VIII. Dankó u. 34. szám alatti 35474
helyrajzi számú ingatlan teremgarázsában lévő 13 számú gépkocsi-beálló
bérbeadásához........... inagánszemélv (született: Budapest.................. : lakik.
........................ : anyja neve:..................) részére határozatlan időre. 30 napos
felmondási idő kikötésével 13.250.- Ft'lió - ÁFA bérleti díj összegen

2. felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 7rt-l a határozat l.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló üres telek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59'2011. (XI.07.) önkormányzati
rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék

"-‘,1’zrii-i’')iiliiili;i.;li;i;'iiiíilvrlí

—......

Igazgató/JGK
Zrt.

2021.08.30

Polgármester /
JGK Zrt.,
Gazdálkodási
Ügyosztály.
Pénzügyi
Ügyosztály

Polgármester /
JGK Zrt.,
Gazdálkodási
Ügyosztály,
Pénzügyi
Ügyosztály

Polgármester /
JGK Zrt.,
Gazdálkodási
Ügyosztály,
Pénzügyi
Ügyosztály

2021.08.09

A szerződés megkötésre
került.

2021.07.31

A Városüzemeltetési
igazgatóság a
határozati döntést a
biztosító felé 07.19,-én
megküldte.

2021.07.31

Városüzemeltetési
igazgatóság a
határozati döntést a
biztosító felé 07.19.-én
megküldte.

2021.07.31

A Városüzemeltetési
igazgatóság a
határozati döntést a
biztosító felé 07.19.-én
megküldte.

JGK
Vagyongazd.
Igazgató/JGK
Zrt.

2021.08.30

2021.08.06

A szerződés megkötésre
került.

z

60

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Dankó
u. 40. szám alatti
20. gépkocsi
beálló
202! VII.14.
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

I.)

2.)

z

61

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Kis
Fuvaros utca 6.
szám alatti 6.
gépkocsi beálló
2021 VII.14.
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

1.)

2.)

1-)
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62

Javaslat
beruházási
megállapodások
teljesítési
határidejének
meghosszabbítása
2021 VII.14.
ra, késedelmes
teljesítésének
tudomásulvételér
c

2.)

3.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1. hozzájárul a Budapest VHJ. kerület. VIH. Dankó u 40. szám alatti 35463
helyrajzi számú ingatlan területén lévő 20. számú gépkocsi-beálló
bérbeadásához .......... magánszemély (született: ................... : lakik:
.................................. ; anyja neve:...................... ) részére határozatlan időre, 30
napos felmondási idő kikötésével 13.250 - Ft'hó * ÁFA bérleti díj összegen.

2. felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrl.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló üres telek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásának fellételeiröl szóló 59’2011. (X1.O7.) önkormányzati
rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
meiifizEtéséLválialia a leendő bérlő---------A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1. hozzájárul a Budapest VIH. kerület. Vili. Kis Fuvaros utca 6. szám alatti
35075 hrsz-ú ingatlan területén lévő 6. számú gépkocsi-beálló bérbeadásához
..... magánszemély (született: ...............: lakik: ................. ; anyja neve: ...... )
részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével 11.244.- Ft/hó
-í- Á FA bérleti d íi összesen.
2. felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló üres telek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bélbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati
rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését vállalja a leendő bérlő.
Á Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1. tudomásul veszi a Budapest Vili, kerület. Magdolna utca............... szám
alatti, 46.22 m2 alapteriiletü. egy szoba + hall, komfortos komfortfokozatú
lakás felújítására ....................... bérlővel 2018. augusztus 27-én kötött
Beruházási megállapodás alapján a munkálatok késedelmes elvégzését,
egyúltal hozzájárul az elvégzett munkálatok bérleti díjba történő
beszámításához bruttó ............... Ft értékben az eredeti megállapodásban
fn«’lah feltételekkel
2. tudomásul veszi a Budapest Vili, kerület, Magdolna u............... szám alatti.
27,50 ra2 alapteriiletü, egy szobás, összkomfortos komfortfokozatú lakás
felújítására ....................... bérlővel 2018. augusztus 17-én kötött Beruházási
megállapodás alapján a munkálatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárul
az elvégzett munkálatok bérleti díjba történő beszámításához bruttó................
Ft ériekben az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel.

3. tudomásul veszi a Budapest Vili, kerület. Vie utca................. szám alatti.
33.30 m2 alapteriiletü, egy szoba, félkomfortos komfortfokozatú lakás
felújítására ........................ bérlővel 2018. augusztus 23-án kötött Beruházási
megállapodás alapján a munkálatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárul
az elvégzett munkálatok bérleti díjba történő beszámításához
bruttó..... ........... Ft értékben az eredeti megállapodásban fodalt feltételekkel.

JGK
Vagyongazd.
igazgató/JGK
Zrt.

2021.08.30

2021.08.04

A szerződés megkötésre
került.

2021.08.30

2021.08.02

A szerződés megkötésre
került.

JGK
Vagyongazd.
Igazgató/JGK
Zrt

JGK
Vagyongazd.
Igazgató/JGK
Zrt.

4.)

5.)
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2021 VH.14.

Javaslat
gépjármű elhelyezési
kötelezettség
megváltási
díjának
elengedésére

1.)

2.)

z

z

z

64

2021 VH.14.

65 2021 VII.I4.

66

2021 VH.14.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

1.)

4 tudomásul veszi a Budapest VIH. kerület. Práter utca .................... szám
alatti. 29.47 m2 alapterületit. egy szobás, komfortos kom fórt fokozatú lakás
felújítására ..................... bérlővel 2018. augusztus 23-án kötött Beruházási
megállapodás alapján a munkaiatok késedelmes elvégzését, egyúttal hozzájárul
az elvégzett munkálatok bérleti díja történő beszámításához bruttó.............. Ft
értékben az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel

5. felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az elszámoláshoz szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
doni, hogy
1...................kérelmére a Budapest VIII. kerület, József körút.................. szám
alatti lakás (hrsz.................. } megosztásához * kapcsolódó. Idb gépjárműelhelyezési kötelezettség 1.000.000.- Ft összegű megváltási díjának
megfizetésétől a Józsefváros területén az építtetők gépjármű-elhelyezési
kötelezettségéről szóló 15/2011. (111.18.) önkormányzati rendelet 8. § d)
oontia alaoián eltekint.
2. a határozat I. pontja alapján felkéri a polgármestert a gépjármű-elhelyezési
kötelezettség megváltására vonatkozó megállapodás aláírására a 4. melléklet
szerinti tartalommal.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület
használati hozzájárulást ad - díjmentességgel - az alábbiak szerint
Közterület-használó, kérelmező. Semmelweis Egyetem Szent Rókus Klinikai
Tömb Töinbigazgatóság
Közterület használat ideje: 2021. július 01.-- 2021. december 31.
Közterület-használat célja: egyéb elkerített terület
(oltópont ideiglenes elhelyezése)
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület. Gyulai Pál utca 2. szám
előtti
Közterület-használat nagysága: 80 m2 járda

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület
használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Tisztviselötelepi Önkormányzati Egyesület
Közterület használat ideje. 2021. július 9.
2021. július 23.
202 i. augusztus 6.
2021. augusztus 27.
Közterület-használat célja: rendezvény (filmvetítés}
Közterület-használat helye: Budapest VIH. kerület. Bláthy Park
Közterület-használat nagysága; 490 m2

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkod.ási és Közterület-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület
használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint
Közterület-használó, kérelmező: Tisztviselötelepi Önkormányzati Egyesület
Közterület használat ideje: 2021. június 25.
Közterület-használat célja: rendezvény (Szent Iván éji Mulatság)
Közterület-használat helye: Budapest Vili. kerület. Bláthy Park
Közterület-használat nagysága: 490 m2

Határozat továbbításra
került a
Házelszámolásim Iroda
részére

2021.08.31

Polgármester /
Gazdálkodási
Ügyosztály

2021.07.14

A megállapodás
2021.10.27-én aláírásra
került.

2021.08.31

Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.16

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Polgármester í
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.
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2021 VII.14.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület
használati hozzájárulást ad - teljes díjmentesseggel - az alábbiak szerint:
Polgármester /
Közterület-használó, kérelmező: Owner Chef KímHae Kft.
H atósági
Közterület használat ideje: 2021. szeptember 01 .-2021. december 05.
Ügyosztály
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Közterület-használat helye. Budapest Vili, kerület. Bródy Sándor utca 13. Igazgatási Iroda
szám előtti
Közterület-használat nagysága: 2 db parkolóhelyen (20 m2)
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület
használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint .
Közterület-használó, kérelmező: Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
Polgármester /
Közterület használat ideje: 2021. augusztus 07. - 2021. szeptember 07.
Hatósági
Közterület-használat célja: közterületi berendezés (mobil WC)
ügyosztály
Közterület-használat helye:Budapest Vili, kerület Dobozi utca 29. számmal
Igazgatási Iroda
szemközt
Közterület-használat nagysága.) db parkolóhely (10 m2)

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 6. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület
használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Swieteisky Vasúttechnika Kft
Polgármester /
Közterület használat idcje:2O2L augusztus 05. - 2021. augusztus 19.
Hatósági
Közterület-használat célja: építési felvonulási terület
Ügyosztály
Közterület-használat helye:Budapest Vili, kerület. Bláthy Oltó utca 2. szám
Igazgatási Iroda
előtt
Közterület-használat nagysága:39 m2 úttest és 8 db parkolóhely (12 m2
parkolóhelyenként)

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület
használati hozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel az alábbiak szerint:
Polgármester/
Közterület-használó, kérelmező: Navitasoft Informatikai Zrt
Hatósági
Közterület használat ideje: 2021 . június 07. - 2021 június 20 valamit
Ügyosztály
2021 június 24. - 2021 július 08.
Közterület-használat célja: konténer elhelyezés
Igazgatási Iroda
Közterület-használat helye: Budapest VIH. kerület. Somogyi Béla utca 21.
szám elölt
Közterület-használat nagysága: 1 db konténer parkolóhely

Közterület
használati
kérelmek
elbírálásáról

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglalt tartalommal a
közterület-használatot tudomásul veszi - előre egy összegben történő teljes
díjfizetéssel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Mátyás Corncr Kft
Közterület használat ideje: 2021. június 01. - 2021 július 04.
Közterület-használat célja: építési felvonulási terület
Közterület-használat helye Budapest Vili, kerület. Mátyás tér 18. szám élőn
Közterület-használat nagysága: 48 m2 járda
Közterület-használat díja: 848.640.- Ft

Polgármester!
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.07.14

2021.07.22

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Köztcrfilcthasználati
kérelmek
elbírálásáról
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Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

76

zi v a?vyw
közterület
2021 VII.14.
használati
----- X r...jt... . t-------

.1.1 *
közterület
használati
j jtAsiií'......

z

z
z

z

z

í

77

78

79

2021 VII.14.

2021 VII.14.

2021 VII.14.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

.Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

■\ Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
döni. hogy az elöierjeszies 0. sz. mellékletében foglalt tartalommal a
közterület-használatot tudomásul veszi teljes díjmentességgel - az alábbiak
szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrl
Közterület használat ideje 2021. június 27.
Közleriilel-hasznalal célja rendezvény (poszter készítő foglalkozás
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület Brunszvik Júlia tér

Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került

Polgármester i
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Polgármester/
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 16. sz. mellékletében foglalt tartalommal a
közterület-használathoz hozzájárulást ad - teljes díj mentességgel - az alábbiak Polgármester /
szerint:
Hatósági
Közterület-használó, kérelmező: Ofsziburg Hungary Kft
Ügyosztály
Közterület használat ideje: 2021. június 02.-2021. szeptember 30.
Igazgatási iroda
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Kissa létrom utca 2.
Közteriilei-használa: nagysága: 2 db parkolóhely (20 m2)

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 10 sz. mellékletében foglak tartalommal az Emoli
Bislro Kft. kérelmére indult eljárást megszünteti.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 11. sz. mellékletében foglalt tartalommal az SKS
Caffe Kft. kérelmére indult eljárást megszünteti.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 12. sz. mellékletében foglalt tartalommal a
közterület-haszná la tót hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak
szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Nap Utcai Baptista Gyülekezet
Közterület használat ideje: 2021. július 01. - 2021. szeptember 30.
Közterület-használat célja: építési felvonulási terület
Közterület-használat helye: Budapest VIH. kerület. Hock János utca 12. és
Nap utca 40. szám előtt
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 13. sz. mellékletében foglalt tartalommal a Hello
Corvin Kft kérelmére indult eljárást megszünteti.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 14. sz. mellékletében foglalt tartalommal a
Dóm—Szál Kft. kérelmére indult eljárást megszünteti.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 15. sz. mellékletében foglalt tartalommal a Szép
ház Bt. kérelmét elutasítja az alábbiakra tekintettek
..A településkép védelméről szóló 34/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelete
23 .§ ab) pontja lapján vendéglátó terasz közterületen csak abban az esetben
létesíthető, ha a gyalogos-sáv szélessége legalább 2.0 méter.
A kérelem cs a csatolt helyszínrajz átvizsgálása alapján megállapításra került,
hogy a kérelmezett közterület használata a fent idézett rendelkezések alapján
nem lehetséges, mert az előirt szélességű gyalogos-sáv nem biztosítható."

Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály
Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály-----
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Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 17. sz. mellékletében foglalt tartalommal Innofaber
Kft. I6 46Ö-6 2020 iktatószámú határozatát a közterület használat ideje
tekintetében az alábbiak szerint kijavítja:
Közterület használat ideje: 2020. május 04 - 2020. június 12.
A határozat kijavítással nem érintett részei változatlanok.

Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat ccgkapura
megküldésre került.

2021 VII.14.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 18. sz. mellékletében foglalt tartalommal Innofaber
Kft. kérelmére hozott 16/466-3/2020 iktatószámú határozatát a közterület
használat ideje és díja tekintetében az alábbiak szerint kijavítja:
Közterület használat ideje: 2020. március 20. 2020. április 30.
Közterület-használat dija: 277.200.- Ft + ÁFA
A határozat kijavítással nem érintett részei változatlanok.

Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021 VII.14.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 19. sz. mellékletében foglalt tartalommal Innofaber
Kft. kérelmére hozott 16/433-5/2020 iktatószámú határozatát a közterület
használat ideje tekintetében az alábbiak szerint kijavítja:
Közterület használat ideje:2020. május 04. - 2020. június 12.
A határozat kijavítással nem érintett részei változatlanok.

Polgármester!
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Polgármester!
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Polgármester /
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.07.14

2021.07.19

A határozat
ügyfélkapura
megküldésre ker ült.

2021 vn.14.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

2021 VII.14.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 20. sz. mellékletében foglalt tartalommal a
közterület-használatot hozzájárulást ad- teljes díjmentességgel - az alábbiak
szerint.
Közterület-használó, kérelmező: RÉV 8 Zrt.
Közterület használat ideje: 2021. június 18. - 2021. október 3.
Közterület-használat célja: rendezvény (kinyílik a Bacsó Béla utca)
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Bacsó Béla utca
(Vásár utca - Bérkocsis utca közötti szakasza)
Kn7teriiIr.t=hasznáJal.naín«?ápa- 500 m?
—
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Koztérulet-hasznositási Bizottság úgy
doni, hogy az előterjesztés 21. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület
használati hozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező:.....................
Közterület használat ideje: 2021 július 01- 2021. július 16.
Közterület-használat célja: gyalogos védőtető
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Reguly Antal utca 46.
szám előtt
Közterület-használat nagysága: 30 m2 járda

z

z

z

•Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására
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Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Balassa
utca 6. előtt
bekövetkezett
2021 VII. 14. járdaburkolati
hiba miatt
történt balesettel
kapcsolatos
kártérítési igény
elbírálására

87

A 1 ulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az előterjesztés 22.. sz. mellékletében foglalt tartalommal
közterület-használati hozzájárulást ad - díjmentességgel - az alabbiak szerint
Közterület-használó. kérelmező Pedrano Constníction Hungary Építőipari
Kft.
Közterület használat ideje: 2021 .július 01 -2022. június 30.
Közterület-használat célja: építési munkaterület (C7 Irodaház 136-os tömb
építése)
Közterülct-használar helye' Budapest Vili, kerület. Szigony utca 26-32.
Budapest Vili, kerület. Balassa utca 3-11.
Budapest VIH. kerület. Apathy István utca 16-1S. szám előtti
Közterület-használat nagysága: 402 m2 járda
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület. Szigony utca 26-32. szám
előtti
Közterület-használat nagysága: 122 m2 úttest
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Szigony utca 26-32.
számmal szeinközi parkolósáv
Közterület-használat nagysága: 17 db parkolóhely (parkoló helyenként 10 m2
összesen 170 m2)

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Futó
utca 27. fsz.10.
szám alatti nem
2021 VII.14. lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy elfogadja a Biztosító szakértőjének kárszámítása szerint, a károsult
170.701 .-Ft összegű kárigényét és az Önkormányzatra eső önrész l7.970.-Ft.
azaz tizenhétezer-kilcncszázhetven forint összeg kifizetését.

1-2.)

Polgármester i
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

JGK
Vagyongazd.
Igazgató / JGK
Zrt.,
Gazdálkodási
Ügyosztály,
Pénzügyi
Ügyosztály

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogv az alábbi határozati javaslatot nem fogadja cl:
/. hozzájárul a Budapest I'Ill. kerület Futó utca 27. fsz. 10. szám alatti 35685
hrsz.-ű, tulajdoni lapon 29 m3 alapterületű utcai bejáratú szolgáló helyiség
bérbeadásához ............. magánszemély (lakik: .........
: született:
..................; anyja neve: ................... ) részére határozatlan időre 30 napos
JGK
felmondási idő kikötésével raktározási tevékenység céljára a számított 79.050
ZRT.vagyongazd
Ft Ft/hó ’■ A FA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatást dijak Összegen.
álkodási
2. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja
igazgatója/JGK
szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az
Zrt.
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (KI.20.} önkormányzati rendelet
Id. § (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamiül a 17. j (d) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalii
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.
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2021.07.14

2021.07.19

A Városüzemeltetési
igazgatóság a
határozati döntést a
biztosító felé 07.19.-én
megküldte.

2021.07.31

2021.07.14

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.07.19

Az ügyfél a 2021. július
27-én kelt levéllel
kiértesítésre került

z

z
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Javaslat a
Budapest Vili,
kerület.
Népszínház utca
21. szám alatti,
pinceszinti,
határozatlan
időre szóló
2021 VII.14.
bérleti joggal
terhelt
raktárhelyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
{/ivóhanv'ágáru—

89

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Baross
utca 41. földszint
3. szám alatti,
36773/0/A/3
helyrajzi számon
nyilvántartott
határozatlan
2021 VII.14.
időre szóló
bérleti joggal
terhelt
üzlethelyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
jóváhagyására

1-2.)

I.)

2.)

t.)

NY

90

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Baross
u. 86. szám alatti
2021 VII. 14. utcai bejáratú,
földszinti, nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

2.)

A I ulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el:
1. ) hozzájárul az eladási ajánlat bérlő ....................inagánszemélv részére
történő kiküldéséhez az ingatlaii-nvilvántarfásban a 34"99/(b'A/j helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület. Népszínház utca
JGK
21. szám alatti. 26 ni2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség ZRT.vagyongazd
vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott 3.560.000 Ft
álkodási
összegű vételár közlése mellen.
igazgatója/JGK
2. ) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Zrt.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrl.-t a határozat 1.) pontja szerinti
eladást ajánlat kiküldésére, valamint a: adásvételt szerződés megkötésére.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közierülel-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul az eladási ajánlat .................... bérlő részére történő
kiküldéséhez az ingatlan-nyilvántartásban a 36773/0/A/3 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest Vili, kerület. Baross utca 41. földszint
3. szám alatti. 12 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség
vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben mégha tározóit 6.500.000 Ft
összegű vételár közlése mellett

Az eladási ajánlat bérlő
részére megküldésre
került.

JGK
ZRT.vagyongazd
álkodási
igazgatój a/J GK
Zrt.

felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) nem járul hozzá a Budapest Vili, kerület. Baross u. 86. szám alatti.
35527/2/A/74 helyrajzi számú. 49 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú,
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a MegConsulting
Kft. (székhely: 1082 Budapest. Baross utca 78. fszt. 3.: cégjegyzékszám: 01 09
337877; adószám: 26662510-2-42. képviseli: Kovács Ernő) részére iroda
(üzletviteli tanácsadás) céljára, határozatlan időre. 30 napos felmondási idő
kikötésével. 80000.- Fl/hó - ÁFA bérleti díjon, valamint közüzemi és
különszolgáltatás! dijak összegen.
2.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Baross ti. 86. szám alatti.
JGK
35527/2/A''74 helyrajzi számú. 49 ni- alapterületű, üres, utcai bejáratú,
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a MegConsulting ZRT.vagyongazd
álkodási
Kft. (székhely: 1082 Budapest. Baross utca 78. fszt. 3.: cégjegyzékszám: 01 09
337877; adószám: 26662510-2-42. képviseli: Kovács Ernő) részére iroda igazgatója/JGK
Zrt.
(üzletviteli tanácsadás) céljára, határozatlan időre. 30 napos felmondási idő
kikötésével. 115.450.- Ftho
ÁFA bérleti díjon, valamint közüzemi és
díjak fewppn

^29

2021.07.14

2021.07.19. napján kelt
levéllel bérlőt
értesítettük a nemleges
döntésről.

2021.08.31

Vevő 2021. 09.20.
napján adásvételi
szerződést kötött.

3.)

NY
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36481/0/A/34 helyrajzi számú 46 m‘ alapterületű, földszinti utcai bejáratú,
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló nyilvános, egyfordulós
pályázatot érvényesnek, de pályázó hiányában eredménytelennek
nyilvánítja.

1.)

NY

92

2021.08.30

Az ügyfél 3 2021. július
20-án kelt levéllel
kiértesítésre került

2021.07.31

2021.07.14

A Bizottság a 91/2021.
(VH.14.) sz.
határozatában döntött a
pályázat eredményéről

2021.08.13

A szerződés megkötésre
került

2021.08.13

A nyilatkozat kiadásra
került

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy a Budapest Vili, kerület. Gutenberg tér 2. szám alatti

Javaslat a
Budapest VIIL
kerület,
Gutenberg tér 2.
szám alatti nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
2021 VII.14.
bérbeadására
vonatkozó
nyilvános
egyfordulós
pályázat
eredményének
megállapításáról

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület.
Szentkirályi u. 3.
szám, alatti
helyiségben
folytatott
2021 VI 1.14. tevékenységi kör
bővítésére és
telephely
létesítésével
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

r~

3.) felkéri a Budapest Józsefvárosi önkormányzat képviseletében eljáró
Józsehárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérlett
szerződős megkötésére, amelynek féltétek*, 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 megfizetése,
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő

2.)

3.)

4.)

JGK
ZRT.vagyongazd
álkodási
igazgatója/JGK
Zrt.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közleriilet-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Szentkirályi u. .3. szám alatti
36542/0/A/3 helyrajzi számú helyiségre szóló bérleti szerződés tevékenységi
körének módosításához Nagy Márton egyéni vállalkozó (székhely: 1181
Budapest. Eötvös u 12.; nyilvántartási szám: 50287716; adószám: 674757041-43) Molnár Csenge egyéni vállalkozó (székhely: 5600 Békéscsaba. Kazinczy
Lakótelep 27. 1. cm. 4.; nyilvántartási szám: 53501725: adószám: 69660322-124) bérlőtársak vonatkozásában műhely (hangszerjavítás), hangszer
kiskereskedelem és közösségi tér céljára, határozatlan időre. 30 napos
felmondási idő kikötésével 60,000.- Ft/hó + ÁFA bérleti díjon, valamint
közüzemi és különszolgáltatást dijak összegen, a bérleti szerződés
rendelkezéseinek hatályosítása, de az egyéb rendelkezések változatlanul
JGK
hagyása mellett.
ZRT.vagyongazd
2.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület, Szentkirályi ti. 3. szám alatti.
álkodási
36542/0/A/3 helyrajzi számú 107 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú,
igazgatója/JGK
pinceszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség telephelyként történő
Zrt.
bejegyzéséhez, azzal, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén Nagy
Márton egyéni vállalkozó és Molnár Csenge egyéni vállalkozó haladéktalanul
intézkedik a telephely törléséről.
3.) felkéri 3 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy a bérlőnek ne legyen a
szerződés megkötésekor fennálló tartozása
4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. hogy a határozat 2.) pontja alapján
az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, telephely-használatra jogosító
nyilatkozatot Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében Nagy Márton egyéni vállalkozó és Molnár Csenge egyéni
vállalkozó részére adia ki.

2021.08.31

A szerződést az
ügyfél nem
kötötte meg

NY

NY
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94

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Futurcal New
Ages
Ingatlanfejlesztő
Kft. részére, a
Budapest VHI.
2021 VI!.14.
kerület, Tömő u.
23/a. sz. alatti
épület helyén
kialakítandó
zöldterület
áramellátásához
szükséges
FXMV-ÉMÁSZ
üfivintézéshez

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület. Nagy
Fuvaros «. 26.
szám alatti utcai
2021 VII.14.
bejáratú,
földszinti, nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

1-)

igazgatója/JGK
Zrt.
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az 1.) pontra
vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadásához.

1.)

2.)

1.)

A tulajdonosi
hozzájárulás kiadva.

2021.07.31

2.)

4í .

Javaslat a

A I ulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosilási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) tulajdonosi hozzájárulást ad a Futureal New Ages Ingatlanfejlesztő Kft.
(székhely: 1082 Budapest. Futó u. 47-53.. adószám. 25282256-2-42
cégjegyzék szám: 01 -09-206007) részére a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat tulajdonát képező Budapest VHI. kerület. Tömő u. 23/a. szám
alatti ingatlan helyén kialakítandó zöldterületre vonatkozóan, elmü-cmász
JGK
ügyintézéshez. A tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest Józsefvárosi ZRT.vagyongazd
Önkormányzatra nézve kötelezettségeket nem teremt.
álkodási

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Nagy Fuvaros u. 26. szám alatti.
35082 helyrajzi számú. 50 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a SAM1R-KAMEL Kft.
(székhely: 1089 Budapest. Baross utca 122. 1. ént. 25.: cégjegyzékszám: 01 09
912851: adószám: 14634491-2-42. képviseli; Hanna Samir Kantéi) részére
konyha, szeszinentes vendéglátás céljára, határozatlan időre. 30 napos
JGK
felmondási idő kikötésével. 96.750.- Ft/hó + ÁFA bérleti díjon, valamint ZRT.vagyongazd
közüzemi és különszolgáltatást díjak összegen.
álkodási
2.) felkérj a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
igazgatója/JGK
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
Zrt.
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 megfizetése,
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. A bérleti
szerződés megkötésének feltétele továbbá, hogy a bérlőnek ne legyen a
szerződés meukfttéseknrJennálló tartozása
.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest VHI. kerület Német utca 13. fsz. 65. szám alatti
34903/0'A'65 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 25 nr nagyságú utcai bejáratú nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a KHA FOOD 2021 Kft. (székhely:
2764. Tápióbicske. Damjanich út 70.: cégjegyzékszám: 13-09-2)3115;
adószáma: 29263828-2-13; képviseli: Hajas Andrea ügyvezetői részére
határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével élelmiszerüzlet
(szeszárusitással) tevékenység céljára az általa ajánlott 1 I0.000.-Ft Fvltó t
ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási dijak összegen.

2021.08.30

2021.08.04

A szerződés megkötésre
került

NY
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Budapest Vili,
kerület. Német
utca 13. szám
alatti nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
2021 VII. 14. bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára,
valamint
bérbeszámítási
megállapodás
megkötésére

2.)

3.)

4.)

I.)

NY

A

X.T'sJ

J
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Javaslat a
Budapest VIII.
kerület.
Karácsony
Sándor u. 29.
szám alatti.
2021 VII.14. 35463 hrsz.-ú
ingatlan
nyilvános
kétfordulós
pályázat útján
történő

2.)

2.) hozzájárul a Budapest Vili. kerület Német utca 13. fsz. 65 szám alatti
34lK)3 0 A 65 hrsz.-u. tulajdoni lapon 25m- nagyságú utcai bejáratú nem laka:;
céljára szolgáló helyiség bérlő általi felújításához (falkiegyenliivs. vízszerelés,
villanyszerelés, fűtésrendszer kiépítése tekintetében) és a bérbeszámítási
megállapodás megkötéséhez, valamint a fenti bérbeadóra tartozó felújítási
munkák költségének bérleti díjba történő bérbeszámításához 36 hónap alatt
nettó 1 .l27.500.-Ft + 304.425.-Ft ÁFA összegben. A bérbeszámítási
megállapodás 36 hónapra történő megkötésével 35 hónapon keresztül 31.319Ftdió + ÁFA. a 36. hónapban 31.335.- Ft ÁFA összegben számolható el a
frlniítá?! .Ií£»lfsé<»
.
3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-l a határozat 1.) pontja
szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14.
§ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző elölt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.
4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti
bérbeszámítási megállapodás megkötésére. Az elszámolás feltétele, hogy a
bérlő a felújítási munkákat elvégezze cs a benyújtott számlák alapján a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási irodája
leifrazolía a teljesítést.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Karácsony Sándor utca 29. szám alatti.
35463 hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő
értékesítéséhez.
2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület.
Karácsony Sándor utca 29. szám alatti. 35463 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel:
a. ) a minimális vételár: 215.000.000.- Ft + ÁFA.
b. ) az ajánlati biztosíték összege: 43.000.000.- Ft
c. ) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár.
d. ) a pálvázónak/vevönek vállalnia kell, hogy
da. ) a telekingatlan birtokbaadásától számitolt 2 éven belül jogerős építési
engedélyt szerez.
db. ) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős
használatbavételi engedélyt szerez.
de.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege a késedelembe esés napjától számítottan a
60 napra összesen 15.000.000.- Ft: a jogerős használatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege a
késedelembe esés napjától számítottan a 60 napra Összesen 7.500.000.- Ft.
amely kötelezettségek banki garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői
bizalmi őrzésbe helyezés útján (együttesen: garanciaszerződés) biztosi tandók.
A garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl 61 napot meghaladó
késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 30.000.Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig.

JGK
ZRT.vagyongazd
ál kotlási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.08.06

2021.08.31

A szerződés megkötésre
került

A Polgármesteri
Hivatlaba ellenjegyzésre
a szerződés megkötésre
került, jelenleg
ellenjegyzés alatt áll

«

A pályázatot JGK
meghirdette, érvényes
ajánlat nem érkezett

JGK
ZRT.vagyongazd
álkodási
igazgatöja/JGK
Zrt.

rí tcixrMtVM'i r

3.)

4.)

5.)

NY

NY

97

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, Kőris u.
15. szám alatti.
36069 hrsz.-ú
ingatlan
2021 VII.14.
nyilvános
kétfordulós
pályázat
eredményének a
megállapítására

98

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Víg u.
35. szám alatti.
34921 hrsz.-ú
ingatlanra
tulajdonosi
2021 VII.14. hozzájárulás
megadására és a
279/2021. (V.20.)
számú
Polgármesteri
döntés 7.
pontjának
módosítására

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 45 2019 (1121 ) számú
határozatának (Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros VII]. kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a
Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján,
továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon
kell közzétenni.
4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására, és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát
terjessze a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsáu elé.
... .
.....
5.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-I. hogy lehetőség szerint
fizetős hirdetésben is lepve közzé a pályázati felhívást.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárost Önkormányzat Pikó
András polgármester 192/2021. (IV. 13.) határozatával elfogadott, a Budapest
JGK
Vili, kerület. Kőris u. 15. szám alatti. 36069 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
ZRT.vagvongazd
kiirt pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja.

álkodási
ígazgatója/JGK
Zrt.

I.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a tulajdonosi nyilatkozat kiadásához az ED1X-TRADE Kft.
(székhelye. 1094 Budapest. Márton u. 12. iroda 1., cégjegyzékszáma: 0) 09
965736. adószám: 11065137-2-43: képviseli: Térjék Tímea ügyvezető)
részére, amely alapján a Budapest Vili, kerület Víg utca 35. szám alatti 34921
hrsz.-ú. tulajdoni lapon 551 m2 alapterületű ingatlanra építési engedélyt szerez.

2.)

2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
nyilatkozat kiadására.

3.)

3.) módosítja a a 279/2021. (V.20.) számú Polgármesteri döntés 7. pontját,
mely alapján a 30 munkanapot 18 hónap időtartamra változtatja, megbízza a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. hogy a vevővel egyeztetett
időpontban, az adásvételi előszerződés aláírásának időpontjától számított
legkésőbb 18 hónapon belül a 34921 hrsz.-ú. természetben a Budapest. Vili,
kerület Víg utca 35 szám alatti ingatlan adásvételi szerződését aláírja.

2021.07.30

2021.11.30

A pályázat
eredménytelenül zárult
pályázó hiányában.

2021.07.30

2021.07.31

Intézkedést nem igényel.

2021.07.20

A nyilatkozat kiadásra
került

JGK
álkodási
igazgatója/JGK
Zrt.

2022.11.30
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NY

Javaslat a
Budapest VIH.
kerület.
Bérkocsis utca
30. szám alatti
önkormányzati
2021 V11.14. tulajdonú épület
kémény
szabványosítási
munkálataihoz
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására

I.)

igazgató] a/JGK
Zrt.

2.)
3.)

4.)
Javaslat a Kőris
u. 1-3. szám
alatti
ingatlanhoz
kapcsolódó
gépjármű
elhelyezési
kötelezettség
101 2021 VIII.25
pénzbeli
megváltására
vonatkozó
megállapodás
átruházásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

NY

1.)

X)

í

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-í. az 1.) pont szerinti
munkálatokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadására, valamint az
elvégzett munkák ellenőrzésére és átvételere
3.) felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintettek részére biztosítson
szénnwnoxidméröt.
4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodást Központ Zrt-t. hogy kezdjen
tárgyalásokat a beruházóval az elektromos fiitós kialakítására vonatkozóan,
majd a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Bizottságot
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-hasznositási Bizottság, úgy
dönt, hogy
1. a Kőris u. 1-3. szám alatti ingatlan (hrsz.: .36079) tekintetében új lakóépület
építése céljából gépjármű-elhelyezési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó,
a Corvin Corner Ingatlanfejlesztő Kft. és a Budapest Főváros VIH. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat között 2020. december 16-án létrejött
poIgármester/Ga
megállapodás Kőris Corner Kft. (székhely: 1097 Budapest. Nádasdy u. 13/B..
zdáíkodási
cégjegyzékszám: 01 09 293813) részére történő átruházásához hozzájárul

2021.08.15

2.)

kötelezettség pénzbeli megváltásáról szóló megállapodás átruházására
vonatkozó szerződés aláírására a 4. melléklet szerinti tartalommal

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Gutenberg tér 2. szám alatti
36481 Ö.'A/'34 helyrajzi számú 46 nr alapterületű, földszinti utcai bejáratú,
nem lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján
történő bérbeadásához.

2021. augusztus 26-án a
tulajdonosi
hozzájárulás kiadásra
került

2021.08.25
A megáll lapod ás
2021.10.07-én aláírásra
került.

Ügyosztály
Kerüleígazdálko
dási Iroda
2. a határozat 1. pontja alapján felkéri a polgármestert a gepjánnü-elhelyczcsi

1.)

f ’

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodást és Közieriilet-haszncsitási Bizottság úgy
dönt. hegy
1 ) tulajdonosi hozzájárulási ad a 20180007X494 számú építési engedéllyel
rendelkező Bérkocsis utca 32. (hrsz: 34791j projekt építése miatt a Octo
Comfort Ingatlanfejlesztő Kft (székhely: 5100 Jászberény. Jedam utca 30..
adó-szám: 25181079-2-16. cégjegyzék szám: 16-09-017640) részére, a
Budapest VIH. kerület. Bérkocsis utca 30. (nrsz:34792) 100% önkormányzati
tulajdonban lévő épület MSZ 845 kémény szabványosítási munkálataihoz
A munkálatokat a Octo Comfort Ingatlanfejlesztő Kft. saját költségén
JGK
kifogástalan minőségben végzi el 2021 december 31 -ig.
Az Octo Comfort ingatlanfejlesztő Kft. a munkálatokkal kapcsolatban ZRT.vagyongazd
álkodási
kártérítési, vagy egyéb jogi igénnyel az. Önkormányzattal szemben nem élhet.

2021.09.30

NY

Javaslat a
Budapest VIJL
kerület,
Guíenbcrg tér 2.
102 2021 VII1.25 szám alatti nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
pályázati
kiírására

2.)

3.)

NY

v asiái J
Budapest Vili.,
Déri Miksa utca
6. szám alatti.
földszinti,
határozatlan
időre szóló
103 2021 VIII.25 bérleti joggal
terhelt egyéb
helyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat

1.)

2.)

1.)

NY

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület.
I avaszmezö utca
... szám alatti
(hrsz.:..... )
104 202! VI11.25
osztatlan közös
tulajdonban lévé
házmesteri lakás
eladására,
alapító okirat

2.)

2.) elfogadja a Budapest Vili, kerület. Gutenberg tér 2. szám alatti
3648) -0 A 34 helyrajzi számú 46 nr alapterületű, földszinti utcai bejáratú,
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati
dokumentációt az alábbi feltételekkel:
a. ) a minimális bérleti díj összege 80.825.- 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
Kcpviselö-testülel 248/2013. (VI. 19.) számú Határozat 11. Fejezetének 8. a)
pontja szerinti 25%-os bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás,
játékterem, szcxshop). illetve kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás
(internet kávézó, call center, stb.), raktározás tevékenység végzésére
vonatkozik.
d. ) Kiíró kiköti, hogy az ingatlanra csak olyan ajánlat adható be. amely irodai
tevékenység végzésére vonatkozik.
e. ) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közmüvek üzemképessegének állapotát
felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt.
f. ) Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti
szerződést, az a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén a nemzeti vagyonról
3.)
Felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát
terjessze a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
RÍ7.ntt53«r elé
...................
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) nem járul hozzá az eladási ajánlat bérlő - Alpár Petemé egyéni vállalkozó
(székhely: 1084 Budapest. Déri Miksa utca 6.: vállalkozói igazolvány száma:
ES-072256: adószám: 40745190-2-42: nyilvántartási száma: 4580692:)
részére történő kiküldéséhez az ingatlan-nyilvántartásban a 349387O/A/3
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület. Déri
Miksa utca 6. szám alatti, földszinti. 84 m2 alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiség vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott
42 .480.000 Ft összegű vételár közlése mellett.
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
tájékoztatás bérlő részére történő meeküldcséhez.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Tavaszmező u, ... szám alatti (hrsz.:
............) Társasház Alapító okiratának II. Közös tulajdon V] számon szereplő
„Házfelügyelői lakás: szoba, konyha, fürdőszoba 31.32 in2“ terület közös
tulajdon megszüntetéséhez, anti értékesítés útján a házfelügyelői lakást
használó ................ vevő részére eladásra kerül 14.500.000.- Ft vételárért
...................... haszonélvezeti jogával terhelten.
2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Tavaszmező u. ... szám alatti
(hrsz.: ............. ) Társasház és ................ vevő között és ................
haszonélvezeti joga mellett létrejött adásvételi szerződés a II Közös tulajdon
VI. számon szereplő ..Házfelügyelői lakás: szoba, konyha, fürdőszoba 31.32

ni ’’ ingatlan vonatkozásában megkötendő adásvételi szerződés, az ingatlannyilvántarlasba történő bejegyzéshez szükséges módosított alapító okirat és a
kapcsolódó dokumentumok okirat és a kapcsolódó dokumentumok aláírásához.

'35

JGK
ZRT.vagyongazd
álkodási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.11.30

2021.09.22

A TVKHB a 221/2021.
(FX.22.). Sz.
határozatában döntött a
pályázat eredményéről

JGK
ZRT.vagyongazd
álkodási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.09.05

JGK
ZRT.vagyongazd
álkodási
igazgatója/JGK
Zrt.

A bérlő kiértesítése
megtörtént.

tltvututl 4».">rt i .1

3.)

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Üllői út
58. szám alatti
105 2021 VI 11.25 utcai bejáratú,
pinceszinti, nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

NY

I.)

Javaslat a
Budapest V Hl.
kerület, Práter
utca 14. szám
106 2021 VI 11.25 alatti nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
pályázati
kiírására

’

C

*

2.)

3.)
leikért a Józsefvárosi Gazdálkodást Központ Zrt-t a 2 ) pont szerinti
adásvételi szerződés és az ingatkm-nyilvantartásba történő bejegyzéshez
szükséges módosított alapító okirat es a kapcsolódó dokumentumok aláírására
a Budapest Főváros Vili kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonos
nevében és képviseletében eljárva.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
őönt. hogy
1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Üllői út 58. szám alatti. 36338
helyrajzi számú. 34 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, pinceszinti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Bakler Könyves Kft. (székhely:
1094 Budapest. Bokréta utca 28. I. em. 4.. cégjegyzékszám: 0’ 09 175320:
adószám: 24647308-2-43. képviseli: Szabó Györgynél részére könyvraktár
céljára, határozatlan időre. 30 napos felmondási idő kikötésével. 25.000.Ft/hó + ÁFA bérleti díjon, valamint közüzemi és különszolgáltatást díjak
összegen.
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkonnányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 17. >? (4) bekezdése alapján közjegyző elölt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterüíet-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Práter utca 14. szám alatti
35662/0/A/2 helyrajzi számú 60 m- alapterületű, földszinti utcai bejáratú, nem
lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő
bérbeadásához.

2.)

2.) elfogadja a Budapest VIII. kerület. Práter utca 14. szám alatti 35662/0/A/2
helyrajzi számú 60 m: alapterületű, földszinti utcai bejáratú, nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati dokumentációt az alábbi
feltételekkel:
a. ) a minimális bérleti díj Összege 70.050.- FVhó '• ÁFA.
b. ) a pályázat bírálati szempontja:
- a bérleti díj összege (súlyszám: 9)
- a pályázók állal vállalt bérleti dij előre, egy összegben történő megfizetése,
min.
1 hó - max. 10 hó (súlyszám. 1)
c. ) a pályázatban érinteti 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 inlemet szolgáltatás
(internet kávézó. caJI center, stb.). raktározás tevékenység végzésére
vonatkozik.
d. ) Kiíró kiköti. hogy az ingatlanra csak olyan ajánlat adható be. amely
kulturális, kereskedelmi vagy oktatási tevékenység végzésére vonatkozik.
e. ) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közmüvek üzemképességének állapotát
felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt.
f. ) Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti
szerződést, az a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén a nemzeti vagyonról
L-iÁlÁjXH.'Ám, fa,tzlalLrt-M..

£>*■
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Az alapi tó okirat és
kapcsolódó iratok
aláírása megtörtént
2021.09.10.napján

az iratok vevő által
történő benyújtását
követő 5 munkanap

JGK
ZRT.vagyongazd
álkodási
ígazgatójaAJGK
Zrt.

2021.10.31

JGK
ZRT.vagyongazd
álkodási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.09.27

A szerződés megkötésre
került

3.)

I.)

NY

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Rökk
Szilárd utca 11.
szám, alatti
108 2021 VIII.25 helyiség bérleti
jogviszonyának
meghosszabbítása
val kapcsolatos
döntés
meghozatalára

3.} lelkén a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt -t a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására és arra, hogy' a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát
terjessze a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottság elé.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy1.) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVI1I. törvény 46. íj (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő
testületének feladat- és hatáskörét gyakorló polgármester 155*2021. (111.25.)
számú határozatát visszavonja

2.)

2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 11. szám alatti
36677/0/A/29 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 216 ni2 nagyságú, utcai bejáratú,
pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés
módosításához, meghosszabbításához az Art’s Harmony Szabad Művészeti
Társasággal (székhely. 1029 Budapest. Csongor u. 11.: nyilvántartási szám:
01-02-0007192; adószám: 18083024-2-41: képviseli: Bartha Katalin). 2025.
JGK
december 31. napjáig, próbaterem, klubhelyiség tevékenységre, a
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig 50.760,-Ft/hó + ÁFA ZRT .vagyongazd
összegen, a veszélyhelyzet megszűnését követő 91. naptól 300.000.- Ft/hó +
álkodási
ÁFA bérleti díj. valamint közüzemi és különszolgáItatási dijak összegen, igazgatója/JGK
azzal, hogy a bérleti szerződés módosításra kerül akként, hogy Art’s
Zrt.
Harmony Szabad Művészeti Társaság az önkormányzati feladatokhoz és
célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezeteknek járó kedvezményre
a továbbiakban nem tarthat igényi

3.)

3.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
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. § (7)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék feltöltését,
valamint a 17. j? (4) bekezdés alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. A bérleti
szerződés megkötésének feltétele továbbá, hogy a bérlőnek ne legyen a
szerződés megkötésekor fennálló tartozása

Az iigyfcl kiértesítésre
került

2021.11.30

2021.09.15

2021.09.17

A szerződés megkötésre
került

111 2021

in

z

bJ

z

Javaslat a
Budapest VIH..
Lokomotív utca
2. földszint 3.
szám alatti lakás
110 2021 VIII.25 elidegenítésével
kapcsolatos
48/2021. (VI.28.)
számú határozat
5. pontjának
módosítására

... "TJÜVllMIll u
Budapest VIII.
kerület.
Népszínház utca
45. szám alatti,
pinceszinti.
35070/0/A/50
helyrajzi számon
nyilvántartott
üres
üzlethelyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Koztcriilet-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy
1 ) módosítja a 48 2021. (VI.28 ) .számú határozat 5. pontiát és hozzájárul az
ingatlan-nvílvántartásban a Budapest Vili, kerület. Lokomotív utca .........
szám alatti.................. hrsz.-ú. 46 in2 alapterületű. 1 szobás, komfortos
komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzá tartozó 2.061 10.000 tulajdoni
hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlővel................... ral történő
adásvételi szerződés megkötéséhez azzal, hogy az adásvételi szerződés több
rendelkezései az alábbiak: vételár összege a Képviselő-testület 217'2014.
(XI.05.) számú határozat 3. pont g.) alpontja alapján, a HVT területre
tekintettel, az eredeti kiutaló határozatban és az alapján kötött lakás bérleti
szerződésben meghatározott alapterület alapján számított, a vízmű, csatornamű
közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a lakásra aiapterülct
arányában eső összeg [(192.195.91 L- Ft- 3360 m2) " 46 m2]. azaz
2.631.254.- Ft, amelyet vevő részletekben fizet meg: 15% előleg megfizetését
követően a fennmaradó összeget a költségelvű lakbér összegének megfelelő
20.768 Ft összegű részletekben törleszti. Az adásvételi szerződésben szereplő
JGK
vételárat csökkenteni kell az előszerződés aiaírasának napjától, az adásvételi
szerződés aláírásának napjáig kifizetett költségelvű, illetve piaci lakbér alapú ZRT.vagyongazd
álkodási
szerződés esetén a piaci lakbér összegével, azaz 747.648 Fl-tal. Vevőt az
adásvételi szerződés megkötéséig kifizetett bérleti díjnak megfelelő összegű igazgatója/JGK
Zrt.
kedvezmény illeti meg. Az ilyen módon, a vételárba beszámításra kerülő
bérleti díj Összege nem haladhatja meg a vételár összegét. Vevő a vételár
megfizetésével egyidejűleg megfízeli az ingatlannal kapcsolatban felmerülő
fenntartási költséget, jelen előszerződés megkötésének időpontjától az
adásvételi szerződés megkötéséig terjedő hatállyal. A fenntartási költség havi
összegét eladó a társasház megalapításkor kialakított havi közös költség
Összegében állapítja meg. amelynek összege: 296.784.- Ft. A fenntartási
költség összege nem haladhatja mega vételárba beszámításra kerülő bérleti díj
összegét. A fenntartási költség megfizetésére a vételár megfizetésével azonos
módon - egy összegben kerül sor. Egyidejűleg bérlővel 1999. szeptember
28. óta fennálló bérleti jogviszony - vevő tulajdonjogának földhivatali
bejegyzésével - megszűnik. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó javára
jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre kerül.

2.)

2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat J.) pontja szerinti új
eladási ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

1.)

2.)

3.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1j hozzájárul az eladási ajánlat megküldéséhez.............................részére az
ingatlan-nyilvántartásban a 35070/0/A/50 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest Vili, kerület Népszínház utca 45. szám alatti,
JGK
pinceszinti. 25 m2 alapterületű üzlethelyiség vonatkozásában 2.128.500 Ft
összegű vételár közlése mellett - azzal a feltétellel, hogy' a Ll. LII. L1B. sz. ZRT.vagyongazd
társasházi közös területek felé a bejutást biztosítja, amennyiben a valóságban
álkodási
azok máshonnan nem közelithetöek meg.
igazgatója/JGK
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Zrt.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.
3.) amennyiben ...................... .... nem él az eladási ajánlatban foglalt
batáridőn beiül a vétel lehetőségével, úgy a helyiségei a hatályos
rendelkezések szerint nyilvános árverésen kell elidegeníteni.

Bérlő részére eladási
ajánlat megküldve.

2021.11.15

2021. augusztus 31.
napján bérlő adásvételi
szerződést írt alá.

2021.10.15

Az adásvételi szerződés
aláírásra került 202 L
09. 23-án

2022.02.28

z

z

Javaslat
gépjármű kárral
kapcsolatos
112 2021 VIII.25 kártérítési igény
elbírálására
(..............)

Javaslat a
Tulajdonosi.
Vagyongazdáiké
dási és
Közterület
hasznosítási
113 2021 VIII.25
Bizottság
43/2021. (VI.28.)
cs 45/2021.
(VI.28.) számú
határozatainak
módosítására

1.)

2.)

1.)

2.)

3.)

z

Javaslat a
Tulajdonosi.
V agyongazdálko
dási és
Közterülethasznosítási
114 2021 VIII.25
Bizottság
43/2021. (VI.28.)
és 45/2021.
(VI.28.) számú
határozatainak
módosítására

1.)

2.)

3.)

I.)

2.)

A Budapest Főváros VHI kerület Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy
JGK
1 > elfogadja a Signal Biztosító (Duna Zrt. szakéröjének kárszámítása szerint, a
károsult 297.936.- Ft összegű kárigényét, és az Önkormányzatra eső 29.794.- ZRT.vagyongazd
Ft önrészt a károsult részére kifizeti.
álkodási
2) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t 2 kifizetéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosítási Bizottság ügy
dönt, hogy a 43/2021. (Vl.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett
előzetes ellenőrzést követően -........................ bérlő pálvázatát érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület. Kisfaludy u....................... szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó és felső ablak cseréjéhez bruttó
300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon
felújításról szóló 29/2019. (Vil.04.) önkormányzati rendeletben elfogadott
folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
.3) felkéri a polgármesteri a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy a 45/2021. (VI.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett
előzetes ellenőrzést követően - ............ bérlő pályázatát érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Dobozi u....................... szám
alatti bérlemény - 1} pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, gázkonvektor cseréhez bruttó 270.000.- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló
29/2019. (Vfl.04.) önkormányzati rendeletben elfogadott folyósítási és
elszámolási feltételek melleit.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására
..... ...
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1 hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Magdolna utca ............... szám alatt
találtató. 38.1 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével.
.................. vai a 2020. augusztus 29.. valamint a Budapest Főváros Vili
kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. október 05. napján aláírt Támogatási
szerződésben foglalt teljesítési határidő 2022. április 05. napjáig történő
meghosszabbításához, a szerződés módosításához.
2. hozzájárul a Budapest VHI. kerület. Lovassy László utca.....................szám
alatt található. 61.98 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás
bérlőjével........................al a 2020. augusztus 26. napján aláirt, valamint a
Budapest Főváros Vili kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. szeptember
15. napján kötött Támogatási szerződésben foglalt tejjesitcsi hatandó 2021.
szeptember 15. napjáig történő meghosszabbításához, a szerződés
módosításához.

igazgatója/JGK
Zrt.

2021.09.30

Az önrész kifizetésének
kérelme beküldésre
került 2021.08.31.
napján a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi
Ügyosztályára

polgármester/JG
K Zrt.
Bérlő a Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.07.

2021.10.30

polgármester/JG
K Zrt.
Bérlő a Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.07.

2021.10.30

< hozzájárul a-Budapest Vili, kerület. Szerdahelyi utca ................ szám

Javaslat az
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
benyújtott
támogatási
szerződések
módosítására

alatt található. 67 in alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérlőiével.
.................... el a 2020 augusztus 26.. valamint a Budapest Főváros Vili
kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. szeptember 15. napján aláirt
Támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő 2021. szeptember 15 ;
napjáig történő meghosszabbításához, a szerződés módosításához.

4. hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Magdolna utca ...................... szám ;
alatt található. 30.79 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás j
bérlőjével, ........................ val a 2020. október 07.. valamint a Budapest
Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020. október 22. napján
aláirt Támogatási szerződésben foglalt teljesítési hatandó 2021 október 07.
napjáig történő meghosszabbításához, a szerződés módosításához.___________
5. hozzájárul a Budapest Vili. kerület. Szigetvári utca ............... szám alatt
található. 25 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével.
..................... a! a 2020. november 18.. valamint a Budapest Főváros Vili,
kerület Józsefvárosi Önkonnányzat 2020. december 18. napján aláirt
Támogatási szerződésben foglalt teljesítési határidő 2021. december 18.
napjáig történő meghosszabbításához, a szerződés módosításához. ___________
szám
6. hozzájárul a Budapest VIIL kerület. Dobozi utca

alatt található. 69 m" alapterületű, önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével.
al a 2018. augusztus 17. napján kötött Támogatási szerződés,
valamint az 1SZ-156/3/2019 iktatószámú visszakövetclési kérelemben található
tartozás részletekben történő visszafizetéséhez. A fennmaradó tartozás
teljesítésének legvégső határideje 2021. december 31.
7. felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a támogatási szerződés
módosítások előkészítésére és a polgármesterhez alájrás érdekében
benyújtására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ................. bérlő pályázata! érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

szám alatti
2) hozzájárul a 1084 Budapest Vili, kerület. József u.
bérlemény - l) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, bojler kiépítéséhez, zuhanytálca cseréjéhez,
nyílászárók cseréjéhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021.
(111.11.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási
és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés I számú mellékletét képező, 26/302-2/2021 ügyiralszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglal! építési
tevékenység folytatásához.
_______________________________________
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.................................................... ............................
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
I) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
....................bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja

JGK
ZRT.vagyongazd
álkodási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.09.30

Szerződés módosítás
aláírásra benyújtva
2021.09.01.

Bérlő a pályázatát
visszavonta.

polgármcstcr/JG
K Zrt.

2021.09.30

z

„Otthon
felújítási
támogatás'* iránt
117 2021 VII 1.25
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

2) hozzájárul a 1084 Budapest Vili. kerület. Víg u ................ szám alatti
bérlemény
1) pont szerinti pályázó általi
felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, nyílászárók cseréjéhez bruttó 300 000.- Ft
összegű, vissza nem terítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló,
a polgármester 134/2021. (111. 11.} számú döntése alapján kiirt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3.)

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26'310-2/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.

*■)

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

1.)

z

.Javaslát
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
118 2021 VIII.25
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

I.)

z

Javaslat
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
119 2021 VfII.25
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2-}

3.)

I.)

Javaslat
„Otthon-

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -................
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület. Lujza u. ................ szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi *- felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, festés, mázolás. PVC burkolat cseréjéhez bruttó
300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon
felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (III. 11.) számú döntése alapján
kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek
mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
....................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület. Üllői út................. szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, tisztasági festés végzéséhez bruttó 300.000.- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló,
a polgármester 134/2021. (Hl. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -...............
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Bérlő Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.14

poigármester/JG
KZrt.

2021.09.30

polgármestcr/JG
KZrt.
Bérlő Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.14

2021.09.30

polgáriuester/JG
KZrt.
Bérlő Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.27

2021.09.30
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2) hozzájárul a 1086 Budapest VHI. kerület. Lujza u
............ szám alatti
bérlemény
1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési polgármestcr/JG
K Zrt.
munkálatainak elvégzéséhez, szoba és konyha padlóburkolat csere, mosogató
csere, tisztasági festés, szellőző ventillátor kiépítése, gipszkarton válaszfal
készítéséhez bruttó 300.000.- El összegű, vissza nem terítendő támogatást
biztosít az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134 ’2021. {111.11 ) számú
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolást
feltételek melleit.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodást és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .................... bérlő pályázatát érvényesnek es eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1084 Budapest VHI. kerület. Víg u................ szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, tisztasági festés végzéséhez bruttó 300.000.- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló,
a polgármester 134/2021. (Hl.II.) számú döntése alapján kiírt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett

Támogatási szerződést
bérlő aláírta 2021.09.15

2021.09.30

poIgúrmester/jG
K Zrt.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -..............
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
hozzájárul a 1084 Budapest Vili, kerület. Déri Miksa u.......................... szám
po!gármestcr/JG
alatti bérlemény - l) pont szerinti pályázó általi ■ felújítási és korszerűsítési
K Zrt.
munkálatainak elvégzéséhez, ajtó csere, járólap és csempe csere
munkálatokhoz bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosít az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (III. 11.) számú
döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási
feltételek mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével •
...................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2} hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület. Kisfaludy u..................... szám
polgárin cster/JG
alatti bérlemény -1) pont szerinti pályázó általi - felújítási cs korszerűsítési
KZrt.
munkálatainak elvégzéséhez, szellőztető berendezések beépítéséhez bruttó
300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatási biztosít az Otthon
felújításról szóló, a polgármester 134,2021. (Ill ik) számú döntése alapján
kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek
mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

Támogatási szerződést
bérlő aláírta 2021.09.30

2021.09.30

Támogatási szerződést
bérlő aláírta 2021.09.15

2021.09.30

A bérlő a pályázattól
visszalépett

2021.09.3(1
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A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtón bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .... ............ bérlő pályázatai érvényesnek es eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1081 Budapest VIH. kerület. Bezerédj u.......................... szám
alatti bérlemény -1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, gázkonvektorok helyére elektromos fűtőpanelek
kiépítéséhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatási
biztosít az Otthon-felújításról szóló 29'2019. (VII.04) önkormányzati
rendeletben elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

polgármester/JG
KZrt.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -.............
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Bérlő Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.17

2021.09.30

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIH. kerület. Dobozi u....................... szám
polgármester/JG
alatti bérlemény - l) pont szerinti pályázó általi felújítási és korszerűsítési
KZrt.
munkálatainak elvégzéséihez. gázkonvektorok cseréjéhez bruttó 300.000.- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló,
a polgármester 134/2021. (III.11.) számú döntése alapján kiírt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) felkén a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi-Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .................. a bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Lujza u.......................... szám
polgármester/JG
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi felújítási és korszerűsítési
KZrt.
munkálatainak elvégzéséhez, vakolat javítás, festés végzéséhez bruttó
300.000.- Ft összegű, vissza nem terítendő támogatási biztosit az Otthon
felújításról szóló, a polgármester 134'2021. (Hl. 11 ) számú döntése alapján
kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek
mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A 1 uiajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyóit pályázati szempontok figyelembevételével bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület. Futó u............................ szám
alatti bérlemény 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó és ablakok cseréjéhez bruttó polgármcstcr/JG
300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon
K Zrt.
felújításról szóló, a polgármester 134 2021 (III. 11 ) számú döntésé alapján
kiirt pályázni felhívásában közzétett folyósítási é.> elszámolási leheletek
mellett.

Bérlő Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.22

2021.0930

Bérlő Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.22

2021.09.30

Támogatási szerződést
bérlő aláírta 2021.09.07

3.)

4.)
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3) a 2) pontban meghatározóit ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1. számú mellékletet kepezó 26 323-3’2021 ügyiratszámú
tclepiilésképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
levekenvség folytatásához.
4) felkért a polgármestert a pályázóvá! kötendő támogatási szerződés
aláírására
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
.................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület. Futó u................... szám alatti
bérlemény
1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó és ablak cseréjéhez bruttó 300.000.Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról
szóló, a polgármester 134/2021. (III. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázat
felhívásában közzétett Folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1 számú mellékletét képező. 26/324-3/2021 ügyiratszámú
telcpülésképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) 3 Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
........................ bérlő pálvázatát érvényesnek cs eredményesnek nyilvánítja

2) hozzájárul a 1089 Budapest Vili, kerület, Dugonics u.................... szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak, elvégzéséhez, klíma kiépítése, tisztasági festés, mosdó. WC.
gépészeti szerelvények cseréjéhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem
térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a polgármester
134/2021. (Hl. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett
folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26/331 -4/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenvséi? folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
l) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ......................... bérlő pálvázatát érvényesnek es eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Szeszgyár u.................
szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó és felülvilágító abiak cseréjéhez
bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az
Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134 2021. (111.11.) számú döntése
alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási
feltételek mellett.

2021.09.30

Támogatási szerződést
bérlő aláírta 2021.09.07

polgármester/J G
K Zrt.

2021.09.30

polgármcster/J G
K Zrt.

Támogatási szerződést
bérlő aláírta 2021.09.20

2021.09.30

polgármcstcr/JG
K Zrt.

Bérlő Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.22

.....
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3) a 2} pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26-304-2'2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
levékenvsé.p folytatásához.........
..............................
■4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ......................bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja
2) hozzájárul a 1083 Budapest Vili, kerület. Práter u......................... szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, ablakok cseréjéhez, faljavítás végzéséhez bruttó
300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon
felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (111.11 ) számú döntése alapján
kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek
mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26/325-2/2021 ügyiratszámú
településkép! bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fele benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ............................ bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1081 Budapest Vili, kerület. Vay Ádám u...........................
szám alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó cseréjéhez bruttó
300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon
felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (111.11.) számú döntése alapján
kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek
mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1 számú mellékletet képező, 26/405-2/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
................. bérlő pályázatai érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja
2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Lujza u........................... szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez.
2 db hütó-fütö klíma szereléséhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem
térítendő támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló, a polgármester
134.2021. (Ili 1!.) számú döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett
folyósítási es elszámolási feltételek mellett

2021.09.30

polgármester/JG
K Zrt.

Bérlő a pályázatát
visszavonta

2021.09.30

Támogatási szerződést
bérlő aláírta 2021.09.15

polgármester/JG
K Zrt.

2021.09.30

polgármester/JG
KZrt.

Bérlő Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.22

3.)

4.)

1.)

z

.Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
134 2021 VI11.25
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

4.)

1.)

z

Javaslat
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
135 2021 VIII.25
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

1.)

136 2021

in

z

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

3) a 2) pontban meghatározóit ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
eiöterjesztes 1 számú mellékletét kepezó. 26 395-2/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fele benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ..................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja
2) hozzájárul a 1082 Budapest VIII. kerület. Leonardo da Vinci
......................... szám alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, ablak cseréhez bruttó
300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon
felújításról szóló, a polgármester 1.34/2021. (III. 11.) számú döntése alapján
kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek
mellett.
3)
a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés I. számú mellékletét képező. 26/3311-2/2021 ügyiratszámú
településkép! bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenvséff folytatásához....................
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .................. bériö pályázatát érvén vésnék és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület. Üllői út.................. szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, elektromos fűtöpanel szerelése, falburkolat
készítése, elektromos szerelvények cseréje, díszkő burkolat készítése, laminált
padló fektetése, festési munkálatokhoz bruttó
300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon
felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (IIl.il.) számú döntése alapján
kiírt pályázat felhívásában közzétett elfogadott folyósítási és elszámolási
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ...................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1081 Budapest Vili, kerület. Vay Ádáin u........................szám
alatti bérlemény 1) pont szerinti pályázó általi felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, ablakok cseréjéhez, mellékhelyiségek
felújításához bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosit az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (III. 11.) számú
döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett elfogadott folyósítási és
elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező 26 401-2 2021 ügyiratszámú
településkép! bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység titatásához----------------------------------- —---------------------------

2021.09.30

polgárin ester/JG
K Zrt.

Támogatási szerződést
bérlő aláírta 2021.09.20

2021.09.30

poIgármester/JG
KZrt.

Bérlő Támogatást
szerződést aláírta
2021.09.22

2021.09.30

poIgármester/JG
KZrt.

Bérlő támogatási
szerződést
akadályoztatása miatt
még nem írta alá

4.)

!•)

L

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
137 2021 VIII.25
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

4.)

1

Javaslat
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
VIII.25
138 2021
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

1.)

2.)

3.)

NY J42 2021 IX.15.

Javaslat
tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Bp.VIIl.. Déri
Miksa utca 1214. szám alatti
„A nagy ho-hohorgász”
játszótéren
(hrsz.: 34997)
tervezett
csőszház és
környezetének
meeímttsehez

1.)

4) felkéri a polgármesteri a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
.................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület. Lujza u..............................szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, hötő-futö kiima szereléséhez bruttó 280.000.- Ft
összegű, vissza nem terítendő támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló,
a polgármester 134/2021. (HL 11.) számú döntése alapján kiírt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1 számú mellékletét képező. 26/393-2/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
...... ............bérlő pálvázalát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1084 Budapest Vili, kerület. József u......................... szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, galéria építéshez bruttó 245.000.- Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatási biztosit az Otthon-felújításról szóló, a
polgármester 134/2021. (III.II.) számú döntése alapján kiírt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármesteri a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
tulajdonosi hozzájárulását adja a Bp. Vili. Déri Miksa utca 12-14. szám alatti
..A nagy ho-ho-horgász” játszótéren (hrsz.: 34997) tervezett csőszház és
környezetének megépítéséhez (Déri Miksa utca csőszház és környezetének 1084 Budapest. Déri Miksa utca 12-14.. hrsz.: 34997 - kiviteli terve, tervező
BME Építészmérnöki Kar).

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Bauer Sándor utca 7. szám alatti
önálló bejárattal nem rendelkező pinceszinti 35130/0 A 1 helyrajzi számú 32
ni2 alapterületű és az utcai bejáratú földszint 2- szám alatti 35130/0-A 2
helyrajzi számú 69 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségek
nyilvános, egyfoidiúós pályázni útján történő bérbeadásához

2021.09.30

Bérlő Támogatási
szerződést aláírta
2021.09.21

polgármester/JG
K Zrt.

2021.09.30

polgármester/JG
K Zrt.

Támogatási szerződést
bérlő aláírta 2021.09.07

2021.09.30

polgármester/
Rév8 Zrt.,
Gazdálkodási
Ügyosztály

-

Nincs végrehajtási
vonzata

NY 143 2021

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, Bauer
Sándor utca 7.
szám alatti
IX.15. egymásból nyíló
nem lakás
céljára szolgáló
helyiségek
pályázati
kiírására

2.)

2) elfogadja a Budapest Vili. kerület. Bauer Sándor utca 7." szám alatti
pinceszinti 35130-0 A 1 heiyraizí számú 32 m2 alapterületű és a földszint 2
szám alatti 35130 0 A 2 helyrajzi számú 69 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásara vonatkozó pályázati dokumentációt az alábbi
feltételekkel:
a. minimális bérleti díj összege: 32.725.- Ft hó ÁFA.
b. a pályázat bírálati szempontja:
- bérleti díj összege (súlyszám: 9)
JGK
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,
vagyongazdáikor!
min. I hó max. 10 hó ('súlyszám: 1)
ási
c. A pályázatban érintett helyiségekre nem adható be olyan ajánlat, amely a
Képviselő-testület 248/2013 (VJ. 19.) számú Határozat II. Fejezetének 8. a) igazgatója/JGK
pontja szerinti 25%-os bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás,
Zrt.
játékterem, szexshop). illetve kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás
(intemet kávézó, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.
d. Kiíró kiköti, hogy az ingatlanra csak olyan ajánlat adható be, amely
szeszárusítás nélküli tevékenység végzésére vonatkozik.
e. Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közmüvek üzemképességének állapotát felül
kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt.
f. Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti
szerződést, az a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén a nemzeti vagyonról
szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel meghosszabbítható.

3.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát
terjessze a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület hasznosítási
Bizottság elé.

NY 144 2021

NY 145 2021

r\
J

f

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, Mátyás
tér 16. fsz. 9.
IXJ 5. szám alatti üres.
nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
bérbeadására,

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, Práter
utca 14. szám
alatti nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
bérbeszámítási
megállapodás
megkötésére

2021.12.31

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy nem járul hozzá a Budapest Vili, kerület, Mátyás tér 16. fsz. 9.
JGK Zrt.
szám alatti, 35085/0/A/9 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 28 m1 alapterületű utcai
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a NAGYCÉG yagyongazdálkod
ási
Kft. (székhely: 1082 Budapest. Mátyás tér 2. fsz.; cégjegyzékszám: 01-09igazgatója/JGK
928926: adószáma: 14984624-1 -42: képviseli: Nagy Oszkár László) részére.

2021.09.30

Zrt.

I.)

2021.09.21

Az ügyfél a 2021.
szeptember 21-én kelt
levéllel kiértesítésre
kerül

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület Práter utca 14. szám alatti 35662/0/A/l
helyrajzi számú, tulajdoni lapon 54 m2 alapterületű. utcai bejáratú, földszinti,
nem lakás céljára szolgáló helyiség Valami Produktív Bt. (székhely: 1094
JGK Zrt.
Budapest. Liliom utca 29/A fszt. 1.. cégjegyzékszám: 01 06 791695: adószám: vagyongazdálkod
25874907-1-43: képviseli: Szántó Lilla) bérlő általi felújításához (3 fázisú
ási
rendszer kialakítása, fogyasztói főelosztó rendszer átalakítása RCD (3 fázisú)
igazgatója/JGK
kapcsolóval kiegészítve) és a bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez,
Zrt.
valamint a fenti bérbeadóra tartozó felújítási munkák költségének bérleti díjba
történő bérbeszámításához 36 hónap alatt 255.600.- Ft összegben. A
bérbeszámítási megállapodás 36 hónapra történő megkötésével 7.100.- Ft
összegben számolható el a felújítási költség.
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-l a határozat I.) pontja szerinti
bérbeszámítási megállapodás megkötésére. Az elszámolás feltétele, hogy a
bérlő a felújítási munkákat elvégezze és a benyújtott számlák alapján a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatta nszolgá itatási Irodája
leigazolja a leliesik-si

2021.11.30

Az ügyfél módosítást
kért

Az ügyfél
kérte a
megállapodás
módosítását

NY 146 2021

NY

147 2021

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Práter
utca J 9. szám
IX.15. alatti nem lakás
céljára szolgáló
helyiség bérleti
díjának
csökkentésére

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, Teleki
László tér 5. fsz.
1X.15. 2. szám alatti
üres, nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
bérbeadására

1.)

2.)

1.)

2.)

NY

148 2021

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, Üllői út
66/a. szám alatti
nem lakás
IX. 15.
céljára szolgáló
helyiség bérleti
díjának
csökkentésére

1.)

2.)

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
JGK Zrt.
1} hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Práter utca 19 szám alatti
36380/0/A/3 helyrajzi számú, tulajdoni lapon 31 ml alapterületű, utcai vagyongazdálkod
bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő Papp Kukta Bt.
ási
(székhely: 2030 Érd. Szarka utca 5.: cégjegyzékszám: 13 06 052.378; adószám igazgatója/JGK
25652532-2-1.3. képviseli: Papp Györgyné ügyvezető) bérleti dijának 50%-kal
Zrt.
történő csökkentéséhez a 2020. március 1. napjától a veszélyhelyzet
megszűnéséig, de legkésőbb 24 hónap határozott ideié
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárost Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti
megállapodás megkötésére.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy'
L) hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Teleki László tér 5. fsz. 2. szám alatti.
JGK Zrt.
35135/O/A/2 hrsz-ú. tulajdoni lapon 22 m2 alapterületű, utcai bejáratú
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Murzsa vagyongazdálkod
ási
Dynamic Szolgáltató Kft. (székhely: 1086 Budapest. Magdolna utca 20. 2/21:
cégjegyzékszám: 01-09-373867: adószám: 28787499-2-42: képviseli: Murzsa igazgatója/JGK
István) részére, határozatlan időre. 30 napos felmondási idő kikötésével,
Zrt.
lakossági kisipari szolgáltatáshoz (mükörömépítés) tevékenység céljára a
számított 51.750.- Ft/hó •+ ÁFA bérleti díj. valamint közüzemi és
IrítlnnsznlnnItatási tiííak nccvptron
... ...
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja
szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek fellételc. hogy' az
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14.
§ (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
JGK Zrt.
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Üllői út 66/a. szám alatti. 36274/0/A/5
helyrajzi számú 83 m2 alapterülelü, utcai föidszinti. nem lakás céljára szolgáló vagyongazdálkod
ási
helyiséget bérlő Rctro Rétes Kfi. (székhely: 1082 Budapest. Üllői út 66/A;
adószám: 24168649-2-42: cégjegyzékszám: 01 09 99329; képviseli: Vincze igazgatója/JGK
Gábor ügyvezető) bérleti díjának 50%-kal történő csökkentéséhez a 2020.
Zrt.
március I. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig, de legkésőbb 24 hónap
halárnvem irtrio
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrí.-t a határozat 1.) pontja szerinti
megállapodás megkötésére.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterúiet-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) nem járul hozzá a Budapest VJIJ. kerület. Bródy S. u. 36. szám alatti.
.36492/0 A 4 helyrajzi számú. 27 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú,
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Longinvest Bt.
(székhely: 1088 Budapest. Bródy S utca 22. 1. em. 18.: cégjegyzékszám: 01
06 727108: adószám: 20535669-2-42; képviseli: Molnár Annamária) részére
kiállítóhely és kulturális programok szervezése céljára, határozatlan időre. 30
napos felmondási idő kikötésével. 45.000.- Ft/hó •* ÁFA bérleti díjon,
valamint közüzemi és különszolgáltatás! díjak összegen.

2021.10.31

2021.10.27

A szerződés megkötésre
került

2021.10.31

2021.10.06

A szerződés megkötésre
került

2021.10.31

2021.10.21

A szerződés megkötésre
került

2.)

NY 150 2021

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Bródy S.
u. 36. szám alatti
IX. 15. utcai bejáratú.
földszinti, nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

2.)

3.)

4.)

NY 151 2021

Javaslat a
Budapest VHL
kerület, Práter
utca 63. szám
alatti nem lakás
1X.15.
céljára szolgáló
helyiség
bérbeszámítási
megállapodás
módosítására

I-)

2.)

NY 152 2021

í’*Y

javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Víg utca
20. szám alatti
nem lakás
céljára szolgáló
IX. 15.
helyiség bérleti
díjának
csökkentésével
kapcsolatos
döntés

1.)

2.)

nem járul hozzá a Budapest \ II1. kerület, Bródy S. u. 36. szám alatti.

36492/0/A/4 helyrajzi számú. 27 m alapterületű. üres, utcai bejáratú,
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához Opitz Tomas
egyéni vállalkozó (székhely: 1052 Budapest. Károly körút 4 3 emelet 10. A.:
nyilvántartási szám: 10141070: adószám 64530749-2-41) részére iroda
JGK Zrt.
céljára, határozatlan időre. 30 napos felmondási idő kikötésével. 55.000.vagyongazdálkod
Ft/hó + ÁFA bérleti díjon, valamint közüzemi és különszolgáltatást dijak
ási
összeium.....................................................
..................................................
3.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület Bródy S. u. 36. szám alatti. igazgató] a/JGK
36492/0/A/4 helyrajzi számú. 27 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú,
Zrt.
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához Opitz Tornas
egyéni vállalkozó (székhely: 1052 Budapest. Károly körút 4. 3. emelet 10? A.;
nyilvántartási szám: 10141070: adószám: 64530749-2-41) részére iroda
céljára, határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével. 64.720.Ft/hó <■ ÁFA bérleti díjon, valamint közüzemi és különszolgál látási díjak
össznxn
4.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 3.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

-

2021.11.30

2021.10.25

A szerződés megkötésre
került

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili kerület. Práter utca 63. szám alatti.
36122/0/A/3 helyrajzi számú 130 m2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti
JGK Zrt.
nem lakás céljára szolgáló helyiség felújítására a Tranzit Hungary Közhasznú
Egyesülettel (székhely: 1024 Budapest. Ezredes utca 13. IV/2.: nyilvántartási vagyongazdálkod
ási
szám: 01-02-0011663; adószám: 18119347-1-41; képviseli: Hegyi Dóra)
kötött bérbeszámítási megállapodás módosításához akként, hogy a bérbeadót igazgatója/JGK
terhelő bruttó 2.999.647,-Ft -i- J .575.656.-Ft. összesen 4.575.303.-Ft összegű
Zrt.
felújítási költség a bérleti díjból 48 hónap alatt kerül levonásra. A
bérbeszámítási megállapodás módosításával 47 hónapig 95.319,- Ft + ÁFA
összegben, a 48. hónapban 95.3IO.-Ft számolható el a felújítási költség.
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
bérbeszámítási megállapodás megkötésére. Az elszámolás feltétele, hogy a
bérlő a felújítási munkákat elvégezze, és a benyújtott számlák alapján a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási Irodája
leigazolja a teljesítést.
...............
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási es Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
JGK Zrt.
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Víg u. 20. szám alatti 34929/2/A/6
vagyongazdálkod
!irsz.-ú. 30 m2 alapterületű, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiséget
ási
bérlő OMNIVORE Kft. (székhely: 1016 Budapest. Tigris utca 42-46. 2. em
igazgatója/JGK
3.: cégjegyzékszám: 01 09 280645; adószám: 14508824-1-4): képviseli: Nagy
Zrt.
Zsolt) bérleti díjának 20%-kal történő csökkentéséhez 2019. március 6.
uamálúL
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. hogy kösse meg a határozat 1.)
pontja szerinti megállapodást a bérlővel.

<r~, V
'50.

Az ügyfél még nem
jelentkezett a szerződés
aláírására

2021.11.30

2021.11.31

2021.11.00

A megállapodás
megkötésre került

Az ügyfél még
nem
jelentkezett a
szerződés
aláírására

NY 154 2021

NY 155 2021

NY 156 2021

Javaslat a
Budapest ViliDéri Miksa utca
6. szám alatti,
földszinti,
határozatlan
időre szóié
IX. 15. bérleti joggal
terhelt egyéb
helyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
ióváhaRvására
.Javaslat a
Budapest Vili,
kerület.
Mikszáth
Kálmán tér
................. szám
alatti......... -......
helyrajzi számú
és a Budapest
IX.I5.
VIII., Mikszáth
Kálmán tér
........... szám
alatti,...............
helyrajzi számú
ingatlanok
elbirtoklására
vonatkozó okirat
Jóváhagyására

Javaslat a
Budapest VIII..
Somogyi Béla
utca 21. földszint
4. szám alatti.
36468/0/A/4
helyrajzi számon
nyilvántartott,
határozatlan
IX.15.
időre szóló
bérleti joggal
terhelt
üzlethelyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
jóváhagyására

1-)

2.)

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) fenntartja a 103'2021. (VIII.25.) számú határozatát, és nem járul hozzá az
JGK Zrt.
eladási ajánlat bérló. Alpár Petemé egyéni vállalkozó (székhely: 1084
Budapest. Déri Miksa utca 6.: vállalkozói igazolvány száma: ES-072256: vágj ongazdáikod
ási
adószám: 40745190-2-42: nyilvántartási száma: 4580692) részére történő
kiküldéséhez az ingatlan-nyilvántartásban a 34938/0/A.3 helyrajzi számon igazgatójaAJGK
nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület. Déri Miksa utca 6. szám
Zrt.
alatti, földszinti. 84 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség
vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott 42.480.000 Ft
nss7.F!t«íi.vÁtpJár köriébe inplJpü
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselet eben eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
tájékoztatás bérló részére történő megküldéséhez.

A bérlő tájékoztatása
megtörtént, további
intézkedést nem igényel.

2021.11.15

Az okirat aláírásra
került, az ügyvéd a
Földhivatalba
benyújtotta.

2021.09.15

A bérlő kiértesítése
megtörtént.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, ltogy
1.) hozzájárni a Budapest Vili.. Mikszáth Kálmán tér................. szám alatt
JGK Zrt.
található.................... helyrajzi számú. 11 m2 alapterületi!. a közös tulajdonból
vagyongazdálkod
53/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzati tulajdonú
ási
üzlethelyiség és a Budapest VIII.. Mikszáth Kálmán tér................. szám alatt
található.................... helyrajzi számú. 16 m2 alapterületű. 80/10.000 tulajdoni igazgatója/JGK
Zrt.
hányaddal rendelkező önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség vonatkozásában
................... elbirtokló tulajdonjogának bejegyzésére szolgáló okirat
aláírásához.
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti okirat
kölcsönös aláírására és földhivatali benyújtására.

2.)

1-2.)

2021.10.15

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hoev az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el:
1. ) hozzájárni az eladási ajánlat Smodics Zsuzsanna egyéni vállalkozó
(székhelye: 1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 11.; adószama: 55527385-1-42;
nyilvántartási száma: 54222111) bérlő részére történő kiküldéséhez az
ingatlan-nyilvántartásban a 36468/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest Vili, kerület. Somogyi Béla utca 21. földszint 4.
szám alatti, 22 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség
JGK Zrt.
vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott 16.870.000 Ft vagyongazdálkod
összegű vételár közlése mellett.
ási
2. ) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
igazgatójaAJGK
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
Zrt.
eladási a/ánlat kiküldésére, valamint az adásvételt szerződés megkötésére

"SL

NY

157 2021

IX. 15.

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület.
Horánszky utca
27. szám alatti
nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
bérbeadására
vonatkozó
nyilvános,
egyfordulós
pályázat
eredményének
megállapítására

1.)

A fulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
Veres Gábor módosító indítványát elfogadva úgy dönt, hogy
1 ) a Budapest Vili kerület. Horánszkv utca 27 szám alatti V'608'0 A.4
helyrajzi számú.
54 m2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti. nem lakás céljára szolgáló
helyiség bei beadásáról szóló nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást
eredményhirdetés nélkül visszavonja.
2.)
felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. hogy intézkedjen az
ajánlati biztosíték és a pályázati dokumentáció költségének pályázók részére
történő visszafizetésé érdekében.

2.)

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület. Práter utca 60. szám alatti 10
darab XVII. emeleti 35728/18/A/196: 35728/1 8/A/197: 35728'18/A'198:
35728/18/A/199: 35728/18/A/2O1: 35728/18/A/202; 35728/18/A/203:
35728/18/A/2O4: 35728/18/A/205; 35728/18/A/206 hrsz.-ú nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásához Nemzetiségek Kulturális Egyesülete
(székhely: 1041 Budapest, Erzsébet utca 27. 7/46.; adószám: 19240730-1-41:
képviselője: Tóthné Sólvom Adrienn) részére.
2.)
hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Práter utca 60. szám alatti

2.)

35728/18/A/196 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 12 in" nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest Práter utca 60.: adószám: 28141512-1-42; képviseli: Ábel Csaba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 2.400.- Ft'hó +ÁFA + közüzemi
és különszolgáltatás! díjak összegen.

3.)

3.)

4.)

4.)

hozzájárul a Budapest Vili, kerület, Práter utca 60. szám alatti

35728/18/A/197 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 12 m' nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest. Práter utca 60.: adószám: 28141512-1-42: képviseli: Ábel Csaba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 2.400.- FV'hó »AFA * közüzemi
és kiilönszolgáltatási díjak összegen.

hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Práter utca 60. szám alatti

35728/18/A/198 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 12 m" nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest. Práter utca 60.: adószám: 28Í4I512-1-42: képviseli: Ábel Csaba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 2.400.- Fl/hó - ÁFA közüzemi
és különszolgáltatást dijak összegen.

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.09.30

2021.09.28

Az ajánlati biztosíték és
a pályázati
dokumentáció
visszautalásra került

5.) hozzájárul a Budapest X III. kerület, Práter utca 60. szám alatti

5.)

35728/18/A/I99 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 12 m nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest. Práter utca 60.: adószám: 28141512-1-42: képviseli: Ábel Csaba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 2.400.- Fvhó -ÁFA - közüzemi
és különszolgáltatás! dijak összegen.

6.)

35728/18/A/201 hrsz.-ú, tulajdoni lapon 6 m' nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest. Práter utca 60.: adószám: 28141512-1-42: képviseli: Ábel Csaba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 1.200.- Ft'hó -ÁFA + közüzemi
és különszolgáltatást dijak összegen.

5.)

z

158 2021

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület, Práter
utca 60. szám
alatti üres, nem
IX.15. lakás céljára
szolgáló
helyiségekkel
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

7.)

hozzájárul a Budapest Vili, kerület, Práter utca 60. szám alatti

7.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület, Práter utca 60. szám alatti
35728/18/A/202 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 6 m2 nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest. Práter utca 60.. adószám: 28141512-1-42: képviseli: Ábel Csaba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 1.400.- Ft/hó « ÁFA + közüzemi
és különszolgállatási dijak összegen.

8.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Práter utca 60. szám alatti

8:)

9.)

35728/I8/A/203 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 8 m' nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest. Práter utca 60.: adószám: 28141512-1-42: képviseli: Ábel Csaba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 1.600.- Ft/hő +ÁFA + közüzemi
és különszolgállatási díjak összegen.

9.)
hozzájárul a Budapest Vili, kerület, Práter utca 60. szám alatti
35728/18/A/204 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 8 nr nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest, Práter utca 60.: adószám: 28141512-J-42: képviseli: Ábel Csaba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 1.600.- Fvhó +AFA x közüzemi
és különszolgállatási dijak összegen

1G.)

10.)

hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Práter utca 60. szám alatti

35728/J8/A/205 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 6.5 in" nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest. Práter utca 60.: adószám: 28141512-1-42: képviseli: Ábel Csaba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 1 400.- Fvhó ‘AFA közüzemi
és különszolgállatási dijak összegen.

1I )

11.)

12.)

z

z
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Javaslat a
Budapest VIII.
kerület,
Szerdahelyi utca
9. szám alatti...
IX. 15. szánni gépkocsibeálló
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

.Javaslat a
Budapest VIII,
kerület. Víg utca
22. fsz. 7. szám
IX.15.
alatti üres, nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

1.)

z

2.)

1.)

2.)

r;

\í

1.)

161 2021 IX. 15. helyrajzi számon
nyilvántartott
bérlös lakás
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
jóváhagyására

12.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2-11.)
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
inenfizetését vállalja a leendő bérlő .
. ..
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest VIH. kerület. Szerdahelyi utca 9. szám alatti. 35327
hrsz.-ú telekingatlan területén lévő ... számú gépkocsi-beálló bérbeadásához
........... magánszemély (született: ................... : lakik: .................. : született:
JGK Zrt.
................ : anyja neve: ................ ) részére határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével 11.244.- Ft/lió + ÁFA bérleti dij összegen.
vagyongazdálkod

2021.10.31

2021.11.11

A szerződés megkötésre
került

2021.10.31

2021.10.04

A szerződés megkötésre
került

2021.10.31

2021.09.21

Az ügyfél kiértesítésre
került

ási

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület,
Salgótarjáni utca

szám alatti,

hozzájárul a Budapest VIH. kerület. Práter utca 60. szám alatti

35728/18/A/206 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 6 nf nagyságú emeleti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Práter utca 60. Társasház (1083
Budapest. Práter utca 60.: adószám: 281415 i2-1-42; képviseli: Ábel C saba
ügyvezető) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
közösségi célokra a mindenkori közös költség összegének megfelelő bérleti
díjon, amely a határozathozatal időpontjában 1.200.- Ft/hó +ÁFA + közüzemi
és különszolgállalási díjak összegen

2.)

2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró igazgatója/JGK
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
Zrt.
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló üres lelek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati
rendeld 13. § (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését vállalta a leendő bérlő
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) nem járul hozzá a Budapest Vili, kerület. Víg utca 22. fsz. 7. szám alatti
JGK Zrt.
34929/1/A/7 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 18 m2 alapterületit udvari földszinti nem
vagyongazdálkod
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához................ magánszemélv (lakik:
ási
..................... : születési név:.................; született: ................. : anyja neve:
igazgatója/JGK
........................ ) részére.
Zrt.
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a határozat 1.) pontja szerinti
döntésről tájékoztassa a kérelmezőt.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
doni, hogy
1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIH. kerület.
Salgótarjáni utca................ szám alatti.................... hrsz.-ú. 54 m2 alapterületű.
2 szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzá tartozó
1.253’10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlök.
JGK Zrt.
.................. és................
részére történő eladási ajánlat megküldéséhez az vagyongazdálkod
Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló 35 2016.
ási
(XII.08.) önkormányzati rendelet 16. § (I) bekezdésének a) pontja alapján a
igazgatója/JGK
térítés nélkül az Önkormányzat tulajdonába került lakás értékesítésére
Zrt.
meghatározottak szerint, az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított
forgalmi ériék 85%-ával megegyező összegű, azaz 20,459.500.- Fi vételár
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére

Az eladási ajánlat
kiküldésre került, az
adásvételi szerződés
megkötésére nem került
sor, további intézkedést
nem igényel.

2021.10.31
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163 2021 IX.15.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

164 2021 IX.15.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

165 2021 IX.15.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

166 2021 IX.15.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására
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Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Főváros Vili kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselötestölctének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt. hogy az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt tanaimat
módosítva közterület-használati hozzájárulást ad előre egy összegben történő
teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:
polgármester/
Kozterftlct-használo. kérelmező: F9 Ingatlanbefektetési Kft.
Hatósági
Közterület-használat ideje 2021. október 01 - 2022. április 30
Ügyosztály
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Igazgatási Iroda
Közterület-használat helye: Budapest VIII kerület, Festetics utca 9. szám előtt
Közterület-használat nagysága: 125 m2 járda, útest
Mérsékelt közterület használati díja: 13.780.000.- Ft

A Budapest Főváros VJ1I. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - 80 %-kal történő
díjcsökkentéssel - az alábbiak szerint:
Közterül el-használó, kérelmező:.................
Közterület-használat ideje 2021 szeptember 27. - 2022. szeptember 26.
Közterület-használat célja: uteazenélés
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Corvin köz
Közterület-használat nagysága: l m2
Mérsékelt közterület-használati díja (20%): 73.000.- Ft
A Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulási ad - 33 %-kal történő
díjcsökkentéssel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Budapesti Távhőszotgáltató Zrt
Közterület-használat ideje: 2021. július 01 - 2021. december 31.
Közterület-használat célja: konténer (mobil kazán)
Közterület-használat helye: Budapest VIH. kerület. Hős utca (Hungária körút Százados utca közötti szakaszán) közterületen
Közterület-használat nagysága: 69 m2
VAytMriitpt-hacinálaíi Hítn.íA’ÖÁV A
--------------------A Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - előre egy összegben
történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó- kérelmező. Mátyás Corner Kft.
Közterület-használat ideje: 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 26.
Közterület-használat célja, építési munkaterület
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Mátyás tér 18. sz. előtt
Közterület-használat nagysága: 42 m2 járda
Közteriilet-hacználaj^díia^fil LS’O - Ff
A Budapest Főváros V1U. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulás! ad - teljes díjmentességgel az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező Budapest Vili. Víg utca 15. sz. Társasház
(hrsz. :34827)
Közterület-használat ideje: 2021. szeptember 01. - 2021 szeptember 30
Köztcrüiei-használat célja: építési munkaterület
Köztetiilet-hiiszndkit helye Budapest Vili kerület. Víg utca 15 sz. előtt

____
'SS

2021.09.15

2021.09.27

A határozat ccgkapura
megküldésre került.

polgármester/
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.09.15

2021.09.27

A határozat postai úton
megküldésre került.

polgármesfer/
Hatósági
ÜgyosztályIgazgatási Iroda

2021.09.15

2021.09.27

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.09.15

2021.09.27

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/
H atóságí
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.09.15

2021.09.27

A határozat ccgkapura
megküldésre került.
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Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Főváros Vili, kendet Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-hasznositási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 6. sz mellékletében foglal*
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad
előre egy összegben
polgármester/
történő teljes díjfizetéssel - az alabbiak szerint:
Hatósági
Közterület-használó, kérelmező: Tianhai Ingatlanproject Kft.
Ügyosztály
Közterület-használat ideje: 2021. augusztus 20. - 202 L október 20.
Igazgatási iroda
Közterület-használat célja; építési munkaterület
Közterület-használat helye Budapest Vili kerület. Bacsó Béla utca 3. sz. előtt
Közterület-használat nagysága: 22 -f 3 m2 járda
Közterület-használat díja: 806.000 - Ft

2021.09.15

2021.09.27

A határozat cégkapura
megküldésre került.

A Budapest Főváros VII). kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-hasznositási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel polgármester/
az alábbiak szerint:
H atóságí
Közterület-haszná Jó. kérelmező: Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
Ügyosztály
A közterület-használat ideje: 2021. szeptember 08. - 2021. december 15.
Közterület-használat célja, közterületi berendezés (mobil WC)
Igazgatási Iroda
Közterület-használat helye: Budapest VIH. kerület. Dobozi utca 29.
számmal szemközt
Közterület-használat nagysága: I db parkolóhely (JO m2)

2021.09.15

2021.09,27

A határozat cégkapura
megküldésre került.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-hasznositási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglak
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel az alábbiak szerint:
polgármester/
Közterület-használó, kérelmező: Pedrano Constniction Hungary
Hatósági
Építőipari Kft.
Ügyosztály
Közterület-használat ideje: 2021. szeptember 01. - 2022. március 31. (50
Igazgatási Iroda
alkalom)
Közterület-használat célja: építési munkaterület (betonozás)
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület. Apáthy István utca 14-16.
sz. elölt

2021.09.15

2021.09.27

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.09.15

2021.09.27

A határozat cégkapura
megküldésre került.
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Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 9. sz. mellékletében foglal!
polgármester/
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad teljes díj mentességgel Hatósági
az alábbiak szerint:
Ügyosztály
Közterület-használó, kérelmező. Dom-Szat Kft.
Közterület-használat ideje: 2021 augusztus 25. - 2021. december 31.
Igazgatási Iroda
Közterület-használat helye: Budapesl Vili, kerület. Déri Miksa utca 1.
Közterület-használat nagysága: 1 db parkolóhely (10 ni2)
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A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt hogy az. előterjesztes 10. sz. mellékletében foglalt
tartalommai közterület-használati hozzájárulást ad - előre egy összegben
történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint
Közterület-használó, kérelmező. Concorde F.vents Kft
Közterület-használat ideje: 2021. szeptember 20-21. és 2021. szeptember 27
polgármester/
Közterület-használat célja: rendezvényhez kapcsolódóan építési - bontási nap
Hatósági
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Corvin sétány (Futó utca
Ügyosztály
Leonardo da Vinci utca közötti szakaszán)
Közterület-használat nagysága: 376 m2 járda
Igazgatási Iroda
Közterület-használat ideje: 2021. szeptember 22. - 2021. szeptember 26.
Közterület-használat célja: rendezvény (Corvin Szezonzáró sörfesztivál)
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Corvin sétány (Futó utca Leonardo da Vinci utca közötti szakaszán)
Közterület-használat nagysága: 376 m2 járda
Közterület-használat díja: 1.188.160.- Ft

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

172 2021 IX.15.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

173 2021 IX.15.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

174 2021 IX. 15.

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Gyulai
Pál utca 8. szám
alatti,
pinceszinti.
36453/0/A/2 és
36453/Q/A/3
helyrajzi számon
nvilvántartott
üres nem lakás
céljára szolgáló
helyiségre
befizetett
bánatpénzzel
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

I.)

2.)

A Budapest Fővaros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy' az előterjesztés 11. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Közterület-használat ideje: 2021 augusztus 21.
Közterület-használat célja: rendezvény
Közterület-használat helye: Budapest VHI. kerület. Kálvária tér
k'íÁ7tf'riiÍp?.haí7nál;it nauvsáiiíi- Ari m?------------------ .
.
A Budapest Fővaros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 12. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulási ad -■ teljes díjmentességgel az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Józsefváros Közösségeiéit Nonprofit Zrt.
Közterület-használat ideje: 2021. augusztus 28.
Közterület-használat célja: rendezvény
Közterülei-használal helye: Budapest Vili, kerület. Teleki László tér
Közterület-használat naeysáea: 30 m2
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) fenntartja a 47/202 L (VL28.) számú határozatát, és nem járul hozzá
............... részére, az inuatlan-nyilvántartásban a Budapest VHI. kerület.
Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti. 36453/0/A,2 helyrajzi számon
nyilvántartott, valamint a 36453'0'A.’3 helyrajzi számon nyilvántartott
raktárhelyiségre 2021 április 22. napján általa megfizetett 237.600 Ft
bánatpénz, valamint 2021. április 23. napján általa megfizetett 469.600 Ft
bánatpénz -- a Ptk. 6:157. § (1) pontja szerinti hibás teljesítésre tekintettel visszafizetésre kcriiliön.
2.)
felkéri a Budapest Főváros Vili kerület Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Közponi Zrt.-t határozatról
szóló értesítés kiküldésére.

2021.09.15

2021.09.27

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.09.15

2021.09.27

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/
Hatósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.09.15

2021.09.27

A határozat cégkapura
megküldésre került.

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.
2021.09.30

Az ügyfelet a
határozatról
kiértesítettük.

z

... .WIU'llll ‘I
Budapest VIII..
Horánszkv utca
7, szám alatti,
pinceszinti.
36618/0/A/I
helyrajzi számon
175 2021 IX. 15. nyilvántartott,
határozatlan
időre szóló
bérleti joggal
terhelt egyéb
helyiség
elidegenítésével
---- k -AncKnbHxx.-----

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Szűz
utca 3. szám
alatti üres
NY 182 2021 IX.22.
pinceszinti, nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

1-)

2.)

I.)

2.)

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület,
Karácsony
Sándor u. 29.
szám alatti,
NY 183 2021. IX.22.
35463 hrsz.-ú
ingatlan
pályázatának
eredmény
mr»állaoítására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közícriilel-liasznositásj Bizottság úgy
dönt, hogy
1 ) hozzájárul az eladási ajánlat .........
bérlő részére történő
kiküldéséhez az ingatlan-nyilvántartásban a 36618 0 A 1 helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest Vili, kendet. Horanszky utca 7 szám
JGK Zrt.
alatti, pinceszinti 39 m2 alapleriiletü. nem lakás céljára szolgáló helyiség
vagyongazdáikod
vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott 5.590.000 Ft
ási
összegű vételár közlése mellen
2.1 felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró igazgatója/JGK
Zrt.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat l.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére

A bérlővel az adásvételi
szerződés aláírásra
került 2021. október 5én. Az ügy további
intézkedést nem igényel.

2021.10.31

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy
dönt, hogy
1J hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Szűz utca 3. pinceszint 1. szám alatti
35258/0/A/l hrsz.-ú. tulajdoni lapon 211 tn2 alapterületű, üres, pinceszinti
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához az ARANY-ANKER Kft.
(székhely: 1084 Budapest. Német utca 13. fsz. 68.. cégjegyzékszám: 01-09879484; adószám: 13910851-2-42. képviselője. Gondos Judit ügyvezető)
részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével irattár, raktár
JGK Zrt.
tevékenység céljára az általa ajánlott 60.000,- Ft/hó +• ÁFA bérleti díj. vagyongazdáikod
valamint közüzemi és különszolgáhatási dijak összegen.
ási

2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (V1.20.) önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetése,
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

igazgatója/JGK
Zrt.

2021.10.31

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkonnányzat
Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Köztcrület-hasznositási Bizottság
JGK Zrt.
96/2021. (VII.I4.) határozatával elfogadott, a Budapest Vili, kerület.
Karácsony Sándor u. 29. szám alatti. 35463 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt vagyongazdálko
pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja.
dási

igazgatója/JGK
Zrt.

2021.09.30

2021.10.18

A szerződés megkötésre
került

A pályázat
eredménytelenül zárult,
intézkedést nem igényel.

Javaslat a
Budapest VIII..
József körút 83.
szám alatti.
36803/Ö/A/4
helyrajzi számon
nyilvántartott,
határozatlan
időre szóló
NY 184 2021. 1X.22.
bérleti joggal
terhelt
üzlethelyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
jóváhagyására

Javaslat a
Színház- és
Filmművészeti
Egyetem által
bérelt egyes
NY 185 2021. IX.22. helyiségek bérleti
jogviszonyának
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetésére

ü

A lulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot
nem fogadja cl:
/J hozzájárul az eladási ajánlat Old Venezia Kft. (székhely 1026 Budapest.
Ábrányi Emil utca 2.: adószám: 12842795-2-41: cégjegyzékszám: 0! 09
706121: képviseli: Dinh Xnatt Tito ügyvezetői bérit) részére lüriénő
kiküldéséhez az ingadan-ityilváutartásban a 36803/0/A/4 helyrajzi számon
JGK Zrt.
nyilvántartott, természetben a Budapest Vili, kendet, József korút 83. szám
vagyongazdálko
alatti, földszinti, 29 m2 alapterületű. nem lakás céljára szolgáló helyiség
dási
vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott 13.720.000 Ft
igazgatója/JGK
összegű vételár közlése mellett.
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Zrt.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 2rl.-t a határozat l.) pontja szerinti
eladást ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Köztéritlet-hasznositási Bizottság úgy
dönt. Iiogv az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el:
1. ) hozzájárni a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (székhely: 1088
Budapest Rákóczi út 21.: azonosító: F154876; adószáma: 19271295-2-42:
képviseli: dr. Szarka Gábor kancellár) a
a. Budapest Vili. kerület. Sláhly utca 5. szám alatti 3645 í/O/A/37;
36451/0/A/38 és 36451/0/A/39 hrsz.-ú. 35.88 + 12.88 21,44, összesen 70,2
m2 alapterületű udvari földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre az
1984. február 15 napján kelt határozatlan időre szóló bérlett szerződés.
b. Budapest Vili, kerület. Gyulai Pál utca 8. szám alatti 36453/0/A/5 hrsz.-ú
105 m2 alaplerületű udvariföldszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre az
1980. december 15 napján kelt határozatlan idejű bérleti szerződés.
c. Budapest VIH. kerület. Vas utca 2/b. szám alatti 36437/9/A/3 hrsz.-ú 20 m2
alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre az 1984.
JGK Zrt.
február 15. napján kell határozatlan idejű bérlett szerződés.
vagyongazdáikor!
d. Budapest Vili, kerület. Vas utca 5. szám alatti 36504/0/A/21 és
ási
365O4/O/A/23 hrsz.-ú, 50 m2 és 60 m2 alaptendert utcai pinceszinti nem igazgatója/JGK
lakás céljára szolgáló helyiségekre az 19~8. augusztus 22. napján, valamint
Zrt.
az 1972. március 13. napján keli határozatlan idejű hérleli szerződések
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2021 szeptember 30. napjára.
2. ) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
megállapodások megkötésére, amelynek feltétele, hogy a megállapodásnak
tartalmaznia kell, hogy- a megállapodás nem érinti a Budapest Józsefvárosi
Önkormányzat Budapest Vili., Gyulai Pál n. 8. szám alatti
helyiségbérleménnyel kapcsolatos kártérítési vagy egyéb követelését.

A bérlőt a határozatról
kiértesítettük.

2021.09.22

2021.09.22

2021.09.24

Az ügyfél a 2021.
szeptember 24-én keit
levéllel kiértesítésre
került

NY 186 2021 I.X.22.

Z

z

191 2021 IX.22.

192 2021 1X.22.

Javaslat a
Budapest VHJ.
kerület.
Horánszkv utca
27. szám alatti
nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
bérbeadására
vonatkozó
nyilvános,
egyfordulós
pályázat
eredményének
meeállanítására
Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Tulajdonosú Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy a 157/2021 (IX 15.) számú határozatát fenntartja.

JGK Zrt.

vagyongazdálko

dási
igazgatója/JGK
Zrt.

A Budapest Főváros V1H. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő polgármester/H
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
atósági
Bizottsága úgy dönt, hogy az elöterjesztes 1. sz. mellékletében foglalt
Ügyosztály
tartalommal a Kolibri-Kávé Kft. kérelmére indult eljárást megszünteti.

z

z
\ (■

193 2021 IX.22.

194 2021 IX.22.

Javaslat
közterülethasználati
kérelmek
elbírálására

2021.09.24

a hirdetmény
közzétételre került

2021.09.22

2021.09,30

A határozat cégkapura
megküldésre került

2021.09.22

2021.09.30

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.09.22

2021.09.30

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.09.22

2021.09.30

A határozat cégkapura
megküldésre került

Igazgatási
iroda
A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - polgármester/H
az alábbiak szerint:
atósági
Közterület-használó, kérelmező: Budapest Vili. Kiss József utca 10
Ügyosztály
Társasház (hrsz.: 34689)
Igazgatási
Kö2terölei-használat ideje: 2021 szeptember 14. - 2021. október 31.
Iroda
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Kiss József utca 10. sz.
előtt
Víyztí>ríiUt

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

2021.09.22

rt-»rnrrótr>- 12,na2-iáwia..-......... . N---------------------------------- -------

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglal! polgármester/H
tartalommal a közterület-használatot tudomásul veszi - teljes díjmentességgel
atósági
- az alábbiak szerint:
Ügyosztály
Közterület-használó, kérelmező: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Igazgatási
Közterület-haszná lat ideje: 2021. augusztus 31.
Iroda
Közterület-használat célja: rendezvény
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Teleki László tér
Közterület-haszna lat aaevságaí: 20 m2----------------- ...................... .........
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt polgármester/H
tartalommal a közterület-használatot tudomásul veszi - teljes díjmentességgel
atósági
- az alábbiak szerint:
Ügyosztály
Közterület-használó, kérelmező Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt
Igazgatási
A kérelemben foglalt közterület-használat ideje- 2021. szeptember 03.
Iroda
Közterület-használat célja: rendezvény
Közterület-használat helye.
Kn7tpriilft-ha>;7nálal.naí»vsáp.T JüOin?
...................

z

195 2021 IX.22.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének 1 ulajdonosí. Vagyongazdálkodási és Köztcriild-hasznositási
Bizottsága úgy dönt. bog} az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad • előre egy összegben
történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak szerint:
polgármester/H
Közterület-használó, kérelmező. PLKN Ingatlankezelő Kft
atósági
Közterület-használat ideje: 2021. augusztus 30. - 202!. szeptember 30.
Ügyosztály
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Magyarok Nagyasszonya
Igazgatási
tér 10 sz. előtt
Iroda
Közterület-használat nagysága: 6 m2 járda
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kehilet. Magyarok Nagyasszonya
tér 10 - Gaál Mózes utca felöli homlokzat előtt
Közterület-használat nagysága: 10 m2 járda

y

z

z

z

196 2021 1X.22.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

197 2021 IX.22.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

198 2021 IX.22.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

. Ft ..... .... .................

2021.09.22

2021.09.30

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.09.22

2021.09.30

A határozat postai úton
megküldésre került.

2021.09.22

2021.09.27

A határozat postai úton
megküldésre került.

2021.09.22

2021.09.27

A határozat a
közös képviselet
cégkapura megküldésre
került.

...........

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az elöterjesztes 6. sz. mellékletében foglalt tartalmat
190/2021. (IX.22.) sz. TVKHB határozatával módosítva közterület-használati
polgármester/H
hozzájárulást ad - előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak
atósági
szerint:
Ügyosztály
Közterület-használó, kérelmező: M.C.F Budapest Fővárosi Szervezete
(székhely: 1063 Budapest. Szív u. 69. fsz. 1.)
Igazgatási
Közterület-használat ideje: 2022. január 1. - 2022. június 1.
Iroda
Közterület-használat célja: nyílt szerkezetű pult
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Népszínház u. 7-9.
Közierület-hasznáJat nagysága: 2 m2 járda
Közterület-használói díia: S4 5Q0 - Ft
(
....................
A Budapest Főváros VHI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - poigármester/H
az alábbiak szerint:
atósági
Közterület-használó, kérelmező: Hajdúdorogi Metropolita Egyház
Ügyosztály
Közterület-használat ideje: 2021. szeptember 27. - 2021. október 31.
Igazgatási
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Iroda
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerüld. Bezerédj utca 16/A. sz.
előtt
Közterület-használat nagysága: 4 db parkolóhely
(45° parkolóhelyek - 11 m2 parkolóhelyenként)
A Budapest Főváros Vili, kerüld Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - az elfoglalt parkolóhelyek
után fizetendő parkolási díj összegének megfizetésével - az alábbiak szerint
poIgármcstcr/H
Közterület-használó, kérelmező Budapest VHI. Teleki László tér 16.
atósági
Társasház (hrsz.: 34734)
Ügyosztály
Közterület-használat ideje: 2021. szeptember 15. - 2021. november 31.
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Igazgatási
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Teleki László tér 16. sz
Iroda
előit
Közterület-használat nagysága: 2 db parkolóhely (10 m2 parkolóhelyenként)
parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj’ 286.200- Ft

—rrmrarr—
Budapest VIII.
kerület. Delej
utca................
szám alatti.
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nyilvántartott
bérlős lakás
elidegenítésével

2.)

. .k.tirxrcnlaíZM:—
Javaslat a
Budapest VIH.,
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Bérlő részére az eladási
ajánlat megküldve.

2021.11.30

2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Lujza u................... szám alatti
JGK Zrt.
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, kiima berendezés szereléséhez bruttó 250.000.- vagyongazdálko
Ft összegű, vissza nem térítendő támogatási biztosít az Otthon-felújításról
dási
szóló, a polgármester 134'2021. (Ili. 11 ) számú döntése alapján kiírt pályázat igazgatója/JGK
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

Zrt.

3)

2021. november 4-én
bérlő adásvételi
szerződést kötött.

Zrt

3.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. fele benyújtott bérlői pályázat
alapján
a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .................... bérlő pályázatát érvényesnek és erednienvesnek nyilvánítja.

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26 443-4’2021 ügyiratszámú
lelepúlésképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenvse*! folytatósához

Bérlő részére az eladási
ajánlat megküldve.

2021.11.30

2.) hozzájárul a bérleti jogviszony - vevők tulajdonjogának földhivatali
bejegyzésével egyidejűleg történő - megszűnéséhez.

2)

A bérlőt a határozatról
kiértesítettük.

Zrt.

2.)

1)

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

1.)

3.)

2021.10.15

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIH. kerület.
Horánszkv utca .................... szám alatti........................ hrsz.-ú. 36 m2
alapterületű. 1 szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzá
JGK Zrt.
tartozó 646/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a
bérlő................. és..................... részére történő eladási ajánlat megküldéséhez - vagyongazdálko
dási
az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi érték (22.570 000
Ft) 85%-ának alapul vételével - 18.225.275 Ft vételár közlésével.
igazgatója/JGK

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest Vili, kerület. József
utca ............... szám alatti............................ hrsz.-ú. 23 m2 alapterületű, 1
szobás, szabálytalanul komfortositott komfortfokozatú, a közös tulajdonból
JGK Zrt
hozzá tartozó 240/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan
a bérlők, ................. és ................. részére történő eladási ajánlat vagyongazdálko
megküldéséhez - az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi
dási
érték (10.440.000 Ft) 85%-ának alapul vételével - 8.874.000 Ft vételár igazgatója/JGK
közlésével.

Javaslat a
Budapest VII!..
József utca

szám alatti.

Á Tulajdonosi Vagyongazdái kotlási és Köztenilei-hasznositaxi Bizottság úgy
dönt, hogy
1.1 nem járul hozzá az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest Vili kerület.
JGK Zrt.
Delej utca
................. szám alatti................... hrsz.-ú. 44 m2 alapterületű, 1
vagyongazdálko
szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzá tartozó
dási
212’1.000 (ulajdcmi hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlő.
igazgatója/JGK
......... esdr....................... részére lörténó eladási ajánlat megküldéséhez
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Zrt
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zn.-t a határozat 1.) pontja szerinti
tájékoztatás bérlő részére történő megküldéséhez.

2021.10. 21. napján
felek aláírták az
adásvételi szerződést.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.04.

4)

0

z

203 2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás" iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

3)
4)

I)

z
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2)

3)

4)

1)

z
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Javaslat
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felújítási
támogatás" iránt
IX.22.
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pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

31

G

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
.............
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -................
bérlő pályázatát érvényesnek es eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1089 Budapest Vili, kerület. Diószegi Sámuel u
......................... szám alatti bérleménv - 1) pont szerinti pályázó általi felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó cseréjéhez
bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az
Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (111.11.) számú döntése
alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási
feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 2. számú mellékletét képező. 26/408-4/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására
...
........ ...
.................
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nvilvánitja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIH. kerület. Dobozi u................... szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, klíma berendezés szereléséhez bruttó 300.000.Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon-fel újításról
szóló, a polgármester 134/2021. (111. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 3. számú mellékletét képező. 26/335-6/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására. ... ..
............
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy'
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nvilvánitja.
2) hozzájárul a 1082 Budapest VIII. kerület. Kisfaludy u ....................... szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez. szoba laminált burkolat készítés, klíma
berendezés szerelés végzéséhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem
terítendő támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló, a polgármester
134.2021. (Ili i l.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett
folvositási és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 4 számú mellékletét kepezö. 26 425-2 202! ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglak építési
tevékenység folytatásához.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdáiké
dási

Bérlő a Pályázattól
visszalépett

ígazgatója/JGK
Zrt.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdáiké
dási
ígazgatója/JGK
Zrt.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.09,30.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdáiké
dási
Ígazgatója/JGK
Zrt.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.04.

4)

1)

z
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Javaslat
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1X.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

3)
V- *

4, leiken a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtón bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyóit pályázati szempontok figyelembevételével
.............
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1089 Budapest Vili, kerület. Diószegj Sámuel u...................
szám alatti bérlemény
1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, klíma berendezés szerelése,
vakolás, festés végzéséhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021
(III. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási
és elszámolási feltételek mellett.
3} a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 5. számú mellékletét képező. 26/478-4/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy'
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ............
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1089 Budapest Vili. kerület. Diószegi Sámuel u........................
szám alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez. ablak és bejárati ajtó cseréhez
bruttó 300.000.- Ft összegű. vissza nem térítendő támogatást biztosít az
Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (111.11.) számú döntése
alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási
feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 6. számú mellékletét képező, 26-549/2/2020 ügyiratszámú
lelepülésképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján
a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Teleki László tér ...................
szám alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, klíma berendezés szereléséhez
bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem telítendő támogatást biztosit az
Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134-202I. (Hl. II ) számú döntése
alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási
feltételek mellett.
3) a 21 pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hoivájárul az
előterjesztes 7 számú mellékletet képező. 26 472-4.2021 ügyiratszámú
lelepülésképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához

£4

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdálko
dási
igazgatója/JGK
Zrt.

Bérlő 3 Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.04.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdálko
dási
igazgatója/JGK
Zrt.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.06.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdálko
dási

igazgatója/JGK
Zrt.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.25.

4)

1)

z
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3)

1)

z
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Javaslat
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

3)

1)
Javaslat
„Otthon-

j’

4) felkéri a polgármesteri a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-hasznositási Bizottság úgy
dönt- hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapián - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ..................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIH. kerület. Dankó u.................... szám alatti
bérlemény - i) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, parapeltes gázkonvektor csere és vízóra
szereléshez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosít az Otthon-felújításról szóló, a polgármester
134/2021. (III. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett
folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-hasznositási Bizottság úgy
dönt, bőgj'
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlőt pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ..................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1081 Budapest VIII. kerület. Bezerédj u......................... szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó javítása, előszoba padló csere,
küszöbök cseréje, gáztűzhely csere munkálatokhoz bruttó 260.000.- Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló
29/2019. (VH.04.) önkormányzati rendeletben elfogadott folyósítási és
elszámolási feltételek mellett
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ...................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzá janii a 1084 Budapest Vili, kerület. Nagy Fuvaros u.................. szám
alatti bérlemény -- 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, falburkolatok cseréje, vakolat javítás, festés
munkálatokhoz bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatási
biztosít az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/202). (111.11.) számú
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási
fettételek mellett
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláirására.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítás: Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével bérlő pályázatai érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja

2(121.10.30

JGK Zrt.
vagyon gazdái kod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.05.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.00.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.21.

2021.10.30

JGK Zrt.

z

2Í2 2021

IX.22.

támogatás’’ iránt
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

3)

z

213 2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

1)

z

214 2021

3)

a polgármester 134/2021. (111.11.) számú döntése alapján kiírt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és.elszámolási feltételek mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

2)

1

z

£

1)

2021

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Bérlő a Pályázattól
visszalépett

2021.10.30

2)

3)

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás" iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pálvázati szempontok figyelembevételével -................
bérlő pályázatai érvényesnek cs eredményesnek nyilvánítja.

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
2) hozzájárul a 1083 Budapest Vili, kerület. Práter u......................szám alatti
ási
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi ■ felújítási és korszerűsítési
igazgatója/JGK
munkálatainak elvégzéséhez, ablakok felújításához bruttó 300.000.- Ft
Zrt.
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló,

1)
Javaslat
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
1X.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

21 hozzájárul a iOKfc Budapest Vili kerület. Bankó u.....................szám akiül vagyongazdálkod
ási
bérlemény
1) pont szerinti pályázó altali
íelúiilási es korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez. tisztasági festő végzéséhez bruttó 300.000.- Ft igazgatója/JGK
összegű, vissza nem terítendő támogatást biztosit az Otthon-fel újításról szóló,
Zrt.
a polgármester 134.2021. (111.11.) számú döntése alapján kiirt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási es elszámolási feltételek mellett.

8érlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.21.

2021.10.30

JGK Zrt.

2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Dankó u........................ szám vagyongazdálkod
ási
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási cs korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, tisztasági festés, vízóra csere, nyílászárók igazgatója/JGK
javítása munkálatokhoz bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő
Zrt.
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021.
(111. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási
és elszámolási feltételek mellett.
................................
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
.................... bérió pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.21.

2021.10.30

JGK Zrt.

2)

3)

2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Dobozi u........................ szám vagyongazdálkod
ási
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez. gázkonvektor cseréjéhez bruttó 300.000.- Ft igazgatója/JGK
összegű, vissza nem terítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló,
Zrt.
a polgármester 134/2021. (III. 11.) szánni döntése alapján kiirt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.21.

2021.10.30

I)

z

216 2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

3)

4)

I)

z

217 2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás'* iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

3)

4)

I)

z

218 2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

i

2)

3)

A 1 uiajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ....................bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja
2) hozzájárul a 1085 Budapest Vili, kerület. Rigó u...................... szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási cs korszerűsítési
JGK Zrt.
munkálatainak elvégzéséhez, klíma berendezés szereléséhez bruttó 300.000.- vagyongazdáik-)
Ft összegű, vissza nem terítendő támogatást biztosit az Otthon-felújításról
dási
szóló, a polgármester
igazgatója/JGK
134/2021. (Hi.l 1.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett
Zrt.
folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2} pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 15. számú mellékletét képező. 26-569-2-2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .......................bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.06.

2021.10.30

2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület. Futó u........................ szám alatti
bérlemény
JGK Zrt
- 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak
vagyongazdálko
elvégzéséhez, szoba ablakok és bejárati ajtó cseréjéhez bruttó 300.000.- Ft
dási
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló,
a polgármester
igazgatója/JGK
134/2021. (III. 11.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett
Zrt.
folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 16. szánni mellékletét képező, 26/327-11/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.04.

2021.1030

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterülel-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtót! bérlői pályázat
alapján
a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ...................... bérlő pályázatát érvényesnek es eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1089 Budapest Vili, kerület. Diószegi Sámuel u.
JGK Zrt
........................ szám alatti bérlemény I) pont szerinti pálvázó általi - felújítási
és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, ablakok cseréjéihez bruttó vagyongazdálko
300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon
dási
felújításról szóló, a polgármester 134 2021. (Ili. 11.) számú döntése alapján igazgatója/JGK
kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek
Zrt.
mellett........................................... .................
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés I7. száinu mellékletét képező 26'559-2 2021 ugyiratszámú
településkép, bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tex ekenyseg folytatásához.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.04.

4)

1)

z

219 2021

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás" iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

3)

4)

1)

z

220 2021

Javaslat
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
IX.22.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

3)

1.)

z

221 2021

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület.
Gutenberg tér 2.
szám alatti nem
IX.22. lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbevételére
kiírt pályázat
Pr<>/l.nónvnr>..L'

2.)

3.)

4) lelkén a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közleni let hasznosítási Bizottság ügy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
......................... bérló pályázatát érvenvesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1084 Budapest Vili, kerület. Fecske u. .................... szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, klíma berendezés szereléséhez bruttó 300.000.Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon-felújításról
szóló, a polgármester 134'2021. (III. 11 .) számú döntése alapján kiírt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 18. számú mellékletét képező. 26-423/2/202 F ügyiratszámú
lelepülésképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4} felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -.................. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület. Magdolna u..............................
szám alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi ~ felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, légudvari ajtó és felülvilágító
abhk cseréjéhez bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosít az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (dl. 11.) számú
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási
feltételek melleit
......
3) felkéri a polgármesteri a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy a
1.) Budapest VIII. kerület. Gutenberg tér 2. szám alatti 3648I/0/A/34 helyrajzi
számú
46 m: alapterületű, földszinti utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásáról szóló nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület, Gutenberg tér 2. szám alatti
36481/0.A/34 helyrajzi számú 46 m- alapleriiletü. földszinti utcai bejáratú,
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Magyar
Energiahatékonysági intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1056
Budapest. Szerb utca 17-19. VI. cm. 2.: cégjegyzékszám: 01 09 962542:
adószám: 23373242-2-41: képviseli: Koritár Zsuzsanna Katalin) részére,
határozatlan időre, iroda tevékenység céljára. 90.000.- Ft/hó *• ÁFA bérleti díj
+ kft7íi7cmi. és külfínszok»áhatási díiak összegen
.
3.) hozzájárul a bérleti szerződés módosításához akként, hogy a bérlőnek 15
nap álljon rendelkezésére a közművek saját nevére történő átírására.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdálko
dási
igazgatója/JGK
Zrt.

Döntés módosításra
előterjesztés 11.03.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdáikod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

Bérlő a Támogatási
szerődést aláírta
2021.10.06.

2021.10.30

JGK Zrt.
vagyongazdáikod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

megállapítására

4.)

NY 224 2021

X.06.

Javaslat az Új
Teleki téri Piac
E/I jelű
üzlethelyiség
albérletbe
adására
vonatkozó
bérbeadói
hozzájárulás
megadására

1)

2)

4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére a 3.) pont szerinti módosított tartalommal, amelynek
feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35-20I3. (V1.20.) önkormányzati
rendelet 14. § (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díj összegig az
óvadék feltöltését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző elölt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, továbbá a tíz havi bruttó
bérleti díj előleg megfizetését vállalja a leendő bérlő

2021.11.30

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, bog)'
1. hozzájárul a Budapest VIH. kerület. 35123/1! hrsz. alatt kialakított,
természetben az. Új Teleki téri Piacon található E/l jelzésű. 39 m2
alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló
helyiség vonatkozásában Frena József György egyéni vállalkozó
(székhely:! 181 Budapest. Dobozi út 30/B; nyilvántartási szám: 3396118:
adószám: 40790932-2-43) kérelmének helyt adva, az üzlethelyiség albérletbe
adásához a Serpenyös Gasztro Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1068
Budapest. Király u. 80. fszt. 11.; Cégjegyzék szám: 01-09-285724: Adószám:
25723722-2-42; képviseli: Lovas-Oroszi Zsuzsanna ügyvezető /vezető
tisztségviselő/) részére az Önkormányzat és a Bérlő között fennálló bérleti
jogviszony időtartamához igazodóan. 2029. március 14. napjáig, az alábbi
feltételek szerint:
a) Bérlő másfélszeres bérleti díj összeget, azaz az EZ1 jelzésű üzlethelyiség
esetében 146.250.- Ft/hó + ÁFA összeget köteles megfizetni az Önkormányzat
számára.
b) A szerződés megszűnése esetén az Albérlő a helyiséget csereelhelyezés és
pénzbeli térítés igénye nélkül köteles kiüríteni. Továbbá a helyiség bérleti
JGK Zrt.
díjára vonatkozóan az Albérlő készfizető kezességet vállal, illetve az
vagyongazdái kod
Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek
ási
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
igazgatója/JGK
17. § (4) bekezdésben meghatározott közjegyzői okiratot aláírja.
Zrt.
c) Ha a bérleti szerződés cserehelyiség biztosítási kötelezettség mellett szűnik
meg, a cserehelyiség mcgfelelőségénéf kizárólag a Bérlő vehető figyelembe
d) A bérleti szerződés 20. pontja rendelkezése alapján Bérlő tudomásul veszi,
hogy a további használatba, albérletbe adás kapcsán kizárólag természetes
személlyel, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 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 keli. 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 ál
másra vagy cserclhelö el természetes személlyel a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi C.XCVI. törvény 3. tj (!) bekezdésben meghatározott átlátható
szervezettel.

2. felkéri a polgármestert a Bérlővel fennálló bérleti szerződés jelen határozat
1. pontja szerinti módosításának aláírására.

2021.09.30

A szerződés megkötésre
került

224/2021. (X.06.) számú
határozat: Az E/l
kereskedelmi egység
birtokba adása
november 5. az új
üzemeltető /albérlő/,
bejelentésköteles
tevékenységét
bejelentette, az erről
szóló okiratot átadta.

2021. október 20.

1)

NY 225 2021

Javaslat az ÚJ
Teleki téri Piac E
jelű 3. szám
alatti
üzlethelyiség
X.06.
bérleti jogának
átruházásához
való bérbeadói
hozzájárulás
megadására

A I uiajdotiosi. Vagyongazdálkodási és Közterület hasznohitási Bizottság úgy
dönt, hogy
i
1.) hozzájárul a Mezei-Máté Kereskedelmi es Építőipari Korlátolt felelősségű
Társaság (Székhely, i 193 Budapest. Táncsics Mihály u 82.. Cégjegyzékszám:
01 09 28101?: Adószám: 23430154-2-43. Képviselő neve: Szántó Raui
ügy vezető vezető tisztségviselő.) bérlő kérelmének helyt adva a Budapest
Vili, kerület. 35123/11 hrsz. alatt kialakított, természetben az Uj Teleki téri
Piacon található. E/3 jelzésű. 20 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban
levő, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiség bérleti jogának a Raul és
Ramóna Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 1193 Budapest. Táncsics Mihály u. 82 : Cégjegyzékszám: 01 09
981195: Adószám: 23848788-2-43); képviseletében: Szántó Raul ügyvezető
(vezető tisztségviselő) részere törienö átruházásához, az alábbi feltételekkel
a.) büfé, falatozó (mciegkonyhával) üzemeltetése üzletkörnek, meleg étel
(meleg étel árusítása kávéitallal. alkoholmentes itallal) termékkörnek
megfelelő tevékenység céljára.
b ) határozott időre, 2029. április 24 napjáig.
c. ) a Raul és Ramóna Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot, mint átvevőt terhelő. 50.000.- Ft/hó *■ ÁFA, azaz bruttó 63.500,Ft/hó összegű bérleti dij, továbbá 400.000.- Ft + ÁFA. azaz bruttó 508.000.JGK Zrt.
Ft szerződéskötési dij megfizetésének kötelezettségével,
d. ) amennyiben a jelenlegi bérlő (Mezei-Máté Kereskedelmi és Építőipari vagyongazdálkod
ási
Korlátolt Felelősségű Társaság) részéről további, óvadék összegéi meghaladó
díjtartozás kerül megállapításra, a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben lép igazgatója/JGK
hatályba, amennyiben a bérlő által a (adózás megfizetésre kerül.
Zrt.

A bérleti szerződés a
szerződő felek által
aláírásra került.

2) felkéri a polgármestert a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, melynek további feltétele az L) pontban meghatározott
szerződéskötési dij megfizetése mellett az. hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VJ. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését,
valamint a 19. § (3) bekezdés c) pontja alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

2021. október 20.

2)

70.

A bérleti szerződés a
szerződő felek által
aláírásra került. Bérlő az
óvadékot és a
szerződéskötési díj 30 %át befizette az
Önkormányzat felé, ezt
követően a bérlemény
(E/3 jelű kereskedelmi
egység) birtokba adása a
Raul és Ramóna Kft.
részére -birtokbaadási
jegyzőkönyv felvétele
mellett- megtörtént,
ezzel a határozat
végrehajtásra került.
Bérlő a kereskedelmi
egység üzemeltetését 1

NY 226 2021

Javaslat az Új
Teleki téri Piac 1
jelű 2. szám
alatti, valamint
H jelű 7. szám
alatti
X.06.
üzlethelyiségek
bérleti jogának
átruházásához
való bérbeadói
hozzájárulás
megadására

1)

a. ) nyers élelmiszer árusítása üzletkörnek, zöldség-gyümölcs termékkörnek
megfelelő tevékenység céljára.

NY 227 2021

1)

1)

NY 228 2021

X.06.

ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2.) felkéri a polgármestert a határozat l.) pontja szerinti bérleti szerződés
megkötésére, melynek további feltétele az 1.) pontban meghatározott
szerződéskötési díjak megfizetése mellett az. 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 összegek
megfizetését, valamint a 19. § (3) bekezdés c) pontja alapján közjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

2021. október 31.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul, a Fellegajtó Nyitógatók Alapítvány (székhely: 1086 Budapest.
Dobozi utca 21. [Jl. emelet 28.. nyilvántartási szám: 01-01-0012634, adószám:
19037246-1-42. képviseli: Varga Gábor László) a Budapest Vili, kerület.
1082 Baross u. 75. szám alatti. 35531/0/A/6 helyrajzi számú 140 m2
JGK Zrt.
alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség
székhelyeként történő bejegyzéséhez, azzal, hogy a bérleti jogviszony vagyongazdálkod
ási
megszűnése esetén a Fellegajtó Nyitógatók Alapítvány haladéktalanul
intézkedik a székhely cégnyilvántartásból való törléséről
igazgatója/JGK

Zrt.

2)

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Nap
utca 9. szám
jilníti nőm trikói

A bérleti szerződés a
szerződő felek által
aláírásra került. Bérlő az
óvadékot és a
szerződéskötési díj 30 %át befizette az
önkormányzat felé, ezt
követően a bérlemények
(1/2, H/7 jelű
kereskedelmi egységek)
birtokba adása birtokbaadási
jegyzőkönyv felvétele
mellett- a Fruitsboom
Kft. részére
megtörténtek, ezzel a
határozat végrehajtásra
került. Bérlő a
kereskedelmi egység
üzemeltetését
megkezdte.

b. ) határozott időre. 2029. március 14 napjáig.

2)

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület, Baross
u. 75. szám alatti
helyiség
X.06.
bérlőjének
székhelyhasználat
ával kapcsolatos
döntés
meghozatalára

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közlerület-hasznosilási Bizottság úgy
dönt, hogy
1 ) hozzájárul a One Morefruit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely:
1102 Budapest. Ónodi u 4-6. II. emelet 2.: Cégjegyzékszám: 01 09 174043.
Adószám: 24376217-1-42. Képviselő neve. Rccskó Lajos ügyvezető vezető
tisztségviselő^ bérlő kérelmének helyt adva a Budapest Vili, kerület.
35123.11 hrsz. alatt kialakított, természetben az Új Teleki téri Piacon
található. 1'2 jelzésű. 19 m2 alapterületű, valamint a H'7 jelzésű. 20 m2
alapterületű, önkormányzati tulajdonban levő, nem lakás céljára szolgáló
üzlethelyiségek bérleti jogának a Fruitsboom Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 1097 Budapest. Gyáli út 15.'A al. 2.; Cégjegyzékszám: 01 09
JGK Zrí.
387915; Adószám: 27193183-1-43. képviseletében: Rccskó Árpád ügyvezető
vagvongazdálkod
■'vezető tisztségviselő') részére történő átruházásához, az alábbi feltételekkel

2.) felkéri a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a
határozat 1.) pontja alapján az előterjesztés mellékletét képező, székhely
használatra jogosító nyilatkozatot Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi
Önkormányzat képviseletében a Fellegajtó Nyitógatók Alapítvány részére adja
ki.
...................................
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
I. hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Nap utca 9. szám alatti 35655/0/A-3
hrsz-ú. tulajdoni lapon 28 m2 alapterületű, földszinti nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadásához Pintér Zsuzsanna egyéni vállalkozó
(székhely. 1078 Budapest. Hernád utca 9: nyilvántartási szám. 53156387.
adószám: 69418675 1-42) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő
JGK Zrt.
kikötésével lakossági kisipari tevékenység céljára (kéz és lábápolás,
mükörömépités. kozmetika) 58.280 - Ft hó + ÁFA bérleti díj - közüzemi és vagyongazcfálkod
ási
különszolgállatási díjak összegen

2021. október 31.

2021.10.07

A nyilatkozat kiállításra
került

céljára szolgáló
helyiség
bérbeadására

2)

NY 229 2(121

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Nap
utca 21. szám
X.Ofi.
alatti üres
fokiszintű nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

n

2)

1)

2)

v“».

2. felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. t a határozat 1 ) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI 20.) önkormányzati rendelet 14 § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetése
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző elölt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő

igazgatója/JGK
Zrt.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1. hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Nap utca 21. szám alatti 35676 hrsz.-ú.
tulajdont lapon 36 m2 alapterületű, üres, földszinti nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásához Lakatos Ildikó egyéni vállalkozó (székhely 1089
Budapest Diószegi Sámuel utca I7'A. fsz.1. nyilvántartási szám: 56242407:
adószátn.57599104-2-42) részére régiségek javítása, restaurálása tevékenység
JGK Zrt.
céljára határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével a csökkentett
40.550.- Fvhó
ÁFA bérleti díj + közüzemi cs különszolgáltatást díjak vagjongazdálkod
ási
összegen.
2. felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró igazgatója/JGK
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrl.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
Zrt.
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 megfizetése,
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1. Budapest Vili, kerület. Ollói út 66/B. szám alatti 36273/0/A/46 helyrajzi
számú 57 in2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásáról szóló nyilvános, egyfordulós pályázatot érvényesnek,
de pályázó hiányában eredménytelennek nyilvánítja.
2. hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Üllői út 66/B. szám alatti 36273/0/AM6
helyrajzi számú. 57 m2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás
céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő
bérbeadásához.

2021. november 30.

2021.november
08.

A szerzősés megkötésre
került

2021. november 30.

2021.10.2S

A szerződés megkötésre
került

■
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Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, Üllői út
66/B. szám alatti
nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
bérbeadására
X.06.
vonatkozó
nyilvános
egyfordulós
pályázat
eredményének
megállapítására
és pályázat
ismételt kiírására

3)

4)

1)

NY 231 2021

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Víg utca
28. szám alatti
X.06. utcai bejáratú,
földszinti, nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

2)

3)

3. elfogadja a határozat mellékletét képező a Budapest Vili kerület. Üllői út
6b B. szám alatti 36273 (hA 46 helyrajzi számú. 57 m2 alapterületű, utcai
bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
vonatkozó pályázati dokumentációt az alábbi feltételekkel:
a. ) a minimális bérleti díj összege 109.830.- Ft/hó ■* ÁFA.
b. ) a pályázat bírálati szempontja:
- a bérleti dij összege (súlyszám: 9)
JGK Zrt.
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, cgv összegben történő megfizetése,
min 1 hó - max. 10 hó (súlyszám: l)
vagyongazdálkod
c. ) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a
ási
Képviselő-testület 248/201?,. (VI. 19.) számú Határozat H. Fejezetének 8. a) igazgatój a/JGK
pontja szerinti 25%-os bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás,
Zrt.
játékterem, sze.xshop). illetve kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás
(internet kávézó, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.
d. ) Kiíró kiköti, hogy az ingatlanra raktározás és műhely tevékenység
kivételével valamennyi szeszárusítás nélküli tevékenységre adható be pályázat.
e. ) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát
felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt.
f. ) Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt
bérleti szerződést, az a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén a nemzeti
vagyonról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel meghosszabbítható.
4. felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) cs 3.) pontjai szerinti
nyilvános, egyfordulós pályázat lebonyolítására és a pályázati dokumentáció
Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerinti közzétételére, továbbá a
pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznositási Bizottság elé.

2021. október 15

2022. január 31.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítás'. Bizottság úgy
dönt, hogy
1.} nem járul hozzá a Budapest Vili, kerület. Víg utca 28. szám alatti.
34926'0zA-'5 helyrajzi számú. 33 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú,
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Barakka
Hungary Kft. {székhely: 1091 Budapest. Lónyay utca 36. 6. em. 5.:
cégjegyzékszám: 01 09 355979; adószám: 27899463-2-43. képviseli; Gábor
Márk József) részére keramikus műhely céljára, határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével 47.000.- Ft/hó
ÁFA bérleti díjon, valamint
közüzemi és különszolgáitatási dijak összegen.
2.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Víg utca 28. szám alatti. 34926/0.’A/5
JGK Zrt.
helyrajzi számú. 33 in2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához a Barakka Hungary Kft. {székhely; vagyongazdálkod
1091 Budapest. Lónyay utca 36. 6. em. 5.; cégjegyzékszám: 01 09 355979:
ási
adószám: 27899463-2-43. képviseli: Gábor Márk József) részére keramikus igazgatója/JGK
műhely céljára, határozatlan időre. 30 napos felmondási idő kikötésével.
Zrt.
63.735.- Ft'hó - ÁFA bérleti díjon, valamint közüzemi és különszolgáitatási
dijak összegen

3.) felkéri n Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt -ta határozat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
fekétdeiról szoló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetése,
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző elölt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő

2021. november 30.

Az ügyfél a 2021.10.12én kelt levélben
kiértesítésre került, a
szerzó'dést még nem
kötötte meg

Az ügyfél nem
jelentkezett a
szerződés
megkötésére
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tulajdonosi
hozzájárulás
megadására a
Józsefváros
Közösségeiért
Non profit Zrt.
részére a
X.06.
Budapest VIII.,
Puskin u. 24.
szám alatti
helyiség
gázhálózat
átalakításának
engedélyeztetéséh

1)

2)

I)

—

i

234 2021

Javaslat a
Budapest VIH.
kerület. Bródy
Sándor utca 36.
X.06. szám alatti nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérleti jogának
átruházására

2)

3)

J
4)

A Tulajdonosi. Vagyongazdái kodás: és Közteriílei-hasznosítás! Bizottság úgy
dönt, hogy
1 ) hozzájárul a Budapest VIH kérőiét. Puskin u 24. szám alatti 36528’0-A 12
hrsz-u. udvari bejáratú földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségben a
Józsefváros Közösségeiért Nonprofn Zrt (székhely: 1085 Budapest.
JGK Zrt.
Horánszkv u. 13.. cégjegyzékszám: Oi 10 048493. adószám: 25313433-2 42.
képviseli: dr. Gőz Gabriella vezérigazgató) végzett gázhálózat felújítás, vagyongazdálkod
á ta laki iás e ngedé lyeztetcséhez.
ási
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t. hogy az előterjcsztes igazgatója/JGK
mellékletet képező tulajdonosi hozzájárulást adja ki a Budapest VIH. kerület.
Zrt.
Puskin u. 24. szám alatti. 36528/O/A712 hrsz-ú udvari bejáratú, földszinti nem
lakás céljára szolgáló helyiség használója, a Közösségeiért Nonprofit Zrt.
(székhely: 1085 Budapest. Horánszky u. 13.. cégjegyzékszám: 01 10 048493.
adószám. 25313433-2-42. képviseli: dr Gőz Gabriella vezérigazgató) részere.

2022. január 31.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítást Bizottsága úgy
dönt, hogy Soós György bizottsági tag módosító javaslatával egységes
szerkezetben az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
1) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Bródy Sándor utca 36. szám alatti
36492/0/A/l hrsz.-ú. tulajdoni lapon 24 m2 alapterületű, utcai földszinti nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházásához Mucsi Emese
egyéni vállalkozó (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 22.
nyilvántartási szám. 13837760; adószám:75913595-1-26) részére, az új bérleti
szerződés megkötéséhez határozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikötésével közművelődési, oktatási tevékenység céljára 70.104.-Ft hó + ÁFA
bérleti díj + közüzemi és külön szolgáltatási dijak összegen. 3 havi óvadék és a
4 havi bnittó bérleti díjnak megfelelő szerződéskötési díj megfizetésének,
valamint a közjegyzői okirat elkészítésének, illetve közjegyzői díj
megfizetésének kötelezettségével.

2) A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés
megkötése előtt Mucsi Emese egyéni vállalkozó (székhely: 6800
Hódmezővásárhely, Klauzál utca 22. nyilvántartási szám: 13837760;
JGK Zrt.
adószám:75913595126) 4 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 243.840.-Ft
vagyongazdálkod
összegű szerződéskötési díjat megfizessen
ási
3) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 2) pontja szerinti bérleti igazgatója/JGK
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
Zrt.
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.
4 havi bmtló bérleti díjnak megfelelő szerződéskötési dijat megfizessen
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.
4) a bérbeadói hozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti
jogot átvevő Mucsi Emese egyéni vállalkozó (székhely: 6800
Hódmezővásárhely. Klauzál utca 22. nyilvántartási szám: 13837760;
adószám:75913595126) a jelen határozatban foglaltaknak eleget tesz, azaz az
óvadékot és a szerződéskötési díjat megfizeti, a bérleti szerződést aláírja, és
azt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal megerősíti. Amennyiben
Mucsi Emese egyéni vállalkozó (székhely: 6800 Hódmezővásárhely. Klauzál
utca 22. nyilvántartási szám: 13837760; adószám:75913595126) Budapest
Vili, kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti 36492/0’A 1 hrsz.-ú. tulajdoni
lapon 24 m2 alapterületű, utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre
vonatkozóan nem köt szerződést, akkor az eredeti bérleti szerződés marad
I.Málvh.n

2021. november 30.

Az ügyfél a 2021.10.12én kelt levélben
kiértesítésre került
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X.Ü6.

Javaslat a
Budapest VIH.
kerület, József
körút 43. szám
alatti helyiség
bérleti
szerződésének
felmondására

1)

Zrt.
2)

J)

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, József

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Köztcrület-hasznositasi Bizottság úgy*
dönt, hogy
1.) a Budapest VIH. kerület. József körút 43. szám alatti 36694 O.-A'l helyrajzi
számú. 155 m: alapterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára
JGK Zrt.
szolgáló helyiség tárgyában az Országgyűlés Hivatalával (székhely. 1055
vagvongazdálkod
Budapest. Kossuth Lajos tér 1-3.: adószám: 15300014-2-41; képviseli: dr.
ási
Such György főigazgató) 2019. február 26. napján kötött irodabérleti
szerződést annak V.l. pontjára hivatkozással 2021. október 31. napjára igazgatója/JGK
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-L hogy a határozat 1.) pontja szerinti
felmondás tényét közölje a bérlővel és szólítsa fel a helyiség szerződésszerű
hmnkhaariáúra
-----A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-hasznositási Bizottsága úgy
dönt, hogy Vörös Tamás képviselő módosító javaslatával egységes
szerkezetben az alábbi határozati javaslatot fogadja el:
1.) hozzájárul a Budapesl VIH. kerület. Német u. 14. szám alatti. 34915
helyrajzi számú, iskolaépületben található, a József utca felől önálló bejárattal
rendelkező 360.67 m- alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség
2.) elfogadja a Budapest Vili . kerület. Német u . 14. szám alatti. 34915
helyrajzi számú, iskolaépületben található, a József utca felöl önálló bejárattal
rendelkező 360.67 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadására vonatkozó pályázati dokumentációt az alábbi feltételekkel
a .) a minimális bérleti díj összege : a Képviselő-testület 264/2021. ( V.20.)
számú határozat 32. pontja szerint az Önkormányzati feladatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek által pályázható helyiségekre
megajánlandó minimum bérleti díj a forgalmi érték
1%-a
b
)
a pályázat bírálati szempontja
a bérleti díj összege
(sulyszátn:
5)
c .) Kiíró kiköti, hogy a pályázaton csak legalább egy éve bejegyzett és
működő, önkormányzati feladatokat és célokat ellátó szervezet vehet részt
amelyek:
az egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról. valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. éviCLXXV. törvény hatálya a Iá
tartozó civil szervezet
vagy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról . valamint az egyházak .
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló
2011. évi CCVI .
törvény hatálya alá tartozó egyház
Budapest Főváros Vili . kerület Józsefvárosi Önkormányzattal
közszolgáltatási szerződéses kapcsolatban álló szervezel
d.) Kiíró kiköti, hogy' a szervezet érvényesen akkor pályázhat, ha a szervezet
a saját profiljának megfelelő, a kerület számára is hasznos feladatokat
vállalnak, hozzájárulva Józsefváros fejlődéséhez, a kulturális - és közösségi
élet
színesebbé
tételéhez.
c .) Kiíró kiköti. hogy az ingatlanra csak olyan ajánlat adható be . amely
tanoda (gyermekek esélynövelési szolgáltatása
) végzésére vonatkozik
f.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közmüvek üzemképességének állapotát
felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt
g ) Kiíró kiköti. hogy a szerződés határozott időre jön létre . a szerződés
megkötését követő 5 évig, amely legfeljebb egy alkalommal. legfeljebb 5 évig

2021. október 31.

JGK Zrt.
----- --- --- j

A felmondás
megküldésre került, a
Hivatal telefonos
tájékoztatása alapján
tudomásul vette, a
birtokbavétellel
kapcsolatban a Használó
jelezte, hogy nem
kívánja visszaadni
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X.06.

Korút -mj. szám
alatti nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
pályázati
kiírására

meghosszabbítható.
h ) Kiíró kiköti. hegy bérleti dij kedvezmény biztosítható a szervezet
részére, amely a beríeti szerződés megkötését követő egy ev elteltél követő
hónap első napjáról jár . a kővetkező év május 31. napjáig. A kedvezményes
bérleti díj összege a helyiség után fizetendő közös költség.összegc lehet
. A
kedvezmény elbírálásáról a tulajdonosi jogokat gy akolrő bizottság a 264 2021.
(V 20.)
számú határozatban foglalt eljárás szerint dönt
i .) Kiíró kiköti, hogy a nyertes pályázónak teljesítenie kell a továbbiakat
1
honlapján, sajtómegjelenésein támogatóként feltünteti az
Önkormányzatot.
2
. a nyilvános eseményeiről (fogadóóra, gyűlés, rendezvény,
tanácskozás, stb.) elektronikus ólon értesítést
meghívót küld az
Önkormányzatnak. A teljesítés helyéről a bérbeadó szervezet évente
legkésőbb adárgyév január
31. napjáig tájékoztatja a szervezeteket
3 . minden év február 28. napjáig benyújtja be a tárgyévre vonatkozó
szakmai tervét. amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tervez az
év során megrendezni . illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet
végez. A szakmai tervet a jelen határozat
2. számú melléklete szerinti
tartalommal és formában szükséges benyújtani
4 . a tárgyév február 28. napjáig benyújtja az előző évi tevékenységéről
szóló beszámolót a jelen határozat 1. számú mellékelte szerinti tartalommal és
formában
5 . a helyiségben az alapszabályában megjelölt céloknak megfelelően a
bérbeadáskor engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytassa
j.) Kiíró kiköti, hogy amennyiben a fenti feltételeket a nyertes pályázó nem
teljesíti.
a bérleti szerződés felmondásra kerül
k .)
Kiíró kiköti, hogy a bérleti jogviszony időtartalma alatt a bérlő
bérbeszámítással nem élhet
1.) Kiíró kiköti, hogy a pályázat mellékleteként a 264/2021. (V.20.) számú
határozatban foglalt szakmai tervet be kell nyújtania a megfelelő tartalommal
és formában

3)

4)

NY
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X.Í3.

.Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Baross
utca 129. szám
alatti nem lakás

I.)

3.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát
terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Rizolloáv elé
4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t. hogy a következő
ülésre, az értékbecsléssel kiegészített pályázati dokumentációt terjessze a
Bi2ottsáe elé táiékoztatás érdekében........ .............................................
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy'
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Baross utca 129. szám alatti
35923'0 A-11 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 32 m2 alapterületű, földszinti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához Balogh Márta egyéni vállalkozó
(székhely: 2200 Monor. Bacsó Béla utca 9: nyilvántartási szám: 56051171:
adószám: 57421704-2-33) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő
kikötésével élelmiszer kiskereskedelem szeszárusítással tevékenység céljára a
számított 145.250.- FVhó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási
dijak összegen.

% ci^YUHpi/.udinvu
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021. október 13-án a
pályázat kifüggesztésre
került.
A pályázatási eljárás
folyamatban

2022. január 31.

2021. október 20.

2021.10.20

A Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és
Közterület-hasznosítási

céljára szolgáló
helyiség
bérbeadására

2.)

1.)

z
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Javaslat a
Budapest Vili,
kerület.
Kőfaragó utca 5.
szám alatti nem
X.13.
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására
szolgáló pályázat
kiírására

2.)

3.)
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X.I3.

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Dankó
utca 40. szám
alatti.... számú
gépkocs- beálló
bérbeadásával

1.)

2.)
felkéri 3 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35'2013.. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. § (7)
bekezdése alapián 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék fehöltését
teljesítse, valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterülel-iiasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Kőfaragó utca 5 szám alatti
36487/0,'A/2 helyrajzi számú. 117 m2 alapterületit, utcai bejáratú, földszinti
nem lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános. egyfordulós pályázat útján
történő bérbeadáshoz
2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VUI. kerület.
Kőfaragó utca 5. szám alatti 36487/0/A-'2 helyrajzi számú. 117 m2
alapterületit, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadására vonatkozó pályázati dokumentációt az alábbi feltételekkela. ) a minimális bérleti díj összege 329.500.- Ft/hő + 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. I)
c. ) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a
Képviselő-testület 248/2013. (VI. 9.) 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.). raktározás tevékenység végzésére
vonatkozik. Kiíró kiköti, hogy csak olyan pályázat adható be. amely éttermi
vendéglátás (szeszárusítással) tevékenység végzésére vonatkozik.
d. ) Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan a pályázat közzétételének
időpontjában használóval terhelt. Az érvényes és eredményes pályázat
lezárultát követően Bérbeadó a tárgyi ingatlant legkésőbb 2022. április 1.
napjával kiürített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a
nyertes pályázó birtokába.
e. ) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közmüvek üzemképességének állapotát
felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt
f. ) Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti
szerződést. az a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén a nemzeti vagyonról
szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel meghosszabbítható.

3.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-í a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát
terjessze a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizotlsái.-ele.
. . . .
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy’
1.) hozzájárul a Budapest VIH. kerület. Dankó utca 40. szám alatti. 3547-7
helyrajzi számú épület mélygarázsában kialakított ... számú gépkocsi-beálló
bérbeadásához ............ magánszemély (lakik: .................. : született. ............. :
anyja neve: ...........) részére 2022. január I. napjától határozatlan időre. 30
napos felmondási idő kikötésével. 13 250.- Fi hó - Al-A bérleti díj összegen.

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.11.30

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2022.01.31

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK

Az ügyfél kiértesítésre
került, újabb kérelmet
terjesztett dó

Nem kívánja
az ügyfél a
szerződést
megkötni

kapcsolatos
döntés
meghozatalára

2.)

Javaslat a
Budapest Vili.,
Práter utca
szám alatti.

helyrajzi számon
nyilvántartott
lakás
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
jóváhagyására
Budapest Vili..
Rigó utca 12.
szám alatti,
alagsori.
35216/1/A/1
helyrajzi számon
nyilvántartott,
határozatlan
időre szóló
bérleti joggal
terhelt
üzlethelyiség
elidegenítésével

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület. Nagy
Fuvaros utca 18.
előtt
bekövetkezett
fakárral
kapcsolatos
kártérítési igény
elbírálására

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Delej
utca 22. előtt
bekövetkezett
fa kárral
kapcsolatos
kártérítési igény
elbírálására

!•)

2.)

2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkonnanyzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. t a határozni l > pontja szerint; bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy bet lőnek nem lettet a
bérbeadóvá i nemben lartezása__________________________________ _
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest Vili, kerület. Práter
utca.......... ..... szám alatti............... hrsz.-ú. 26 m2 alapterületű. 1 szobás,
félkomfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzá tartozó 212 10.000
JGK Zrt.
tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlő.
.......... részére
történő eladási ajánlat megküldéséhez - az elkészült forgalmi értékbecslésben vágyó n gazdál kod
ási
megállapított forgalmi érték (14 730.000 Ft) 85%-ának alapul vételével 12.520.5ÜQ Ft vételár közlésével.
igazgatója/JGK
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-l a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

X szerződés megkötésre

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Köztem let-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
I.) hozzájárul az eladási ajánlat .......................... bérlő részére történő
kiküldéséhez az ingatlan-nyilvántartásban a 35216/J/A/l helyrajzi számon
nyilvántartott, természetben a Budapest VHI. kerület. Rigó utca 12. szám
alatti, alagsori. 19 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség
vonatkozásában 3 forgalmi értékbecslésben meghatározott 3.780.000 Fi vagyongazdái kod
ási
összegű vételár közlése mellen.
2.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró igazgatója/JGK
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-l a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy elfogadja a Biztosító szakértőjének kárszámítása szerint, a károsuk
502.893.- Ft (számla benyújtása esetén +. 135.781.- Ft) összegű kárigényét és polgármester/JG
az Önkormányzatra eső önrész. 50.289.- Ft (számla benyújtása esetén +
KZrt,
13.578.- Ft), azaz ötvenezer-kettőszáznyolcvankilenc (számla benyújtása
Gazdálkodási
esetén liatvanháromezer-nyolcszázhatvanhet) összeg kifizetését.

Ügyosztály,
Pénzügyi
ügyosztály

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy elfogadja a Biztosító szakértőjének kárszámítása szerint, a károsult
150 000.- Ft összegű kárigényét, és az Önkormányzatra eső Önrész. 15 000.- polgármcster/JG
K Zrt.,
Ft. azaz tizenötezer forint összeg kifizetését.

Gazdálkodási
Ügyosztály,
Pénzügyi
ügyosztály

^>8

Bérlő részére eladási
ajánlat megküldve.

2021. november 2.
napján bérlő adásvételi
szerződést kötött.

2021.09.22.
(fedezet
biztosítása)

A Költségvetési és
Pénzügyi Ügyosztály a
kifizetések fedezetét
biztosító
átcsoportosítást 2021.
szeptember 22-én
végrehajtotta, az
előirányzat-módosítást
a költségvetés III.
módosításában átvezeti.

2021.09.22.
(fedezet
biztosítása)

A Költségvetési és
Pénzügyi Ügyosztály 3
kifizetések fedezetét
biztosító
átcsoportosítást 2021.
szeptember 22-én
végrehajtotta, az
előirányzat-módosítást
a költségvetés 111.
módosításában átvezeti.

z

z

z
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X.13.

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület.
Bérkocsis u. 30.
szám alatti,
34792 hrsz.-ú
ingatlan
pályázatának
eredmény
megállapítására

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Tolnai
Lajos u. 37. szám
alatti, 34951
X.13.
hrsz.-ú ingatlan
pályázatának
eredmény
megállapítására

X.I3.

Javaslat a
Budapest VIH.
kerület.
Bérkocsis u. 30.
szám alatti,
34792 hrsz.-ú
ingatlan
pályázatának
eredmény
megállapítására

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Tolnai
Lajos u. 37. szám
alatti. 34951
hrsz.-ú ingatlan
pályázatának
eredmény
megállapítására

I.l

2.)

3.)

1.)

2.)

3.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt hogy
1.) a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága az 53/2021. (VII. 14.) számú határozatával a Budapest Vili kerület.
Bérkocsis u. 30. szám alatti, 34792 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiirt
pályázatot visszavonja.
2.)
felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. hogy a Budapest
VHI. kerület. Bérkocsis u. 30. szám alatti épület kiürítését folvtassa.
3.)
felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkonnánvzal
meghatalmazásából és megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t. hogy a pályázat visszavonásáról hirdetményt függesszen ki. és
a két pályázó részére fizesse vissza az ajánlati biztosítékot, valamint a
pályázati dokumentáció diját
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Köztenilel-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási cs Közterület-hasznosítási
Bizottsága az 54/2021. (VII. 14.) számú határozatával a Budapest VHI. kerület.
Tolnai Lajos u. 37. szám alatti. 34951 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt
pályázatot visszavonja.
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. hogy a Budapest VIH.
kerület. Tolnai Laios u. 37. szám alatti épület kiürítését folvtassa.
3.) felkéri a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
megható imazásából és megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-t. hogy a pályázat visszavonásáról hirdetményt függesszen ki. és
a két pályázó részére fizesse vissza az ajánlati biztosítékot, valamint a
pályázati dokumentáció díját.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, elfogadja Veres Gábor indítványát, és felkéri a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.-t. hogy a 34792 hrsz.-ú. Bérkocsis u. 30.. valamint
a 34951 hrsz.-ú. Tolnai Lajos u. 37. szám alatti ingatlanok új pályázati
kiírásakor az alábbi feltételeket vegye figyelembe:
- A két ingatlan pályázati kiírására külön időpontban kerüljön sor. sorrendben
a Bérkocsis u 30., majd a Tolnai Lajos utca 37. szám alatti ingatlan
következzen, a két kiírás között teljen el 1 hónap.
- Az ajánlati biztosíték összege 30%-ról 15%-ra módosuljon mindkét ingatlan
esetében.
- Felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. hogy' a pályázóknál
végezzen el céginformációs tevékenységet, és amennyiben offshore cég van a
háttérben, tényleges tulajdonosi nyilatkozatot benyújtását kérje a pályázótól.

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2022.12.31

2021.10.31

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2022.12.31

A pályázat
visszavonásáról szóló
hirdetmény
kifüggesztésre került, a
pályázók részére az.
ajánlati biztosíték és a
pályázati dokumentáció
díja visszautalásra
került.

A pályázat
visszavonásáról a
hirdetmény
kifüggesztésre került, a
pályázóknak a
visszafizetés megtörtént,
az ügy további
intézkedést nem igényel.

2021.10.31

2021.11.15

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.12.15

A határozat
végrehajtása
megtörtént.

z
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X.I3.

A rulajdvnosL Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy elfogadja a Biztosító szakértőjének kárszámítása szerint, a károsult
257 87 i.- Ft összegű kárigényét cs az Önkormányzatra eső önrész. 25 787.- Ft. polgármester/JG
azaz huszonötezer-hétszáznyolcvanhél forint Összeg kifizetését.
K Zrt.,

.Javaslat a
Budapest V1B.
kerület. Stróbl
Alajos utca 7/D
előtt
bekövetkezett
fakárral
kapcsolatos
kártérítési igény
elbírálására

Gazdálkodási
Ügyosztály,
Pénzügyi
ügyosztály

X.2O.

Javaslat fenyőfa
és karácsonyi
szilveszteri
árusítási
helyszínek
kijelölésére

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy kijelöli az alábbi közterületeket:
1. a 20 napos fenyőfa árusítás céljából:
• Szigony u - Práter u. sarok (újságos mellett) 35728/39 hrsz.
• Leonardo da Vinci u. - Napú, sarok (Nap u. 39.) 35703/5 hrsz.
• Kálvária tér (burkolt terület postával szemközt) 35865/1 hrsz.
• Tömő u - Fiivészkert n. sarok (.játszótérnél) 36139/5 hrsz.
• Práter u. - Illés u. sarok 35728/33 hrsz.
• Horváth Mihály tér (iskola előtt) 35238/5 hrsz.
• Gutenberg tér 36480 hrsz.
• Pollack Mihály tér 36561 hrsz.
• Népszínház u. 33. sz. előtt a Nagy Fuvaros utca sarkánál 35055 hrsz.
• Lőrinc pap tér előtti közterület 36710 hrsz.
• Magyarok Nagyasszonya tér - Bláthv Ottó u. sarok 38689/1 hrsz.
• Teleki tér (burkolt területen) 35123/4 hrsz.
poIgármester/Ha
• Mátyás tér (Szerdahelyi utca felöli sarkánál) 35149 hrsz.
tósági
• Ciprus utca - Törökbecsc utca sarok 38859 hrsz.
Ügyosztály
2. a 20 napos karácsonyi-szilveszteri asztali árusítás céljából:
Igazgatási Iroda
• Mátyás tér (Kesztyűgyár előtt) 35149 hrsz.
» Népszínház u. - Nagy Fuvaros u. sarok 35055 hrsz.
• Népszínház u. - Bacsó Béla u. sarok 34842 hrsz.
• Népszínházit. - Víg u. sarok 34819 hrsz.
• Népszínház u. - Kiss József u. sarok 34680/2 hrsz.
• Népszínház u. 7-9. 34775/2 hrsz.
• Tömő u. 40-46. (közértnél) 36139/5 hrsz.
• Kálvária tér (burkolt terület postával szemközt) 35865/1 hrsz.
• Szigony u - Práter u sarok (SPAR közértnél) 35728/39 hrsz.
• Festetics u. 1.34580 hrsz.
• Kiss József u. 2. 34638/2 hrsz.
• Berzsenyi Dániel u. 1.34607 hrsz.
• Szigony u. - Baross u. sarok 35728/46 hrsz.
• Szigony u. 35728/39 hrsz.
• Pollack Mihály tér 36561 hrsz
• Szabó Ervin tér 36745/1 hrsz.

X.20.

Javaslat a II.
János Pál pápa
téri
mellékhelyiség
Fővárosi
Önkormányzat
részére történő
ingyenes
átadására

A Tulajdonost. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
Gazdálkodási
1.) Budapest Vili. kér.. 11. János Pál pápa téren megvalósított, a Budapest
Ügyosztály
Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzatnál befejezetlen
állományként nyilvántartott vagyon nyilvántartási rendezését befejezi, és a Kerüietgazdálko
dási
mellékelt jegyzőkönyv alapján Fővárosi Önkormányzat részére aktiválásra
átadta;
Iroda/Gazdálkod
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Pikó
ási Ügyosztály
András Polgármestert, hogy a vagyonelemek aktiváláshoz szükséges
jeevzőkönvvet es csatolt mellékleteket irja alá

1.)

2.)

2021.10.20

2021.11.15

2021.09.22.
(fedezet
biztosítása)

A Költségvetési és
Pénzügyi Ügyosztály a
kifizetések fedezetét
biztosító
átcsoportosítást 2021.
szeptember 22-én
végrehajtotta, az
előirányzat-módosítást
a költségvetés Ili.
módosításában átvezeti.

2021.10.26

A döntés hirdetmény
útján közlcásre került
az Önkormányzat
hirdetőtábláján,
honlapj'án és
kifüggesztés céljára
megküldésre került a
Baross utca 59. szám
alatti kormanyadbalnak

A Józsefvárosi
Önkormányzat részéről
aláírásra került a
dokumentáció és
2021.11 J)9-én futár
kézbesítette a Fővárosi
Önkormányzathoz. A
Főváros által aláírt
példány még nem
érkezett vissza.

1.)

NY 266 2021

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Baross
tér 6. földszint 6.
szám alatti
X.20. helyiség bérleti
jogának
átruházásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

2.)

3.)

NY 267 2021

Z

270 2021

i» a ¥ as i a1 h
Budapest VIII.
kerület. Kálvária
tér 16, földszint
1. szám alatti
X.20.
ingatlannal
kapcsolatos
peren kívüli
egyezség

X.20.

Javaslat
közterület*
használati
kérelmek
elbírálására

1.)

2.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosíiási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest VIH kerület. Baross tér 6. fölszint 6. szám alatti
34569/0 A 30 hrsz.-ú 121 m2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás
céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházásához az Aranytömb
Kereskedelmi Kft. (székhely. 1062 Budapest. Aradi u. 63. 2.em. 3A.:
cégjegyzékszám: 01 09 892091: adószám: 14170931-2-42; képviseli: Tímár
László ügyvezető) részére, és az új bérleti szerződés megkötéséhez
határozatlan időre. 30 napos felmondási idó kikötésével zálogfiók tevékenység
céljára 300.000.- Ft/hó * ÁFA bérieti díj - közüzemi és külön szolgáltatási
rfíiak n<:«:7P0pn
.........
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja
szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az
JGK Zrt.
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
vagyongazdáikod
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14.
ási
íj (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetését, a 2J. § (1) bekezdése szerinti hat havi bruttó bérleti díjnak igazgatója/JGK
Zrt.
megfelelő szerződéskötési díj megfizetését, valamint a 17. § (4) bekezdés
alapján közjegyző elölt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását
vállalja a leendő bérlő.
3.) amennyiben az Aranytömb Kereskedelmi Kft. (székhely: 1062 Budapest.
Aradi u. 63. 2.em. 3A.: cégjegyzékszám: 01 09 89209T. adószám: 14170931-242: képviseli: Tímár László ügyvezető) a Budapest Vili, kerület. Baross tér 6.
fólszint 6. szám alatti 34569/0/A/30 hrsz.-ú 121 m2 alapterületű, utcai
bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozóan nem köt
szerződést, akkor az eredeti bérleti szerződés marad hatályban, a bérlő
továbbra is a Multi faktoring Pénzügyi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1027
Budapest. Medve utca 25-29.; cégjegyzékszám: 01 10 044925; adószám;
13040714-2-41; képviselője Dr. Lóczy Zoltán vezérigazgató) marad.

2021.11.30

Az ügyfél a 2021.10.29én kelt levéllel
kiértesítésre kerül

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Kőzterület-hasznosítósi Bizottság úgy
dönt, hogy
JGK Zrt.
1.) nem fogadja el a HON 2000 Kft. képviseletében eljáró dr. Herrmann Géza
ügyvéd peren kívüli egyezségi ajánlatát 2.900.000 Ft összegben a Budapest vagyongazdáikod
V1IL. Kálvária tér 16. földszint 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában.
ási

2.) felkérj a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozatról szóló értesítés
kiküldésére.

igazgatója/JGK
Zrt.

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előteijesztés I. sz. mellékletében foglak
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - polgárin ester/H a
az alábbiak szerint:
tósági
Közterület-használó. kérelmező: Budapest Vili.. Elnök utca 22. Társasház
Ügyosztály
(hrsz.: 348516)
Igazgatási Iroda
A közterület-használat ideje: 2021. szeptember 27. - 2021 október 30.
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Elnök utca 22. sz. előtt

A határozatról szóló
értesítés kiküldésre
került.

2021.10.30

2021.10.20

2021.10.25

A határozat
ügyfél kapura
megküldésre került.

z

z

z

z

27! 202!

272 2021

273 2021

274 2021

....

X.20.

Javaslat
közterüfcthasználati
kérelmek
elbírálására

X.20.

Javaslat
közterület
használati
kérelmekelbírálására

X.20.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

X.20.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

.A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének 1 ulajdcnosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítást
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 2 sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel az alábbiak szerint:
Közterület-használó. kérelmező: Rév 8 Zrt
A közterület-haszna lat ideje: 2021. szeptember 24. - 2021. október 02.
Közterület-használat célja: installáció (kiállítás)
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Mátyás tér
Köztemlel-használai narvsáror i 3 in?------------------ 1----------------------- --------A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat KepviselótestüJetének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - egy összegben teljes
díjfizetéssel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Arthur Bergmann Generálkivitelező Kft
A közterület-használat ideje: 2021. szeptember 15. - 2021. december 31
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helye Budapest VIII. kerület. Vajdahunyad utca 25. sz.
előtt
Közterület-használat nagysága: 18 m2 járda
Közterület-használat dija: 520 Ff/m2/nap
1.010.880.-Ft (520.- Ft* 18m2 * 108 nap)
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Vajdahunyad utca 28-30.
sz. előtt
Közterület-használat nagysága: 5 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)
Közterület-használat díja: 1.826.250.- Ft
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - egy összegben teljes
díjfizetéssel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Fresh & Healthy Kft.
A közterület-használat ideje: 2021 július 26. - 2022. július 25.
Közterület-használat célja: nyíltszerkezetíí pult
Közterület-használat helye: Budapest VIII. kerület. Népszínház utca 27. szám
előtti járdán
Közterület-haszná lat nagysága: 2 m2
Ff nytexü^fJiagmá/af rfíia-.. 13(1 Jiű£L^£i...................................................................
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - egy összegben teljes
díjfizetéssel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező. ASI Group 1967 Kft
A közterület-használat ideje: 2021. szeptember 28. - 2021. november 30.
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Horváth M. tér 15.
Közterület-használat nagysága: 99 tn2 járda. 19 in2 úttest 8 db parkolóhely
(merőleges parkolóhelyek - 12 m2)
Közterület-használat helye. Budapest Vili, kerület. József utca 29 sz. előtt
Közterület-használat nagysága: 1 db parkolóhely (párhuzamos parkolóhelyek 10 m2 parkolóhelyenként)

polgárniesfer/Ha
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.10.20

2021.10.2S

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/Ha
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.10.20

2021.10.25

A határozat cégkapura
megküldésre került.

poIgármester/H a
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.10.20

2021.10.25

A határozat cégkapura
megküldésre került.

poigármcster/Ha
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.10.20

2021.10.25

A határozat cégkapura
megküldésre került.

z
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A Budapest Főváros Vili. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 6 sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - egy összegben teljes
polgármester/H a
díjfizetéssel - az alábbiak szerint:
tósági
Közterület-használó. kérelmező:...... ........
Ügyosztály
A közterület-használat ideje: 2021. szeptember 28. - 2021. október 7
Közterület-használat célja: építési konténer
Igazgatási Iroda
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. József utca 11- Rigó utca
felöli homlokzata előtt
Közterület-használat nagysága: 1 db parkolóhely

Javaslat
közterülethasználati
kérelmek
elbírálására

2021.10.20

2021.10.25

A határozat
ügyfélkapura
megküldésre került.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglalt
tartalommal
]. kötelezi a Tega-Bau Kfi.-t. hogy 2021. július 01. - 2021. szeptember 22.
közötti időszakra 2.188.860.- Ft közterület-használati dijat fizessen meg;
2. közterület-használati hozzájárulást ad - egy összegben teljes díjfizetéssel az alábbiak szerint;
Közterület-használó, kérelmező.
polgármester/Ha
Közterület-használat célja:
tósági
Közterület-használat helye:
Ügyosztály
Közterület-használat nagysága:
Igazgatási Iroda
A közterület-használat ideje:
Közterület-használat dija: Tega-Bau Kft.
építési munkaterület
Budapest Vili, kerület. Bezerédj utca 7.
35 m2 járda, 2 m2 úttest. 2 db parkolóhely (parkolóhelyek - 10 m2)
2021. szeptember 23. - 2021. december 20.
->-nA.Ann .
3. a Tega-Bau K0. közterület-használati dij tekintetében benyújtott
részletfizetési kérelmet elutasítja.

2021.10.20

2021.10.25

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés 8. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - egy összegben teljes polgárm ester/Ha
díjfizetéssel - az alábbiak szerint.
tósági
Közterület-használó, kérelmező: Mátyás Corner Kft.
Ügyosztály
A közterület-használat ideje: 2021. szeptember 27. - 2021. október 29.
Igazgatási Iroda
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helye: Budapest VII'. kerület. Mátyás tér 18. sz. előtt
Közterület-használat nagysága: 30 m2 járda

2021.10.20

2021.10.25

A határozat ccgkapura
megküldésre került.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Főváros VHI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottsága úgy dönt, hogy az elóterjesztes 9. sz. mellékletében foglalt
tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad - egy összegben teljes
díjfizetéssel az alábbiak szerint
polgármester/Ha
Közterület-használó, kérelmező Láng Monolit Kft.
tósági
A közterület-használat ideje: 2021 október 11.- 2021. november 12.
Ügyosztály
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közteiükt-használal helye; Budapest VHL kerület. Tolnai i-aios utca 38 sz. Igazgatási Iroda
elölt
Közterület használat nagysága: 49 m2 járda, ütést és 2 db parkolóhely
i park ülőhelyek - 10 m 2)
Kö/ierulei-luisznalai dh.r 1.061.640.- Fi

2021.10.20

2021.10.25

A határozat cégkapura
megküldésre került.
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X.20.

Javaslat
közterület
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Javaslat a
Budapest VIH.
kerület. Kálvária
tér 19. szám
alatti nem lakás
X.20. céljára szolgáló
helyiségek
bérbevételére
kiírt pályázat
eredményének
megállapítására
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5.)

z
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35456/0/A/35 és 35456/0/A/4 helyrajzi számít. 42 + 24. összesen 66 in*
alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló egybenyitott
helyiségek bérbeadásához a Balti Ép-szer Kft. (székhely: 1117 Budapest.
Galvani úí 5-7.: cégjegyzékszám. 01 09 336676: adószám; 26640637-2-43;
képviselt: Balogi Tibor Lajos) részére, határozatlan időre, kereskedelem (hús,
tészták, fűszerek, szendvicsek), valamint raktározás tevékenység céljára.
69.425,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgál látási díjak
fi«wa»n
3.) hozzájárul az 2.) pont szerinti helyiség tekintetében történő bérbeszámítási
megállapodás megkötéséhez és a bérbeadóra tartozó felújítási munkák
költségének bérleti díjba történő bérbeszámításához 48 hónap alatt nettó
2.131 338.- Ft + 575 461.- Ft ÁFA összegben. A bérbeszámítási megállapodás
JGK Zrt.
48 hónapra történő megkötésével 47. hónapon keresztül 44.402.- Ft + ÁFA. a vagyongazdálkod
48. hónapban 44.444.- Ft + ÁFA összegben számolható el a felújítási költség.
ásí

2021.11.30

igazgatója/JGK
4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi önkormányzat képviseletében eljáró
Zrt.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti

4.)

Javaslat a
Budapest Vili.,
Orczy
út................szám
alatti,..................
helyrajzi számon
X.20. nyilvántartott
lakás
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
jóváhagyására

■

A Tulajdonosi Vagyongazdálkodási es Kö/lcrüiet-hasztiositási Bizottság úgy
dönt, hogy
a Budapest Vili kerület. Kálvária tér 19. szám alatti 35456 0 A 35 és
35456-0. A-4 helyrajzi számú. 42 » 24. összesen 66 m2 alapterületű, utcai
bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló egybenyitott helyiségek
bérbeadásáról szóló nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja.
2.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Kálvária tér 19. szám alatti

1.)

2.)

szerződés megkötésére a 3.) pont szerinti módosított tartalommal, 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 díj összegig az
óvadék fellöltését. valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, továbbá az egy havi
bruttó bérleti díj előleg megfizetését vállalja a leendő bérlő.

2021.11.26

5.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 3.) pontja szerinti
bérbeszámítási megállapodás megkötésére. Az elszámolás feltétele, hogy a
bérlő a felújítási munkákat elvégezze és a benyújtott számlák alapján a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási Irodája
leigazolja a teljesítést. Amennyiben a bérlő a szerződés megkötésétől azért áll
el, mert a bérbeszámítási kérelme nem teljes egészében került elfogadásra, az
ajánlati biztosíték részére visszajár. A bérbeszámítási megállapodás
megkötésének további feltétele, hogy a bérlő a helyiségeket vízórával szerelje
fel. és ennek megtörténtét igazolja a bérbeadó felé.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIII. kerület. Orczy' út
.............. szám alatti.................... hrsz.-ú. 34 m2 alapterületű 1 szobás,
komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzá tartozó 163/10.000
JGK Zrt.
tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlő.....................
részére történő eladási ajánlat megküldéséhez - az elkészült forgalmi vagyongazdálkod
ásí
értékbecslésben megállapított forgalmi érték (16.230.000 Ft) 85%-ának alapul
igazgatója/JGK
vételével 13.795.500 Ft vételár közlésével.
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Zrt.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésere. valamint az adásvételi szerződés megkötésére

A szerződés megkötésre
került

A szerződés megkötés
alatt, a pénzügyi és jogi
kontrollra megküldve a
Hivatalnak

2021.12.30

1.)

z
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X.20.

Javaslat a
Tulajdonosi.
Vagyongazdálko
dási és
Közterület
hasznosítási
Bizottság
219/202 J.
(IX.22.) számú
határozatának
visszavonására
és új döntés
meghozatalára

2.)

3.)

4.)

I)

z
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Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás" iránt
X.20.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására
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felújítási
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X.20.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

1)

2)

3)
C”1-"

1)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1 ) a 219’2021. (IX.22.) szánni határozatát visszavonja.
2.) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt felé benyújtott bérlői pályázat
alapján a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett
előzetes ellenőrzést követően -.................... bérlő pályázatát érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja.
3.) hozzájárul a 1084 Budapest Vili, kerület, Fecske u....................... szám
alatti bérlemény - 2.) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési polgármester/JG
KZrt.
munkálatainak elvégzéséhez, ablakok cseréjéhez bruttó 300.000.- Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-fel újításról szóló
29/2019.ÍVH.04.) Önkormányzati rendeletben elfogadott folyósítási és
elszámolási feltételek melleit.
4.) a 3.) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul a2
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26/423-2/2021 ügyiratszámu
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához. Felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő
támogatási szerződés aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közierúlet-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján
a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembe vételével ..........
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja
2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület. Kisfaludy u......................... szám
alatti bérlemény -- 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó és felülvilágító ablak cseréjéhez
bruttó 300.000 Ft összegű, vissza nem tériicndő támogatást biztosít az Otthon !gármester/JGK Z
felújításról szóló, a polgármester 134/2021. (111.11.) számú döntése alapján
kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek
mellett.
'
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező. 26/376-2/2021 ügyiratszámú
telepüiésképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenvséj* folytatásához.
4) felkéri a polgármesteri a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közlerulet-hasznositási Bizottság úgy'
doni, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázali szempontok figyelembevételével -.............
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
3) hozzájárul a 1089 Budapest Vili, kerület. Delej u......................szám alatti
Igármcster/JGK Z
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, infrapanel szereléshez bruttó 297.800 Ft összegű,
vissza nem térítendő támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló, a
polgármester 134 2021 (III. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázai
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellen.
3) felkéri a poigármesien a pályázóvá! kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapián - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével . . bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja
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?) hozzájárul a 1084 Budapcsi VIÍJ kerület. Lovas*} I ászló u..................

szám alatti bérlemény - I) pont szerinti pályázó általi
felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, klíma berendezés szereléséhez.
2)
tisztasági festésbe? bruttó 300.000 Fi összegű, vissza netn térítendő támogatást
biztosit az Otthon-felújításról szoló. a polgármester 1'4'2021. (Ili 1 I .) szánni
döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási es elszámolási
_____ teltételek melleit-----------------------------------------------------------------------------3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 3. számú mellékletét képező. 26 460-2 2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
-------- tevékcnysc" Inlvtalá.sáhnz------------------------------------------------------------------4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
I) a Józsefvárost Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ............. bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2)

3)

2) hozzájárul a 1084 Budapest Vili, kerület. Víg u......................... szám alatti
bérlemény 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak
elvégzéséhez, bejárati ajtó cseréjéhez bruttó 300.000 Ft összegű, vissza nem
térítendő támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló, a polgármester
134/2021. (III. 11.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett
folyósítási és elszámolási feltételek mellett._____________ ________ _ ______
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárni az
előterjesztés 4. számú mellékletét kepezó, 26/522-2/2021 ügyiratszámű
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési

_ KY.étoYséíi folYiaiásáhuz,---------------------------------------------------------4)
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2)

3)

4)

1)

.tavactat

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírásara
A 'Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ..................... bérlő pályázatát érvényesnek es eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1084 Budapest VIII. kerület. Lovassy László u.......................
szám alatti bérlemény - I) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, nyílászárókra redőny és
szúnyogháló szereléséhez bruttó 300.000 Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134'2021
(Ili i 1.) számú döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási
cs-riszámolási feltétetek mellett---------------------------------------------------------- 3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
elöterjesztes 5. számú mellékletét képező. 26'488-4X2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4)
felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján
a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével
................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja
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2)

3)
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1)
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„Otthon-

2) hozzájárul a 1084 Budapest VHI. kerület. Víg u.......................szám alatti
bérlemény
1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó es felülvilágító ablak csere, klíma
szerelés végzéséhez bruttó 300.000 Ft összegű. vissza nem terítendő
támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021.
(III. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett folyósítási
és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 6. számú mellékletét képező. 26/652-2/2020 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási es Közterület-hasznosítási Bizottság ügy
dönt, hogy
I} a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével -................
bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1086 Budapest VIH. kerület. Lujza u........................ szám alatti
bérlemény 1) pont szerinti pályázó általi
felújítási cs korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, kiima berendezés szereléséhez bruttó 300.000 Ft
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló,
a polgármester 134/2021. (III.11.) számú döntése alapján kiirt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 7. számú mellékletét képező. 26'560-2/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenvséo folytatásához
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .......................bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1084 Budapest VHI. kerület. Déri Miksa u........................ szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, ablakok cseréjéhez bruttó 300.000 Ft összegű,
vissza nem terítendő támogatást biztosit az Otthon-feiújitásról szóló, a
polgármester 134/2021. (III.II.) számú döntése alapján kiirt pályázat
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 8. számú mellékletét képező. 26'950-2'2021 ügyiralszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
te veken vség föl itatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Köztcrület-hasznositasi Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ...................bérlő pályázatát érvényesnek cs eredményesnek nyilvánítja
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3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1 ) visszavonja a 47/2021 (VI.28.) és 174/2021. (IX. 15 ) számú határozatát.
2.)
hozzájárul .............. részére, hogy az incatlan-nyilvántartásban a
Budapest Vili, kerület. Gyulai Pál utca 8. szám alatti, pinceszinti. 36453-0/A/2
helyrajzi számon nyilvántartott raktárhelyiségre 2021. április 22. napján
megfizetett 237.600 Ft bánatpénz, valamint a 36453/0/A/3 helyrajzi számon
nyilvántartott raktárhelyiségre 2021. április 23. napján megfizetett 469.600 Ft
bánatpénz - a Ptk. 6:157. § (1) pontja szerinti hibás teljesítésre tekintette! visszafizetésre keriiliön.
................
3.)
felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti
707.200 Ft bánatpénz....................részére történő visszafizetésére a 1178400915508009-08800000 önkormányzati számla terhére.

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem fosadja el:
1. ) hozzájárul a Budapest VHf. kerület, Szerdahelyi utca 9. szám alatti, 35327
hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez.
2. ) elfogadja az előterjesztés mellékletéi képező, a Budapest Vili, kerület.
Szerdahelyi utca 9. szám alatti, 35327 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
vonatkozó pályázati felhívást az alábbifeltételekkel:
a. ) a minimális vételár: 203.200.000.- Ft + AFA,
b. ) az ajánlati biztosíték összege: 40.640 000.- Ft
c. ) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár.
d ) a pályázónak vevőnek vállalnia kell, hogy
da. ) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven beüti jogerős építési
engedélyt szerez,
db. ) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős
használatbavételi engedélyt szerez.
de.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó
késedelme esetén a kötbér összege 15.000.000,- Ft: a jogerős
használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a kötbér összege 7.500.000,- Ft. amely kötelezettségek banki
garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés
útján (együttesen: garanciaszerződés) biztositandók. A garanciaszerződésben
foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők.
Az előzőeken túl. 61 napot meghaladó késedelem esetén, verő a késedelmes
teljesítésre tekintettel további 30.000.- Ft'nap kötbér megfizetésére köteles a
szerződésszerű teliesilésig.
3. ) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 45/2019. (11.21.) számú
határozatának (Versenyeztetési Szabályzati 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a
Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján,
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2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Dankó u.............. szám alatti
bérlemény
H pont szerinti pályázó általi ■ felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez. mosogató csere, ablakpárkány csere. szereloaitók
beépítésé. páraelszívó szerelése, tisztasági és penészgátló testes
munkálatokhoz bruttó 103 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
biztosít az Otthon-felújításról szóló 29/2019. (VII.04.) önkormányzati
rendeletben elfogadott folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

X.

f

■"Wk.

Igármestcr/JGK 7

2021.11.30

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

Ügyfél részére
tájékoztatás megküldve

2021.11.30

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

Támogatási szerződést a
Bérlő aláírta
2021.

2021.10.20

---- reirzugy részért? d----felkérés megküldve a
bánatpénz
visszafizetésére
---- AJ--- -X-^

továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető hirdetési
IcHdeteken. egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell
közzétenni.
d.) télkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési
eljárás lebonyolítására, cs arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó
javaslatát terjessze a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület hasznosítási Bizottság elé.

z
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A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy' elfogadja a Biztosító szakértőjének kárszámítása szerint, a károsult
25.000.- Ft összegű kárigényét, és az Önkormányzatra cső önrész. 10.000,- Ft.
azaz tízezer forint összeg kifizetését.

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Múzeum
utca 11. előtt
X.20. bekövetkezett
kátyúkárrai
kapcsolatos
kártérítési igény
elbírálására

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület. Baross
u. 125. szám
alatti utcai
XI.03.
bejáratú,
földszinti, nem
lakás céljára .
szolgáló helyiség
bérbeadására

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület. Práter
utca 65. szám
alatti nem lakás
XI.03.
céljára szolgáló
helyiség bérleti
szerződésének

1.)

2.)

1.)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ügy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Baross u 125. szám alatti.
35918/0/A/2 helyrajzi számú. 20 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú,
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához az Abid Markel
2Ó2I Kft. (székhely: 1147 Budapest. Csömöri út 42-44. fszt. 8.:
cégjegyzékszám: 01 09 388105; adószám: 27197118-2-42. képviseli: Haj
Abied Abdulkader) részére iroda és raktár céljára, határozatlan időre, 30 napos
felmondási idő kikötésével. 50.000.- Ft/hó + ÁFA bérleti díjon, valamint
kÖ7Íi?t»mi és kíilöns7nh»áhatási diiak Összegen
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (Vl.20.) önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetése,
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ügy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Práter utca 65. szám alatti
36I28/3/A/59 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 193 m2 alapterületű, utcai bejáratú,
alagsori nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés
meghosszabbításához a ..K-ELME" Kft.-vei (székhelye; 1083 Budapest. Práter
utca 65.: cégjegyzékszáma: 01-09-064370.; adószama: 10301986-2-42.:
képviseli: Juhász-Veres Sándorné ügyvezető) 2026 december 31-ig szóló
határozott időre, nagy- és kiskereskedelmi textiláru üzlet és raktár tevékenység
céljára a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig bezárólag a jelenleg
fizetett 94.437 Ft/hó -t ÁFA összegen, a veszélyhelyzet megszűnését követő
91. naptól kezdődően általa megajánlott 181.000.- Ft/hó - ÁFA bérleti díj +
közüzemi és különszolgáltatás! díjak összegen

A határozat elutasításra
került intézkedést nem
igényel.

polgármester/JG
K Zrt..
Gazdálkodási
Ügyosztály,
Pénzügyi
ügyosztály

2021.09.22.
(fedezet
biztosítása)

JGK Zrt
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.12.31

JGK Zrt
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

A Költségvetési és
Pénzügyi Ügyosztály a
kifizetések fedezetét
biztosító
átcsoportosítást 2021.
szeptember 22-én
végrehajtotta. az
előirányzat-módosítást
a költségvetés III.
módosításában átvezeti.

meghosszabbítása
ra

2.)

1.)

NY

Javaslat a
Budapest VHI.
kerület, Práter
utca 28. szám
alatti nem lakás
céljára szolgáló
helyiségek
bérbeadásával
kapcsolatos
298 2021. XI.03.
döntés
meghozatalára,
bérbeszámítási
megállapodás
megkötésére,
valamint
tulajdonosi
nyilatkozat
kiadására

2 i leikén a Józsefvárosi, Gazdálkodási Központ Zn.-t a határozat l ) pontja
szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céliára szolgáló helyiségek
berbeadasanak feltételeiről szóló 35/2013 (VI 20 .) önkormányzati rendelet 14
íj (21 bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
feltöltését, valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásai vállalja a leendő bérlő
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy'
dönt, hogy
1.) nem járul hozzá a Budapest VHI. kerület. Práter utca 28. szám alatti
35695/0/A/5 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 25 in2 alapterületű. üres, utcai bejáratú,
földszinti, valamint a Budapest Vili, kerület. Práter utca 28. szám alatti
35695/0/A/6 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 21 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú,
földszinti egybenyitott helyiségek bérbeadásához a Modem Hungária Trade
Kft. (székhely. IQQI Budapest. Üllői út 53/B.t cégjegyzékszám: 01-09351096.: adószáma: 2713G746-1-43.: képviseli: Nabi Ajmal ügyvezető)
részére 2031 december 31.-ig szóló határozott időre. 30 napos felmondási idő
kikötésével szeszmentes vendéglátási tevékenység céljára, az általa ajánlott
80.000.- Ft/hó + ÁFA bérleti díj 4 közüzemi és különszolgáltatást díjak
összegen.

2.) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Práter utca 28. szám alatti
35695/0/A/5 hrsz.-ú, tulajdoni lapon 25 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú,
földszinti, valamint a Budapest VIII. kerület, Práter utca 28. szám alatti

2.)

35695/0/A/6 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 21 m' alapterületű, üres, utcai bejáratú,
földszinti egybenyitott helyiségek bérlő általi felújításához (közműves
munkák, víz-csatorna szerelés, villanyszerelési munkák, sitt szállítás) és a
bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez, valamint a fenti bérbeadóra
tartozó felújítási munkák költségének bérleti díjba történő bérbeszámításához
36 hónap alatt 716.732.- Ft + 193.518.- Ft ÁFA összegben.

3.) nem járul hozzá, hogy a Modern Hungária Trade Kft. (székhely: 1091
Budapest. Üllői út 53/B.; cégjegyzékszám: 01-09-351096.: adószáma:
27130746-1-43.: képviseli: Nabi Ajmal ügyvezető) a Budapest Vili, kerület,
Práter utca 28. szám alatti 35695/0/A/5 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 25 m2

3.)

4.)

alapterületű és a 35695/0/A/6 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 21 m‘ alapterületű,
egybenyitott üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló
helyiségekben 30 m‘ alapterületű galériát alakítson ki a bérlő saját költségén.

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-l. hogy a Budapest VHI.
kerület Práter utca 28. szám alatti 35695/0/A/5 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 25
m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti, valamint a Budapest VIII.
kerület. Práter utca 28. szám alatti 35695/0/A/6 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 21
nr alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti egybenyitott helyiségek
pályázat útján történő hasznosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Bizottság
elé.

2021.12.31

JGK Zrt.
vagyongazdálkod
ási
igazgatója/JGK
Zrt.

2021.12.15

NY 299 2021

NY 300 2021

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, houv az alabbi határozati javaslatot nem fogadta el1. } hozzájárul a Budapest l'Ul. kendet. Szerdahelyi u 18. szám alatti.
35136/t)/.4tl helyrajzi számú, itt ni2 alaptendert. üres, utcai bejáratú,
földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés
tevékenységi körének módosításához az F.D-RICH Bt -vei (székhely. 1081
Budapest, Kisfuvaros utca 5. 2. em. 17.; cégjegyzékszáma: 01 06 778088:
adószáma: 22399638-1-42. Képviseli: Kapcala Petemé) kereskedelmi
tevékenység (üzlet és vegyeskereskedés) szeszárusítással céljára, határozatlan
időre. 30 napos felmondási idő kikötésével, a veszélyhelyzet megszűnését
JGK Zrt.
követő 9(1. napig bezárólag a jelenleg fizetett 11.993.- Ft/hó + .4 EJ összegen,
a veszélyhelyzet megszűnését követő 91. naptól kezdődően 44.833.- Ft/hó + vagyongazdáikod
ási
A FA bérleti díjon, valamint közüzemi és különszolgáltatást dijak összegen.
igazgatója/JGK
2. ) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
Zrt.
bérleti szerződés módosítás megkötésére, amelynek feltétele, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (17.20.) önkormányzati rendelet
14. < (7) bekezdése alapján a 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
(eltöltését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő .4 bérleti
szerződés megkötésének további feltétele, hogy a bérlőnek nem lehet a
bérbeadóval szemben fennálló tartozása a szerződés megkötésekor.

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület.
Szerdahelyi u.
18. szám alatti
utcai bejáratú,
földszinti, nem
lakás céljára
XI.03. szolgáló helyiség
bérlőjének a
tevékenység
módosítására
irányuló
kérelmével
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Üllői út
42. szám alatti
nem lakás
XI.03. céljára szolgáló
helyiség bérleti
szerződésének
meghosszabbítása
ra

2021.11.03

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Üllői út 42. szám alatti 36402/4/0'36
hrsz -ú. tulajdoni lapon 79 m2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás
céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításához a
FŐBEJÁRAT-SÖRÖZŐ Kft.-vel (székhely; 1082 Budapest. Kisfaludy u. 28.

1.)

2.)

B. cp. 2. em. 3.: cégjegyzékszám: 01-09-968634.: adószám; 23502534-2-42:
képviseli: Csonka János ügyvezető) 2026. december 31-ig szóló határozott
JGK Zrt.
időre, vendéglátás szeszárusitással tevékenység céljára a veszélyhelyzet
vagyongazdáikod
megszűnését követő 90. napig bezárólag a jelenleg fizetett 193.060.- Ft/hó
ási
ÁFA összegen, a veszélyhelyzet megszűnését követő 91. naptól kezdődően
436.700.- Ft/hó 4 ÁFA bérleti díj
közüzemi és különszolgáltatást dijak igazgatója/JGK
nwzeven
Zrt.
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-l a határozat 1.) pontja
szerinti bérleti szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet
14. J? (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék
feltöltcsct. valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő

2021.12.31

2021. november
9

Az ügyfél a 2021.
november 9-én kelt
levéllel kiértesítésre
került

I.)

2.)

3.)

4.)

A I ij la i< ionos i. Vagyongazdálkodási és Köztérélet-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hazzáiarul a’Budapest Vili, kerület. Rökk Szilárd u. H. szám alatt hereit
36677 l.' A 29 hrsz.-ú. 216 m2 alapterületit, nem lakás céljára szolgaló helyiség
tekintetében az Ari s Harmony Szabad Művészeti Társaság részére a korábban
hatályban volt Kepviselö-testúíel 248'2013 (VI.I9) számú határozat alapián
kötött bérleti szerződés rendelkezései, valamim a Kulturális. Civil. Oktatási.
Nemzetiségi. Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 11 2021. (VII.20.) számú
határozata alapján a 2021. január l-töl az úi bérleti szerződése alapján
megállapított bérleti díj hatálybalépéséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig
tartó időszakban bérleti díjnak a mindenkori közös költség (a határozathozatal
időpontjában 55.460.- Ft/hó) összegével megegyező mértékű bérleti díj f- ÁFA
Összegen történő megállapításához a közüzemi és különszolgáltatást dijak
megfizetésének kötelezettsége mellett.

2.) hozzájárul a Budapest VIH. kerület, Práter u. 30-32. szám alatt bérelt
35696/0/A/54 hrsz.-ú 56 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség
tekintetében Budapest Józsefvárosi Református Egyházközösség részére a
korábban hatályban volt Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú
határozat alapján kötött bérleti szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális.
Civil. Oktatási. Nemzetiségi. Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 11/2021.
(VII.20.) számú határozata alapián a 2021. január l-töl 2021. december 31-ig
tartó időszakban bérleti díjnak a mindenkori közös költség (a
határozathozatal időpontjában 15.400.- Ft/hó) összegével megegyező mértékű
bérleti díj 4- ÁFA Összegen történő megállapításához a közüzemi és
különszolgáltatási dijak megfizetésének kötelezettsége mellett.
3.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Kis Fuvaros u. 11. szám alatt
bérelt 35I00/O/A/3 hrsz.-ú 103 mz. nem lakás céljára szolgáló helyiség
tekintetében Budapest Józsefvárosi Református Egyházközösség részére a
korábban hatályban volt Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú
határozat alapján kötött bérleti szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális.
Civil. Oktatási. Nemzetiségi. Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 11/2021.
(VII. 20.) számú határozata alapján a 2021. január l-töl 2021. december 3I-ig
tartó időszakban a bérleti díjnak a mindenkori közös költség (a
határozathozatal időpontjában 29.520.- Ft/hó) összegével megegyező mértékű
bérleti díj + ÁFA összegen történő megállapításához a közüzemi és
különszolgáltatási díjak megfizetésének kötelezettsége mellett.

4.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Práter u. 65. szám alatt bérelt
36128/3/A/57 hrsz.-ú 58 m2 alapterületű. nem lakás céljára szolgáló helyiség
tekintetében a Fiatal Üvegművészek Egyesülete a korábban hatályban volt
Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú határozat alapján kötött bérleti
szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil. Oktatási. Nemzetiségi.
Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 11/2021. (VII. 20.) számú határozata
alapján a 2021. január 1-tól 2021. december 31-ig tartó időszakban a bérleti
díjnak a mindenkori közös költség (a határozathozatal időpontjában 19.720.Ft hó) összegével megegyező mértékű bérleti díj + ÁFA összegen történő
megállapításához a közüzemi és különszolgáltatási dijak megfizetésének
itipIIau

.

5.)

6.)

7.)

8.)

2021 XI.03.

Javaslat az
önkormányzati
feladatokhoz és
célokhoz
kapcsolódó
tevékenységet
végző
szervezetek
kedvezményes
bérleti dijának
2021.évre
történő

5.1 hozzájárul a Budapest VIII.. Pál u. 6. szám alad bérelt 36788/II/A/2
hrsz.-ú 304 m" alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében
Magyar Goju-Kai Szövetség részére a korábban hatályban volt Képviselő
testület 24S 2013. (VI. 19.) számú határozat alapján kötött bérleti szerződés
rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil. Oktatási. Nemzetiségi. Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság 11'2021. (VII.20.) számú határozata alapján a
2021. január 1-tól 2021. december 31-ig tartó időszakban a bérleti díjnak a
mindenkori közös költség (a határozathozatal időpontjában 48.555.- Ft'hó)
Összegével megegyező mértékű bérleti díj + ÁFA összegen történő
megállapításához a közüzemi és külonszolgáltatási dijak megfizetésének
kftl^le-zí'Ucpm* mollon . . ...........
.. ....
6.)
hozzájárul a Budapest VIU. kerület. Kálvária tér 16. fsz. 3. szám
alatt bérelt 35435/0/A/32 hrsz.-ú 44 m2 aiapterületii nem lakás céljára
szolgáló helyiség tekintetében Mórave sík Alapítvány részére a korábban
hatályban volt Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú határozat alapján
kötött bérleti szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil. Oktatási.
Nemzetiségi. Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 11/2021. (VII. 20.} számú
határozata alapián a 2021. január 1 -töl 2021. december 31-ig tartó időszakban
a bérleti díjnak a mindenkori közös költség (a határozathozatal időpontjában
25.256.- F(/hó> Összegével megegyező mértékű bérleti díj + ÁFA összegen
történő megállapításához a közüzemi és különszolgáltatás! díjak
megfizetésének kötelezettsége mellett.
7.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Kálvária tér 19. szám alatt bérelt
3S456/0/A/31 hrsz.-ú 41 m2 alapterületű és 35456/0/A/36 hrsz.-ú 141 m2
alapterületű helyiségek tekintetében a Moravcsik Alapítvány részére a
korábban hatályban voll Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú
határozat alapján kötött bérleti szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális.
Civil. Oktatási. Nemzetiségi. Sport cs Esélyegyenlőségi Bizottság 11/2021.
(VH.20.) számú határozata alapján a 2021. január 1-től 2021. december 31-ig
tartó időszakban a bérleti díjnak a mindenkori közös költség (a
határozathozatal időpontjában 39.326.-Ft/hó) összegével megegyező mértékű
bérleti díj + /\FA összegen történő megállapításához a közüzemi és
különszolgállatási dijak megfizetésének kötelezettsége mellett.

8.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, (illői út 60-62. szám alatt bérelt
36308/0/A/2 hrsz.-ú 189 m7 alapterületű helyiségre tekintetében Moravcsik
Alapítvány részére a korábban hatályban volt Képviselő-testület 248/2013.
(VI. 19.) számú határozat alapján kötött bérleti szerződés rendelkezései,
valamint a Kulturális. Civil. Oktatási. Nemzetiségi. Sport és Esélyegyenlőségi
Bizottsági IZ202I. (VH.20.) számú határozata alapján a 2021. január 1-töl
2021. december 31-ig tartó időszakban a bérleti díjnak a mindenkori közös
költség (a határozathozatal időpontjában 47.279.- Ft/hó) összegével
megegyező mértékű bérleti díj + ÁFA Összegen történő megállapításához a
közüzemi és különszolgállatási dijak megfizetésének kötelezettsége mellett.

9.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Kálvária fér 22. szám alatt bérelt

9.)

35459/0/A/3 hrsz.-ú. 57 ni*, alapterületű helyiség tekintetében
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete részére a korábban hatályban volt
Kepvisdő-lestülei 248'2013. (VI. 19.) számú határozat alapján kötőit bérleti
JGK Zrt.
szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil. Oktatási. Nemzetiségi. vagyongazdái kod
Sport és Cseh egyenlőség! Bizottság 11'2021. (VII.20.) szánni határozata
ási
alapján a 2021. január 1-töl 2021. december 31-ig tartó időszakban a bérleti igazgatója/JGK
díjnak a mindenkori közös költség (a határozathozatal időpontjában 15.900.Zrt.
Fl hó) Összegével megegyező mértékű bérleti díj + ÁFA összegen történő
megállapításához a közüzemi cs különszolgállatási dijak megfizetésének
kőtéleze11seuc tnellelt.

10 } hozzájárul a Budapest VHI. kerület. Szilágyi u. I/B. szám alatt bérelt

10.)

11.)

12.)

13.)

14.)

34688/0/A/1 hrsz.-ú 25 m‘ alapterületű helyiség tekintetében a Reményi F.de
Cigányzenész Szövetség részére a korábban hatályban volt Kepviselö-testnkt
248.2013. (VL19 ) számú határozat alapián kötött bérleti szerződés
rendelkezései, valamint a Kulturális. C ivii. Oktatási. Nemzetiségi. Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság 11 2021 (VII.20 } számú határozata alapján a
2021. január I-iöl 2021. december 31-ig tartó időszakban a bérleti díjnak a
mindenkori közös költség (a határozathozatal időpontjában 5.750.- Fl/hó)
összegével megegyező mértékű bérleti díj + ÁFA összegen történő
megállapításához a közüzemi és különszolgáltatási dijak megfizetésének
kötelezettsége mellett.
11 ) hozzájárul a Budapest Vili., Pál u. 3. szám alatt bérelt 3679370/A/17
hrsz.-ú, 150 m2 alapterületű helyiség tekintetében a Szakja Tasi CsÖling
Buddhista Egyesület részére a korábban hatályban volt Képviselő-testület
248/2013. (VI. 19.) számú határozat alapján kötött bérleti szerződés
rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil; Oktatási. Nemzetiségi. Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság 11/2021. (Vll.20.) számú határozata alapján a
2021 január l-töl 2021. december 31-ig tartó időszakban a bérleti díjnak a
mindenkori közös költség (a határozathozatal időpontjában 55.250.- Ft/hó)
összegével megegyező mértékű bérleti díj + AFA összegen történő
megállapításához a közüzemi és különszolgállatási díjak megfizetésének
kötelezettsége mellett.
12.) hozzájárul a Budapest VHI. kerület, Baross u. 112. szám alatt bérelt
35491/0/A/38 hrsz.-ú, 193 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség tekintetében a Szigonv-útitárs a Komplex Pszicho-szociális
Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. részére a korábban hatályban
volt Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú határozat alapján kötött
bérleti szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil. Oktatási.
Nemzetiségi. Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 11/2021. (Vll.20.) számú
határozata alapján a 2021. január l-töl 2021. december 31-ig tarló időszakban
a bérleti díjnak a mindenkori közös költség (a határozathozatal időpontjában
45.180.- Ft/hó) összegével megegyező mértékű bérleti díj + ÁFA összegen
történő megállapításához a közüzemi és különszolgáltatási dijak
ínpafl'/ptpcpnpk
nvUlrMt
13.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Teleki László tér 16. szám alatt
bérelt 34734/0/A/24 hrsz.-ú, 16 m2 alapterületű helyiség tekintetében a
Társak a Teleki Térért Egyesület részére korábban hatályban volt Képviselő
testület 248/2013. (VI.19.) számú határozat alapján kötött bérleti szerződés
rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil. Oktatási. Nemzetiségi. Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság 11/2021 (Vll.20.) számú határozata alapján a
2021. január l-töl 2021. december 31-ig tartó időszakban a mindenkori közös
költség {a határozathozatal időpontjában 5.040.- Ft/hó) összegével megegyező
mértékű bérleti díj + ÁFA összegen történő megállapításához a közüzemi
és különszolgáltatási díjak megfizetésének kötelezettsége mellett.
14.) hozzájárul a Budapest VHI. kerület. Teleki László tér 22. szám alatt
bérek 34734/0/A/32 lirsz.-ú. 103 m2 alapterületű helyiség tekintetében a
Társak a Teleki Térért Egyesület részére korábban hatályban volt Képviselő
testület 248'2013. (VI. 19.) számú határozat alapján kötött bérleti szerződés
rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil. Oktatási. Nemzetiségi. Sport és
Esélyegyenlőségi Bizottság 11-2021. (Vll.20.) számú határozata alapján a
2021 január l-töl 2021. december 3J-ig tartó időszakban a bérleti díjnak a
mindenkori közös költség (a határozathozatal időpontjában 30.694.- Ft hó)
összegével megegyező mértékű bérleti díj + ÁFA összegen történő
megállapításához a közüzemi és különszolgáltatási dijak megfizetésének
nipltprt

/

15.)

16.)

17.)

18.)
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Javaslat a
Budapest VIH.
kerület.
Népszínház utca
24. szám alatti,
földszinti.
34681/0/A/5
X1.03.
helyrajzi számú
irodahelyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
jóváhagyására

15.) hozzájárul a Budapest Vili. kerület. Teleki László tér 23. szám alatt
béreit 34740/0/A/25 hrsz.-ú, 29 m* alapterületű helyiség tekintetében a
tekintetében a Társak a Teleki Térért Egyesület részére a korábban
hatályban volt Képviselő-testület 248'2013. (VI. 19.) számú határozat alapján
kötött bérleti szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil. Oktatási.
Nemzetiségi. Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 11'2021. (VII.20.) számú
határozata alapján a 2021. január 1 -löl 2021. december 31-ig tartó időszakban
a mindenkori közös költség {a határozathozatal időpontjában 8.120.- Ft/hó)
összegével megegyező mértékű bérleti díj + ÁFA összegen történő
megállapításához a közüzemi és különszolgáitatási díjak megfizetésének
kötelezettsége mellett.
ló.) hozzájárul a VHL kerület, Lujza u. 5. szám alatt bérelt 35357/0/A/4
hrsz.-ú. 26 m2 alapterületű helyiség tekintetében az Új Világ Egyesület
részére a korábban hatályban volt Képviselő-testület 248/2013. (VI.19.) számú
határozat alapján kötött bérleti szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális.
Civil. Oktatási. Nemzetiségi. Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság 11/2021
(VII.20.) számú határozata alapján a 2021. január 1 -löl 2021. december 31-ig
tartó időszakban a bérleti díjnak a mindenkori köz.os költség (a
határozathozatal időpontjában 10.680,- Ft/hó) összegével megegyező mértékű
bérleti dij + ÁFA Összegen történő megállapításához a közüzemi és
kiilönszolgáitatási díjak megfizetésének kötelezettsége mellett.

-

18.) hozzájárul a Budapest VIII., Baross u. 126 sz. alatt bérek
35403/0/A/38 helyrajzi szám alatt nyilvántartott. 61 m: alapterületi! helyiség
tekintetében a JÓZAN BABÁK EGYESÜLET részére a korábban hatályban
volt Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú határozat alapján kötött
bérleti szerződés rendelkezései, valamint a Kulturális. Civil. Oktatási.
Nemzetiségi. Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság i 1/2021. (VII.20.) számú
határozata alapján a 2021. január 1 -töl 2021. december 31-ig tartó időszakban
a bérleti díjnak a mindenkori közös költség (a határozathozatal időpontjában
18.452.- Ft/hó) összegével megegyező mértékű bérleti díj •+ ÁFA összegen
történő megállapításához a közüzemi és különszolgáltatás! díjak
megfizetésének kötelezettsége mellett.
i 8.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t. hogy tájékoztassa a bérlőket a
határozat I.)-!7.) pontjaiban foglaltakról, azzal, hogy az L)-I7.) pontjaiban
foglalt hozzájárulás abban az esetben hatályosul, ha a bérlő a tájékoztatás
átvételétől foglalt legkésőbb 15 napon belül valamennyi esetlegesen fennálló
tartozását rendezi........ .... . ...................
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznositási Bizottság úgy
dönt, hogy az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el:
1. ) hozzájárul az eladási ajánlat hérlíí Rauf'Műszaki Kft (székhely: 1081
Budapest. Népszínház utca 24.: adószám: 24810432-2-42: cégjegyzékszám:
01-09-183546: képviseli: Maknsc Beatrix) részére történő kiküldéséhez az
JGK Zrt.
ingallan-nyilvántailétsban a 34681/0/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott,
termeszeiben a Budapest /'///. kerület. Népszínház utca 24. szám alatti, 25 m2 vagyongazdálkod
ásí
alapterületű (alapító okirat szerint és a valóságban 26 m2). nem lakás céljára
szolgáló helyiség vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott igazgatója/JGK
15.860.000 bt összegű vételár közlése mellett
Zrt.
2. ) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti
eladási ajánlat kiküldésére. valamint az adásvételt szerződés megktnésere.

2021.1130

2021.11.03

2021.11.15

Az ügyfelek
kiértesítésre kerültek

A nemleges határozat
az ügyfél részére
megküldésre került.

Javaslat a
Budapest VIII.
kerület, Baross
utca 127.
földszinti nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérleti
szerződésének
meghosszabbítása

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. József
utca 47. szám
alatti... gépkocsi
beálló
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Práter
utca 14. szám
alatti nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
bérbevételére
kiírt pályázat

1.}

A Tulajdonos:. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
)
1.
hozzájárul a Budapest V|||. kerület. Baross utca 127. földszinti
35919 0. A 78 hrsz.-u. tulajdoni lapon 8 in2 aíapterületü. udvari földszinti nem
lakás céljára szolgáló helyiségre szóló bérleti szerződés meghosszabbításához
.................... magánszeméllyel (lakik: .................... szüleien: .....................
anyja neve: ...................... ) 2026. december 31-ig szóló határozott időre,
raktározási tevékenység céljára az veszélyhelyzet megszűnései követő 90.
napig bezárólag a jelenleg fizetett 6 588 Ft'hó • ÁFA összegen, a
veszélyhelyzet megszűnését követő 91. naptól kezdődően általa megajánlott
JGK Zrt.
14.000,- Ft<hó ÁFA bérien díj különszolgáltatást díjak összegen.
vagyongazdáikor!

ási

2. ) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
igazgatója/JGK
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-l a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35-2013. (VI.20) önkormányzati rendelet 14. $ (7)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék feltöltését
vallalia a leendő bérlő----- ------------------------------------------------------------------3. ) az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013 (VI.20 ) önkormányzati rendelet 17.
§ (5) bekezdés a) pontja alapján eltekint a bérlő közjegyző előtti egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozat leteli kötelezettségétől.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1. ) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. József u. 47. szám alatti 35159
ingatlan területén lévő ... számú gépkocsi-beálló bérbeadásához ...........
magánszemély (lakik:................. : születeti: ............... : anyja neve:
.................... ) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő kikötésével
1l,244,- Fv'hó 4- ÁFA bérleti díi összegen.__________________________ _
2. ) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárost Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti vagyongazdálkod
ási
szerződés megkötésére, amelynek fettétele. hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló üres telek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és igazgatója/JGK
dologbcrlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati
Zrt.
rendeld 13. £ (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék
megfizetéséi vallatja a leendő bérlő____________________________________
3. ) az Önkormányzat tulajdonában álló néni lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 17.
§ (5) bekezdés a) pontja alapján eltekint a bérlő közjegyző előtti egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozat tételi kötelezettségétől.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
JGK Zrt.
dönt, hogy
1. ) a Budapest Vili kerület. Práter utca 14. szám alatti 35662/0/A/2 helyrajzi vagyongazdálkod
ási
számú
60 nr alapterületű, földszinti utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló igazgatója/JGK
helyiség bérbeadásáról szóló nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja______________________________
2. } hozzájárul a Budapest VIU. kerület, Práter utca 14. szám alatti
35662/0- A/2 helyrajzi számú 60 nr alapterületű, földszinti utcai bejáratú, nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához Bíró Gergő Dániel egyéni
vállalkozó (székhely: 1085 Budapest. József körút 69. földszint 1.:
nyilvántartási szám: 56368570: adószám: 57716914-1-42) részére,
határozatlan időre, kulturális, oktatási és kereskedelmi tevékenység (kiállító
tér. művészeti képzések, iparműveszeti cikkek forgalmazása) tevékenység
céljára. 75.000.- Ft/hó ÁFA bérleti díj 1 közüzemi és különszolgáltatást
Hí int-

eredményének
megállapítására

3.)

1.)

L
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Javaslat a
Budapest Vili,
kerület, Práter
utca 60.
XI.03. földszinti nem
lakás céljára
szolgáló helyiség
bérbeadására

2.)

3.)
Javaslat a
Budapest VIII.,
Alföldi utca ...
(Kun utca ...)
...... szám alatti,

Z

Z
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308 2021

XI .03. helyrajzi számon
nyilvántartott
lakás
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
aiánlat
Javaslat a
Budapest Vili.,
11. János Pál
pápa tér
..................szám
alatti,..................
XI.03. helyrajzi számon
nyilvántartott
lakás
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat

1.)

3.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy’ az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakas céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szóló 35'2013 (VI.20.) Önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díj összegig az óvadék feltöltését,
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző elölt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, továbbá a liároin havi bruttó bérleti
rtti plnlpL> rnz»i2Ír7PtpQPt víiilaliíi a tpniwln hérln
--- ... ......... .
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Práter utca 60. szám alatti
35728/18/A/3 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 4 m2 alapterületű. üres, földszinti,
bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához
..................... magánszemélv (lakik:......................... : született .................. ; anyja
neve: .......
) részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő
kikötésével raktározási tevékenység céljára a számítolt 3.400.- Ft/hó + ÁFA
JGK Zrt.
bérleti dií - közüzemi és kiilönszolráltatásí riíiak összegen
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró vagyongazdálkod
ási
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Ónkormányzat
igazgatója/JGK
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
Zrt.
feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14 tj (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését
vállalja a leendő bérlő
3.) az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VJ.20 ) önkormányzati rendelet 17.
§ (5) bekezdés a) pontja alapján eltekint a bérlő közjegyző előtti egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozat leteli kötelezettségétől.

2021.12.31

2021.12.31

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest Vili, kerület. Alföldi
utca ... {Kun utca ...) ............ szám alatti........................hrsz.-ú. 58 m2
JGK Zrt.
alapterületi!. 2 szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból
hozzátartozó 434/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan vagyongazdálkod
ási
a bérlő részére történő eladási ajánlat megküldéséhez - az elkészült forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték (26.710.000 Ft) 85%-ának alapul igazgatója/JGK

Zrt.
2.)

1.)

2.)

2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

2022.02.15

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy'
1.) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest Vili, kerület. 11. Janó
Pál pápa tér.................szám alatti................... hrsz.-ú. 45 m2 alapterületű, I és
JGK Zrt.
fél szobás, komfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzátartozó
209.10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlő vagyongazdálkod
ási
részére történő eladási ajánlat megküldéséhez. - az elkészült forgalmi
értékbecslésben megállapított forgalmi érték (22.620.000 Ft) 70%-ának alapul igazgatója/JGK
vételevei i 5.834.000 Ft vételár közlésével
Zrt.

2 } felkér: a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti eladási
ajanlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére

2021.12.31

z
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Javaslat a
Budapest VHI.,
Szentkirályi utca
32/B. szám alatti.
36S99/0/A/4
helyrajzi számon
nyilvántartott,
határozatlan
időre szóló
XI.03.
bérleti joggal
terhelt
raktárhelyiség
elidegenítésével
kapcsolatos
vételár és eladási
ajánlat
jóváhagyására

I.)

Zrt.
2.)

1)

z
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Javaslat
„Otthonfelújítási
támogatás” iránt
XI.03.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására

2)

3)

1)

z
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Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
XI.03.
benyúj tott
pályázatok
eredményének
megállapítására

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
!j
hozzájárul az eladási ajánlat bér lő -...... ............. magánszemély - részér
történő kiküldéséhez az ingatlan-nyilvántartásban a 36599 0 A 4 helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIH kerület. Szentkirályi utca
32. B. szám alatti, földszinti. 12 nt2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott 3.960.000
JGK Zrt.
Ft összegű vételár közlése mellett
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzói képviseletében eljáró vagyongazdálkod
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási
ási
ajánlat kiküldésére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére
igazgatója/JGK

2)

3)

4)

2022.02.15

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy'
1)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályáza
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ..................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nvilvánitja.
2) hozzájárul a 1083 Budapest Vili, kerület. Práter u. ........................ szám
alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési lgármcstcr/JGK 1
munkálatainak elvégzéséhez, gázkonvektorok cseréje, beüzemelése, ablakok
felújítása munkálatokhoz bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a polgármester
134/2021.(111.11.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett
folvósitási és elszámolási feltételek mellett.
3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályáz?
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nvilvánitja.
2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület. Lujza u....................... szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, klíma telepítése, szobai padlóburkolat csere
munkálatokhoz bruttó 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást Igármester/JGK 2
biztosit az Otthon-felújításról szóló, a polgármester 134/2021 .(III. J1.) számú
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási
feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 2. számú mellékletét képező. 26/682-2/2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.

2021.12.30

2021.12.30

I)

z

Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
XI.93.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására
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3)

4)

1)
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Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás’’ iránt
XI.03.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására
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4)
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Javaslat
„Otthon
felújítási
támogatás” iránt
XI.03.
benyújtott
pályázatok
eredményének
megállapítására
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2)

3)
!

4)

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
i)
a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bértől páiyáza
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ....................... bérlő pálvázatat érvényesnek és eredményesnek nvilvamtja

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület. Karácsony Sándor u...................
szám alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási cs
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, nyílászárók cseréje, villanybojler
csere munkálatokhoz brutló 300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő Igármester/JGK Z
támogatást biztosit az Otthon-felújításról szőlő, a polgármester
134/2021.(111.11.) számú döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett
folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 3. számú mellékletet képező. 26/664-2/2021 ügyiratszámú
tefepülésképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenység folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ...................... bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2) hozzájárul a 1084 Budapest Vili, kerület. Nagy Fuvaros u.........................
szám alatti bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és
korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, nyílászárók cseréjéhez bruttó polgármester/JG
300.000.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon
KZrt
felújításról szóló, a polgármester 13472021. (111.11.) számú döntése alapján
kiín pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek
mellett.
3)
a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 4. számú mellékletét képező. 26/517-2/2021 ügyiratszámu
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenvsée folytatásához.
4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
aláírására.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
i) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat
alapján - a jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével .................. bérlő pálvázatat érvényesnek és eredményesnek nyílvánítja.
2) hozzájárul a 1082 Budapest VIII. kerület. Vajdahunvad u.................... szám
alatti bérlemény - l) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési
munkálatainak elvégzéséhez, bejárati ajtó csere, ajtó-ablak javítás, padló
polgármester/JG
felújítás, sitt szállítás végzéséhez bruttó 300.000 - Fi összegű, vissza nem
K Zrt.
térilendö támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló, a polgármester
134/2021 .{111. 11.) számú döntése alapján kiirt pályázat felhívásában közzétett
folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az
előterjesztés 5. számú mellékletét képező. 26 573-2'2021 ügyiratszámú
településképi bejelentési eljárásban hozott határozatban foglalt építési
tevékenvséu folytatásához.
-í)
felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés
a kiírására.

2021.12.30

2021.12.30

2921.12.30

z
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Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Koszorú
utca 18. földszint
XI.03. 2. szám alatti
üres, nem lakás
céljára szolgáló
helyiség
bérbeadására

1.)

2.)

1.)
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fa

.Javaslat a
Budapest VIII.
kerület.
Bérkocsis utca
XI.03,
30. szám alatti
ingatlan pályázat
útján történő
értékesítésére

2.)

A t ulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület hasznosítási Bizottság úgy
doni, hogy
] } hozzájárul a Budapest Vili kerület Köszöni utca 18. földszint 2. szám
alatti 3 5287 0 A 2 hrsz.-ú. tulajdoni lapon 57 m2 alapterületű. üres, udvari
bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához
..................... magánszemély ((lakik:................................ : született: ................ ;
anyja neve:...................... } részére határozatlan időre 30 napos felmondási idő
JGK Zrt.
kikötésével raktározási tevékenység céljára 46.175.- FVhó + ÁFA bérleti díj + vagyongazdálkod
LA/iwmi VnlAngynhrnifqfTC! rlt'iaV ncc-n.nfn
ási
2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt -t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti igazgatója/JGK
Zrt.
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiről szoló 35/2013 (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. § (2)
bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetése,
valamint 3 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásai vállalja a leendő bérlő.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Bérkocsis utca 30. szám alatti, 34792
hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez.
2.)
elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület
Bérkocsis utca 30. szám alatti. 34792 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó
pályázati felhívást az alábbi feltételekkel:
a. )a minimális vételár 193.000.000.- Ft.
b. )a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár.
c. Jaz ajánlati biztosíték összege 28.950.000.- Ft
d. )a pályázónak/vevönek vállalnia kell, hogy
da. )az ingatlanon található épületet saját költségén elbontja.
db. ) a felépítményes ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerő
építési engedélyt szerez.
de.) a felépítményes ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerő
használatbavételi engedélyt szerez.
dd. ) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedehn
eseten a kötbér összege a késedelembe esés napjától számítottan a 60 napra
összesen 15.000.000.- Ft; a jogerős használatbavételi engedély
megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a kötbér összege a
JGK Zrt.
késedelembe esés napjától számítottan a 60 napra összesen 7.500.000.- Fi.
amely kötelezettségek garanciaszerződés megkötésével biztosítandók. A vagyongazdálkod
ási
garanciaszerződésben foglaltak 60 napnál kevesebb késedelem esetén
időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken túl. 61 napot meghaladó
igazgatója/JGK
késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel további 30.000.Zrt.
Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig.
de. ) a földszinti ulcafronton legalább 1 db kereskedelmi célra szolgáló
helyiséget alakit ki.
e. ) a nyertes pályázóval adásvételi előszerződést köt az Önkormányzat, amely
alapján a nyertes pályázó a vételár 10 %-at foglalóként megfizeti, és amelyben
az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlant az adásvételi előszerződés
aláírásának napjától számítottan 24 hónap alatt kiüríti és ezt követően felek
megkötik a végleges adásvételi szerződést.

2021.12.31

3.)

4.)
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Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Diószegi
Sámuel utca II.
előtt
XI.03. bekövetkezett
kátyúkárral
kapcsolatos
kártérítési igény
elbírálására
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Javaslat a
közterületek
filmforgatási
célú
hasznosításhoz
kapcsolódó 2020.
XI.17. évi közterület
használati
díjbevételek
20%-ának
társasháziak
részére történő
visszafizetésére
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Javaslat a
közterületek
filmforgatási
célú
hasznosításhoz
kapcsolódó 2020.
XI.17. évi közterület
használati
díjbevételek
20%-ának
társasházak
részére történő
visszafizetésére

z

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 45 2010 (11.21.) számú
határozatának (Versenyeztelest Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri
Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a
Józsefváros című helyt lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján,
továbbá az Önkormányzat cs a Bonyolító számára elérhető hirdetési
felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell

A pályázat
meghirdetésre került.

2021.11.15

4.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát
terjessze a Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási
Bizottság elé.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy elfogadja a Biztosító szakértőjének kárszámítása szerint, a károsult
42.500.- Ft összegű kárigényét és az Önkormányzatra eső önrész 10 000.- Ft.
polgármester/JG
azaz tízezer forint összeg kifizetését.

2022.01.31

K Zrt.,
Gazdálkodási
Ügyosztály,
Pénzügyi
Ügyosztály

2021.11.08

A biztosító felé a
jegyző könyvi kivonat
megküldve emailban
202 ÍJ 1.08.-án. A
Gazdálkodási
Ügyosztály részére a
jegyzőkönyvi kivonat
levélben megküldve
2021.11.09.-én

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy a
Leonardo da Vinci köz 1. Társasház részére a 98.119,- Ft visszafizetéséhez és
a társasház erről való tájékoztatásához hozzájárul.

polgármester/H a
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.11.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

poigármester/H a
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.11.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy a
Visi Imre utca 8. Társasház részére a 12.572.- Ft visszafizetéséhez és a
társasház erről való tájékoztatásához hozzájárul.

NY 331 2021

.Javaslat a
közterületek
film forgatási
célú
hasznosításhoz
kapcsolódó 2020.
XI.17. évi közterület
használati
díjbevételek
20%-ának
társasházak
részére történő
visszafizetésére

NY 332 2021

.Javaslat a
közterületek
film fór gat ási
célú
hasznosításhoz
kapcsolódó 2020.
XI.17. évi közterület
használati
díjbevételek
20%-ának
társasházak
részére történő
visszafizetésére

NY 333 2021

Javaslat a
közterületek
filmforgatást
célú
hasznosításhoz
kapcsolódó 2020.
XI.17. évi közterület
használati
díjbevételek
20%-ának
társasházak
részére történő
visszafizetésére

Javaslat a
közterületek
filmforgatási
célú
hasznosításhoz
kapcsolódó 2020.
NY 334 2021 XI.17. évi közterület
használati
díjbevételek
20%-ának
társasházak
részére történő
visszafizetésére

X Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-íestületeaek Tulajdonom.
Vagyongazdálkodási és KÖ/ferülct-hasznositási Bizottsága úgy dönt, hogy a?
Orczy út 43. Társasház részére a 12.572 - Ft visszafizetéséhez és a társasház
erről való laiekoztatasahoz hozzájárul ■

poIgármester/Fla
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.11.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/Ha
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.11.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/Ha
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.11.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

polgármester/ll a
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.11.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy a
Szentkirályi utca 32/B. Társasház részére a 12.840.- Ft visszafizetéséhez és a
társasház értői való tájékoztatásához hozzájárul.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közteriilet-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy a
Práter utca 30-32. Társasház visszafizetési kérelmét elutasítja. és kéri a
társasház tájékoztatását a kérelem jövő évi beadásának lehetőségéről

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy doni, hogy a
Práter utca 28. Társasház visszafizetési kérelmet elutasítja, és kéri a lársasház
tájékoztatását a kérelemjövő évi beadásának lehetőségéről.

NY 335 202!

Javaslat a
közterületek
.filmforgatás!
célú
hasznosításhoz
kapcsolódó 2020.
XI. 17. évi közterület
használati
díjbevételek
20%-ának
társasházak
részére történő
visszafizetésére

NY 336 2021

Javaslat a
közterületek
filmforgatási
célú
hasznosításhoz
kapcsolódó 2020.
XI.17. évi közterület
használati
díjbevételek
20%-ának
társasházak
részére történő
visszafizetésére

NY 337 2021

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület.
Karácsony
Sándor u. 29.
szám alatti...
XI. 17. számú gépkocsi
beálló
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonost.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy' a
Kőfaragó u. 3. Társasház visszafizetési kérelmét elutasítja. és kéri a társasház
tájékoztatásai a kérelem jövő évi beadásának lehetőségéről

2021.11.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

poigármester/H a
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

2021.11.19

A határozat cégkapura
megküldésre került.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közlerület-hasznositási Bizottsága úgy dönt, hogy' a
Tömő utca 33/B. Társasház visszafizetési kérelmét elutasítja, és kéri a
társasház tájékoztatását a kérelem jövő évi beadasanak lehetőségéről.

1.)

2.)

3.)
4.)

1.)
Javaslat a
Budapest Vili,
lóriiig k'U

polgár mester/H a
tóságí
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
1.) hozzájárul a Budapest VIH. kerület. Karácsony Sándor u. 29. szám alatti
35463 helyrajzi számú telken kialakított ... számú gépkocsi-beálló
bérbeadásához.............. magánszemély (lakik: ...................: született:
..................................... : anyja neve: ............ ) részére határozatlan időre, 30
JGK Zrt.
napos felmondási idő kikötésével, a 11.244.- Ftfhó + AFA bérleti díj
vagyongazdálkod
menállanítása mellett.
ási
2.) hozzájárul a határozat 1.) pontja szerinti bérleti díj fizetési
kötelezettséghez kapcsolódóan a 100%-os mértékű kedvezmény megadásához igazgatója/JGK
határozatlan ideig.
Zrt.
3.) hozzájárul, hogy a bérlő mentesüljön az óvadékfizetési kötelezettség alól.

4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti
szerződés megkötésére a határozat 2 ) pontja szerinti kedvezmény szerződésbe
foglalásával.
A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és KÖztcrület-hasznositasi Bizottság úgy'
dönt, hogy
1 ) hozzájárul a Budapest VIII. kerület. Kis Fuvaros u 6. szám alatti. 35075
helyrajzi számú épület udvarán kialakított ... számú gépkocsi-beálló
bérbeadásához............ magánszemély (lakik: ...............született: ...................;
anvja neve:................... ) részére határozatlan időre, 30 napos felmondási idő
kikölesével. 11.244.- Ft,hó + Af-A bérleti dó összwen.-------------------------------

2021.12.31

■

NY 338 2021

Fuvaros u. 6.
szám alatti ....
XI.17. számú gépkocsi
beálló
bérbeadásával
kapcsolatos
döntés
meghozatalára

2.)

1.)

Javaslat a
Budapest Vili,
kerület. Német
utca 14. szám
alatti önálló
NY 339 2021 XI.17. helyiségcsoport
bérbeadására
kiírt nyilvános
pályázati eljárás
eredményének
megállapítására

2.)

3.)

4.)

5.)

1

...... *.. —

340 2021 XI. 17.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

2.) felkéri a Budapest Józsefváros*. Önkormányzat képviseletében eljáró
JGK Zrt.
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt -í a határozat 1.) pontja szerinti bérleti vagyongazdalkod
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat
ási
tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és
igazgatója/JGK
dologbériet bérbeadásának feltételeiről szóló 59 2011. (XI.07.) önkormányzati
Zrt.
rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti díjnak megfelelő
óvadékfel töltés megfizetéséi vállalja a leendő bérlő A Rendelet 15. § {4)
bekezdés a) pontja alapján a bérlő mentesül a bérleti szerződés közjegyzői
okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele alól tekintettel arra,
hogy a bérleti díj ÁFA nélküli összege nem éri el a 20.000.- Ft-ot. A bérleti
szerződés megkötésének feltétele, hogy bérlőnek nem lehet a bérbeadóval
szemben tartozása.

202I.fI.25

Ügyfél kiértesítésre
került.

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy
dönt, hogy
l.) a Budapest Vili, kerület. Német utca 14. szám alatti 34915 helyrajzi számú
331 nr alapterületű, földszinti utcai bejáratú, önállóan megközelíthető nem
lakás céljára szolgáló helyiségcsoport bérbeadásáról szóló nyilvános,
egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2.) hozzájárul a Budapest Vili, kerület. Német utca 14, szám alatti 34915
helyrajzi számú 331 nf alapterületű, földszinti utcai bejáratú, önállóan
megközelíthető nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport bérbeadásához
Józsefvárosi Szabadidős Egyesület (székhely: 1086 Budapest. Szűz utca 5-7.
3/23.: nyilvántartási szám: 01-02-0010651: adószám: 18181342-1-42;
képviseli: Lenkev Petrosz) részére. 5 év határozott időre, tanoda, gyermekek
esélynövelő szolgáltatása tevékenység céljára. 112.133,- Ft/hó + ÁFA
JGK Zrt.
bérleti díi közüzemi és különszolzáltatásidíiakösszeiren................................
vagyongazdáikor!
3.) hozzájárul a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásához a
ási
Józsefvárosi Szabadidős Egyesület (székhely: 1086 Budapest. Szűz utca 5-7.
ígazgatója/JGK
3/23.; nyilvántartási szám: 01-02-0010651; adószám: 18181342-1-42;
Zrt.
képviseli: Lenkev Felrósz) részére, amely alapján a bérleményt telephelyként
beietfvezheti.
4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrl.-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. (VL20.) önkormányzati rendelet 17. § (4)
bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat
aláírását vállalja a leendő bérlő. A bérlőnek további óvadékfizelési- illetve
feltöltési kötelezettsége nincs, tekintettel arra, hogy a megfizetett ajánlati
biztosíték az óvadék összegébe beszámít, és azt fedezi.

5 ) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 3.) pontja szerinti
hozzájáruló nvilatkozat kiadására.
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
előterjesztés 1 sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel • az alábbiak
polgármester/H a
szerint:
tósági
Közterület-használó, kérelmező: Pedrano Homes Építőipari Kft
Ügyosztály
A közteriilet-használal ideje: 2021. október 25. - 2021 december 17.
Igazgatási Iroda
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helve. Budapest Vili, kerület. Illés utca 6-10 sz előtt
Közterület-használat nagysága. 114 m2 járda
Közterület-használat dija: 3 201.120. Ft

2021.12.31

2021.11.17

A határozat cégkapura
megküldésre került.

Az ügyfél a
levelet még
nem vette át.

z

z

z

z

z

345 2021 XI.17.

J avaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

342 2021 XI.17.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

343 2021 XI. 17.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

344 2021 XI.17.

345 2021

XI.17.

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

Javaslat
közterület
használati
kérelmek
elbírálására

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Kepxiseló-icstülctcnek Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
elöterjesztcs 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad
egy összegben történő teljes díjfizetéssel • az alábbiak
szerint:
Közterület-használó, kérelmező. Glória Ingatlan Kft
A közierület-használat ideje: 2021. augusztus 1 b. - 2022 január 31.
Közterület-használat célja: építési munkaterület (vízvételi pont)
Közterület-hasznalat helye: Budapest VHI kerület. Dankó utca 10-14 sz. előtt
Közterület-használat nagysága: I m2 úttest
Közterület-használat díja: 87.880.- Ft

polgármester/H a
tósági
Ügyosztály
Igazgatási Iroda

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Kepviselö-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
előterjesztés
3. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati hozzájárulást ad polgármcstcr/Ha
Éósági
- teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint .
Közterület-használó, kérelmező: Székely Ádám egyéni vállalkozó
Ügyosztály
A közterület-használat ideje: 2021. október 16. - 2021. december 31.
Igazgatási Iroda
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Közterület-használat helye: Budapest VHI. kerület. Puskin utca 22. sz. előtt
Közterület-használat naevsáca: 10 m?. < 1 db narkolóhelvcnl
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy' az
előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak
polgármester/Ha
szerint:
tósági
Közterület-használó, kérelmező: Tianhai Jngatlanproject Kft
Ügyosztály
A közterület használat ideje: 2021. október 21. - 2021. december 01.
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Igazgatási Iroda
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Bacsó Béla utca 3. sz. előtt
Közterület-használat nagysága: 3 m2 járda
Közterület-használat díja: 65.520.- Ft
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy' az
előterjesztés 5. Sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Pedrano Constniction Hungary Építőipari Kft. polgármester/Ha
tósági
A közterület-használat ideje: 2021. október 05. - 2022. január 31.
Ügyosztály
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Igazgatási Iroda
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület,Tömő utca 21. sz. előtt
Közterület-használat nagysága: 3 db parkolóhely
(párhuzamos parkolóhelyenként 10 m2)

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
előterjesztés 6. sz. mellékletében foglalt tartalommal a közterület-használati
hozzájárulás iránti kérelmet elutasítja az alábbiak szerint:
polgármester/Ha
Köztcriiiet-hasznáiő. kérdmező: Muyximu KJi.
tóságí
.4 közterület-használat ideje: 2O2i. október 15. - 2021. december 31.
Ügyosztály
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helye: Budapest 17//. kerület. Nagy Fuvaros utca 12. sz. Igazgatási Iroda
elüti
Közterület-használat nagysága: 2 db parkolóhely
(párhuzamos parkolóhelyenként 10 m2l

2021.11.17

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.11.17

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.11.17

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.11.17

A határozat cégkapura
megküldésre került.

2021.11.17

A határozat cégkapura
megküldésre került.

—

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Kepvsselö-testülctének fulaidonosi.
Vagyongazdálkodás: cs Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
előtéri eszles 7. sz mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak
szerint:
Közterület-használó, kérelmező. Sárgabarack TMRW Kft
A közterület-használat ideje 2021 május 21 2022 május 20.
Közterület-használat célja: cégér
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Bródy Sándor utca 17.
szám előtti közterületen
Közterület-használat nagysága: I tn2
knzfpriilpt.hacmálal Hiin AQ OOH -Ft
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
előterjesztés 8. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak polgár mester/H a
tósági
szerint:
Ügyosztály
Közterület-használó, kérelmező: Concorde Events Kft
A közterület-használat ideje: 2021. november 25. és 2022. január 02.
Igazgatási Iroda
Közterület-használat célja: rendezvényhez kapcsolódóan építési - bontási nap
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Corvin sétány (Futó utca Leonardo da Vinci utca közötti szakaszán)
Közterület-használat nagysága: 276 m2 járda
A közterület-haszna lat ideje: 2021. november 26. - 2022. január 01.
Közterület-használat célja, rendezvény (Adventi, Karácsonyi és Szilveszteri
vásár)
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Corvin sétány (Futó utca Leonardo da Vinci utca közötti szakaszán)
Közterület-használat nagysága:276 tn2 járda
Közterület-használat díja: 3.554.880,- Ft
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A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
előterjesztés 10 sz. mellékletében foglalt tartalommal
1. közterület-használati hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak
szerint:
Közterület-használó, kérelmező. Boróka Deli Kft.
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Közterület-használat helye. Budapest VIH. kerület. Krúdy utca 4. sz. előtt
polgármester/Ha
Közterület-használat nagysága: 1 m2 járda. 12 in2 régi parkolósáv. 21 id2 régi
tósági
úttest '
Ügyosztály
A L-ArOaruljt-k-K-mAl-it trlatu- ?n?.J..Cvantflmhar l~iQ'?/)'> 1 danámkor t 1
Igazgatási Iroda
2. közterület-használati hozzájárulást elutasítja - az alábbiak szerint.
Közterület-használó. kérelmező' Karika Deli Kft
Közterület-használat célja: vendéglátó terasz
Közterület-használat helye: Kudapext J 7/7. kerület, Krúdy utca 4. sz. elüti
Közterület-használat nagysága: 1 m2 járda. 12 nt2 régi parkolósáv, 21 ni2
régi úttest
A közterület-használat ideje: 2022. lanuárti]. 2022. szeptember 02
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A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képxrsclö-lestuieienek Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási es Közterület-hasznosítási Bizottsága úgx dönt, hogy az
előterjesztés 11. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - teljes dijmenlességgel ■- az alábbiak szerint
Közterület-használó, kérelmező: Budapest Vili.. Kiss József mca 10. polgármester/Ha
tósági
Társasházihoz.: 34689)
Ügyosztály
A közterület-használat ideje: 2021. november 01. - 2021. december 31.
Közterület-használat célja, építési munkaterület
Igazgatási Iroda
Közterület-használat helye: Budapest VIH. kerület. Kiss József utca 10. sz.
előtt
Közterület-használat nagysága: 38 m2 járda
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A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-teslületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy- az
előterjesztés 9. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Budapesti Rendör-fökapitányság
polgármester/Ha
A közterület-használat ideje: 2021. október 28. - 2022. február 28.
tósági
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Ügyosztály
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Tolnai Lajos utca .39-41.
Igazgatási Iroda
sz. elölt
Közterület-használat nagysága: 96 m2 járda
Közterület-használat helye: Budapest VIH. kerület Tolnai Lajos utca 39-41.
Mindszenty tér felöli homlokzata előtt
Közterület-használat nagysága: 39 m2 járda
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A Budapest Józsefvárosi Ö-nkonnányzat Kepviseló-testülelének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
előterjesztés 12. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak
szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Magyar Köztit és Közterület Kft.
polgármester/Ha
A közterület-használat ideje: 2021. október 01.- 2021 december 3 i.
tósági
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Ügyosztály
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Tolnai Lajos utca 26-30.
Igazgatási Iroda
sz. előtt
Közterület-haszná lat nagysága- 34 m2 járda
Közterület-használat helye: Budapest VHI. kerület. Déri Miksa mca 8 sz elölt
Közterület-használat nagysága: 69 m2 járda, útiest és 7 db parkolóhely
Közterület-használat díja: 7.116.070.- Ft
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A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-lestulctcnek Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy' az
előterjesztés 16. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak
szerint:
polgármester/Ha
Közterület-használó, kérelmező: Magyar Állami Operaház
tósági
A kérelemben foglalt közteriilet-liasználat ideje: 2021. november 15. - 2022.
Ügyosztály
január 15.
Igazgatási Iroda
Közterület-használat célja: egyéb elkerített terület (költöztetési célra)
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Szentkirályi u. 18.
Közterület-használat nagysága: 2 db parkolóhely (parkolóhelyenként 10 m2)
Közterület-használat díja: 584.000.- Ft
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A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Kép \n-ek?-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Körterület-hasznositási Bizottság?, úgy dönt, hogy az
cióienes/iés i * sz. mellékletében foglalt tartalommal a közterület-használatot
tudomásul veszi - egy összegben történő teljes díjfizetéssel
az alábbiak
szerint:
poIgármestcr/Ha
Koztcrület-lmsználő. kérelmező: Magyar Közút és Közterület Kft
fósági
A közlcríilet-használat ideje. 2021. szeptember 28.
Ügyosztály
2021. október 19.
2021. november 08.
Igazgatási Iroda
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Közterület-használat helye: Budapest VHI. kerület. Tolnai Lajos utca 26-30.
sz. előtt
Közterület-használat nagysága: 60 m2 úttest és 4 db parkolóhely
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-lestiiJetcnek Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodást és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
előterjesztés 14. sz. mellékletében foglalt tartalommal közterület-használati
hozzájárulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak
szerint:
poIgármestcr/Ha
Közterület-használó, kérelmező: Magyar Közút és Közterület Kft.
tósági
A közterület-használat ideje. 2021. október 01.- 2021. december 31.
Ügyosztály
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Igazgatási Iroda
Közterület-használat helye- Budapest Vili, kerület. Homok utca 5. sz. előtt
Közterület-használat nagysága: 9 m2 járda, úttest
Közterület-használat helye: Budapest VHI. kerület. Homok utca 5. számmal
szemközt
Közterület-használat nagysága: 3 db parkolóhely
v
-j~-—iH uexin—.
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi.
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága úgy dönt, hogy az
előterjesztés 15. sz. mellékletében foglalt tartalommal, közterület-használati
hozzájárulást ad - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak
szerint:
Közterület-használó, kérelmező: Magyar Közút és Közterület Kft
polgárin est er/H a
A közterület-használat ideje: 2021. október 01. -2021. október 31
tósági
Közterület-használat célja: építési munkaterület
Ügyosztály
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Vajdahunyad utca 4-6. sz.
Igazgatási Iroda
előtt
Közterület-használat nagysága: 39 tn2 járda, úttest
A közterület-használat ideje: 2021. november 01. - 2021. november 15.
Közterület-használat helye: Budapest Vili, kerület. Vajdahunyad utca 4-6. sz.
előtt
Közterület-használat nagysága: 39 m2 járda, úttest
1.....c.
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