
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 

JEGYZ Ő KÖNYVI KIVONAT 

Készült: A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
2019.  november 21-én (csütörtök)  15.00  órai kezdettel a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as telmében megtartott alakuló üléséről 

1/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy az 
alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend 

1.  Javaslat a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
Ügyrendjének elfogadására 
Előterjesztő: Veres Gábor - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-

 

hasznosítási Bizottság elnöke 
(írásbeli előterjesztés) 

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

1  Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, alatti ingatlan 
elővásárlási jogról való lemondásra 

2. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő.  Nováczki Eleonóra - vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

1.  Javaslat az Új Teleki téri Piachoz kapcsolódó pályázat eredményének megállapítására 

3. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügvosztály vezetője 

2. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti ingatlan 
elővásárlási jogról való lemondásra 
Előterjesztő.  dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási ügyosztály vezetóje 
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3. Javaslat a  Budapest szám alatti pinceszinti helyiségre 
vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetóje 

4. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jogról való lemondásra 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

5. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, T szám alatti ingatlanrészre vonatkozó 
elővásárlási jogról való lemondásra 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

6. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti épület udvarán található 
számú gépkocsi-beállóra kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

7. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, _ szám alatti 
lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

8. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, _ szám alatti lakás 
pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

9. Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás" iránt benyújtott pályázatok eredményének 
megállapítására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyon gazdálkodási igazgatója 

Napirend  1.  pontja: Javaslat a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-

 

hasznosítási Bizottság Ügyrendjének elfogadására 
Előterjesztő: Veres Gábor - Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 

Bizottság elnöke 
(írásbeli előterjesztés) 

2/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
elfogadja dr. Erdélyi Katalin módosító indítványát az Ügyrend V. fejezetének  16.  és  18. 
pontjára vonatkozóan, ennek megfelelően a felvilágosítás kérésre annak benyújtását követő 
legkésőbb  8  napon belül írásban érdemi választ kell adni, mely határidő indokolt esetben 
kétszer  8  nappal meghosszabbítható. 

Felelős: Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda 
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3/2019.  (XI.21.) sz. TVKH13 határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
elfogadja Szarvas Koppány módosító indítványát az Ügyrend V. fejezet  17.  pontjának 
törlésére vonatkozóan. 

Felelős: Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda 

4/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Ügyrendet, mely  2019.  november 21-én lép 
hatályba, és felkéri az elnököt annak aláírására. 

Felelős: a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda 

A  Bizottság létszáma — Soós György távozásával —  8 főre változott. 

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

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám 
alatti ingatlan elővásárlási jogról való lemondásra 

5/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület—hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
természetben a  Budapest  VIII. kerület, szám alatt található  140  m' 
alapterületű iroda helyiség tekintetében a  38.888.888,- Ft,  azaz harmincnyolcmillió-
nyolcszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáznyolvannyolc forint vételi ajánlathoz kapcsolódó 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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A  Bizottság létszáma — Soós György visszaérkezésével —  9 Ore  változott. 

2.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Elöterjesztö: Nováczki Eleonóra - vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

Napirend  2.1.  pontja: Javaslat az Új Teleki téri Piachoz kapcsolódó pályázat 
eredményének megállapítására 

6/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) az  1101/2019.  (IX.23.) számú határozattal elfogadott, a  Budapest  VIII. kerület,  35123/11 
hrsz. alatt kialakított, természetben az Új Teleki téri Piac  E4  jelű,  30 m2  alapterületű, 
önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadás útján 
történő hasznosítására vonatkozó pályázati eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilv ánítj a. 

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

2.) az  1101/2019.  (IX.23.) számú határozattal elfogadott, a  Budapest  VIII. kerület,  35123/11 
hrsz. alatt kialakított, természetben az Új Teleki téri Piac  E4  jelű,  30 m2  alapterületű, 
önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadás útján 
történő hasznosítására vonatkozó pályázati eljárás nyertesének a következő - a pályázati 
felhívás  6.  pontjában foglaltaknak megfelelően -, legmagasabb összegű belépési díjat 
vállaló pályázót nyilvánítja: 

-  Beni  és Marci Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Székhely:  1193 Budapest,  Táncsics Mihály  u. 82.  cégjegyzékszám:  01-09-348359, 
adószám:  27081628-2-43;  képviseli: Szántó Raul ügyvezető). 

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

3.) hozzájárul az Új Teleki téri Piac  E4  jelű,  30 m2  alapterületű, önkormányzati tulajdonban 
lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség határozatlan idejű, éttermi vendéglátás 
(melegkonyhás büfé) célra történő bérbeadásához a  Beni  és Marci Vendéglátóipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely:  1193 Budapest,  Táncsics Mihály  u. 
82.  cégjegyzékszám:  01-09-348359,  adószám:  27081628-2-43;  képviseli: Szántó Raul 
ügyvezető) részére  3.600.000,- Ft  + ÁFA belépési díj, illetve  75.000,- Ft  + ÁFA/hó bérleti 
díj ellenében.  A  bérleti szerződés aláírásának feltétele, hogy a leendő bérlő vállalja az 
Önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3 
havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a  17.  §  (4)  bekezdése alapján 
közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását. 

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

4 



4.)  felkéri a polgármestert a határozat  3.)  pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  31. 

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

3.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

Napirend  3.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 
Előterjesztő.. dr. Henez Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője ZÁRT ÜLÉS 

7/2019.  (XI.21.) sz. TVKRB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
közterület-használati hozzájárulást  ad  - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A  közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

(székhely: 
2019.  december  09. —2019.  december  14. 
2019.  december  16.  —  2019.  december  21. 
2019.  december  23. 
idényjellegű asztali árusítás (karácsonyi árusítás) 
Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza tér  1-3.  szám 
(Europeum előtt, Blaha Lujza tér — József körút 
sarka) előtti közterület 
2 m2 Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

8/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
közterület-használati hozzájárulást  ad  - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A  közterület-használat ideje: 

Közterület-használat célja: 

(székhely: 
2019.  december  15.  —  2019.  december  23. 
2019.  december  27. —2019.  december  31. 
idényjellegű asztali árusítás (karácsonyi és 
szilveszteri árusítás) 
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Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Blaha Lujza tér  1-3.  szám 
(Europeum - József körút sarkánál a  4.  oszlop 
mellett) előtti közterület 

Közterület-használat nagysága: 2 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

9/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
közterület-használati hozzájárulást  ad  - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

(székhely: 
2019.  december  13. —2019.  december  24. 
fenyőfa árusítás 
Budapest  VIII. kerület, Lőrinc pap tér — Krúdy  u. 11. 
sarka előtti közterület 
10 m2 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

10/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
közterület-használati hozzájárulást  ad  - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 
(székhely: 

A  közterület-használat ideje: 2019.  december  18.  —  2019.  december  24. 
Közterület-használat célja: fenyőfa árusítás 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér — posta előtti rész 

— területét érintő közterület 
Közterület-használat nagysága: 10 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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11/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
közterület-használati hozzájárulást  ad  - egy összegben történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A  közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

(székhely: _ 
2019.  december  13. —L019.  ctecember  24. 
fenyőfa árusítás és idény jellegű asztali árusítás 
(karácsony) 
Budapest  VIII. kerület, Szigony  u.  — Práter  u.  sarka 
(Spar  üzlet mellett) előtti közterület 
10 m2  +  2 m2 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

12/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy — 
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — közterület-használati hozzájárulást  ad  az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 
(székhely: 

Közterület-használat ideje: 2019.  november  17. —2020.  május  20. 
Közterület-használat célja: reklámtábla kihelyezése 
Közterület-használat helye: Budapest  VIII. kerület, Delej  u. 43.  szám előtti 

közterületen 
Közterület-használat nagysága: 1 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

13/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy — 
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — közterület-használati hozzájárulást  ad  az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 
(székhely: 
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Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

2019.  november  17. —2020.  május  20. 
2  db reklámtábla kihelyezése 
Budapest  VIII. kerület, Kiss József  u. 16.  szám és 
Szilágyi  u. 1/A  szám előtti közterületen 
1 m2  +  1 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

14/2019.  (XI.21.) sz. TVKIIB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

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

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

(székhely: 
2019.  november  21.  —  2020.  május  20. 
vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 9.  szám előtti 
közterület 
10 m2  +  10 m2 

2.  az _ vendéglátó terasz és napernyő céljából igénybe vett közterület-

 

használat díját  2019.  október  01.  —  2019.  november  20.  közötti időszakra vonatkozóan 
fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

15/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  közterület-használati hozzájárulást  ad  — havonta történő teljes díjfizetéssel — az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 
(székhely: 
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Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:  

2019.  november  21. -2020.  május  20. 
vendéglátó terasz + napernyő 
Budapest  VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér  2. 
szám előtti közterület 
40 m2  ±40 m2 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

2.  a . a vendéglátó terasz és napernyő céljából igénybe vett közterület-

 

használat díját  2019.  november  01.  -  2019.  november  20.  közötti időszakra vonatkozóan 
fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

16/2019.  (XI.21.) sz. TVICHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1. közterület-használati hozzájárulást  ad  - havonta történő teljes díjfizetéssel - az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

(székhely: 
2019.  november  21. -2020.  május  20. 
kioszk (virág) 
Budapest  VIII. kerület, Harminckettesek tere  6. 
szám előtti közterület 
6 m2 

2. a kioszk (virág) céljából igénybe vett közterület-használat 
díját  2019.  július  02. -2019.  november  20.  közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

17/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
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módosítja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  990/2019.  (IX.09.) számú 
határozatát és — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — közterület-használati 
hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

(székhely: 
2019.  november  21. —2020.  május  20. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Krúdy utca  4.  szám előtti 
közterületen 
22 m2 

2.  az . a vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használat díját 
2019.  október  16. —2019.  november  20.  közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

18/2019.  (XI.21.) sz. TVKIIB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
közterület-használati hozzájárulást  ad  — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 
(székhely: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

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

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

2019.  november  24.  és 2019.december  27. 
Ádventi és Karácsonyi vásár (építési és bontási 
munkák) 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány Futó  u. 
felőli oldalán elhelyezkedő közterületen 
100 m2 

2019.  november  25.  —  2019.  december  26. 
Szeptember Fest 
Budapest  VIII. kerület, Corvin sétány Futó  u. 
felőli oldalán elhelyezkedő közterületen 
100 m2 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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19/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
közterület-használati hozzájárulást  ad  — előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

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

Felelős: polgái iester 
Határidő:  2019.  november  21. 

2019.  novemberi.  -2020.  május  20. 
molinó  (Bristol Hotel) 
Budapest  VIII. kerület, Kenyérniező  u. 4.  szám 
6 m2 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

20/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
közterület-használati hozzájárulást  ad  - előre egy összegben, 60%-os díjmérsékléssel történő 
díjfizetéssel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 
(székhely: , 
2019.  november  11.  -  2019.  december  12. 
építési munkaterület 

Budapest  VIII. kerület, Vajdahunyad utca  4.  és  6.  szám 
előtt 
20 m2  járda,  22 m2  úttest és  1  db parkoló  (10  in2 
parkolóhelyenként) 

Budapest  VIII. kerület, Vaj dahunyad utca  8.  szám előtt 
1  db parkoló  (10 m2  parkolóhelyenként) 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
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Napirend  3.2.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti ingatlan elővásárlási jogról való lemondásra ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

21/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület—hasznosítási Bizottság  úv  dönt_  bogy  a 
Budapest  Főváros VIII. kerül-t Önkormányzat a 
természetben a  Budapest  VIII. . szám alatt található  81 m2 
alapterületű lakás tekintetében  60 000 000.- Ft,  azaz hatvanmillió forint vételi ajánlathoz 
kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend  3.3.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, 
pinceszinti helyiségre vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetee 

. szám alatti 
ZÁRT ÜLÉS 

22/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület—hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
természetben a  Budapest  VIII. kerület alatt található  93 m2  alapterületü 
pinceszinti üzlethelyiség tekintetében,  12.382.500,- Ft,  azaz tizenkétmillió 
háromszáznyolcvankettőezer-ötszáz forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez 
kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend  3.4.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra ZÁRT ÜLÉS 
Előteti esztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

23/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület—hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
természetben a  Budapest  VIII. kerület, szám alatt található 
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126  in2  alapterületű lakás tekintetében  70.000.000 Ft,  azaz hetvenmillió forint vételáron 
létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend  3.5.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
ingatlanrészre vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 

24/2019.  (XL21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület—hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkoimányzat a ••, 
természetben a  Budapest  VIII. kerület, szám alatt található 
számú gépkocsibeálló vonatkozásában  5.000.000 Ft,  azaz ötmillió forint vételáron létrejött 
adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  21. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

Napirend  3.6.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
épület udvarán található számú gépkocsi-beállóra kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója ZÁRT ÜLÉS 

25/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, _ szám alatti, 
udvarán kialakított számú gépkocsi-beállóra szóló, ; 
magánszeméllyel (lakcím: kötött bérleti 
szerződés módosításához, oly módon, hogy a bérlő a bérleti díj megfizetése alól a 
60/2011.  (XI.07.) önkonnányzati rendelet  2.  §-a alapján a számú mozgássérült 
parkolási engedély érvényességi időpontjáig mentesül. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  november  21. 
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2.  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.  pontja szerinti bérleti 
szerződés módosítás megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  31. 

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

Napirend  3.7.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 

Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója ZÁRT ÜLÉS 

26/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul a Budapest  VIII. kerület, 
sZárll alatti  1  szobás, komfortos komfortfokozatú,  27,60 m2  alapterületű 

lakásra bérlőkkel fennálló bérleti jogviszonyuk közös 
megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg, a Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti  1  + félszobás, komfortos 
komfortfokozatú,  55,69  m alantPrilletű lakás megtekintett állapotában történő 
bérbeadásához részére — a lakbér alapját képező csökkentő és 
növelő tényezők figyelembevételével — jelenleg  24.646,-  Ft/hó összegű költségelvű 
komfortos bérleti díjjal, öt év határozott időre szólóan, az alábbi feltételekkel: 

a.) bérlők a leadásra kerülő bérleményt rendeltetésszerű állapotban adják át a cserelakás 
birtokbavételét követő, maximum  90  napon belül. 

b.) a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás — saját költségükön 
— a bérlők feladata, amelyet beruházási megállapodásban kötelesek vállalni.  A 
beruházási megállapodásban rögzített felújítási munkák elkészültét a bérbeadó 
szervezet a megállapodásban rögzített időpontig ellenőrzi, így különösen: 
ba) az elektromos fogyasztói hálózat szabványosítását, szabványos mérőhely 

kialakítását ELMŰ ügyintézéssel, 
bb)  amennyiben a lakásban van gázüzemű készülék, akkor gáz fogyasztói hálózat 

szabványosítását, gáztervvel, gázmeóval, FŐGÁZ ügyintézéssel, 
bc) amennyiben a lakásban van kéményhez kötött készülék, akkor a kémény 

szabványosítását (kéménybélelés + tisztítóidomok) FŐKÉTÜSZ ügyintézéssel. 

c.) bérlők a lakást az új bérleti szerződés keltétől számított három évig nem cserélheti 
tovább és nem veheti meg. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  november  21. 
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2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti 
megállapodás és bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  31. 

3.) kötelezi	 hogy az  1.)  pontban megjelölt lakás birtokbavételét 
követő legfeljebb  90  napon belül az általuk jelenleg használt,  Budapest  VIII. kerület, 

szám alatti lakást ingóságaitól kiürítve, üresen, 
tisztán adják le. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  A Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 

birtokbavételét követő  90.  nap. 

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

Napirend  3.8.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,.. 
szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
Elöterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója ZÁRT ÜLÉS 

27/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul a hrsz.-ú,  Budapest  VIII. kerület, 
alatti  1  + félszobás, — bérleti szerződés szerint —  40,30 m2  alapterületű, komfort 

nélküli komfortfokozatú lakásra bérlőkkel 
fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő measzüntetésével egyidejűleg, a 

,  Budapest  VIII. kerület, 
szobás, komfortos komfortfokozatú,  56 m2  alapterületű lakás megtekintett állapotában 
történő bérbeadásához részére — a lakbér 
alapját képező csökkentő, és növelő tényezők figyelembevételével — jelenleg  24.783,-
Ft/hó összegű költségelvű komfortos bérleti díjjal, öt év határozott időre szólóan, az 
alábbi feltételekkel: 

a.) bérlők a leadásra kerülő bérleményt rendeltetésszerű állapotban adják át a cserelakás 
birtokbavételét követő, legfeljebb  90  napon belül. 

b.) a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás — saját költségen — 
a bérlők feladata, amelyet beruházási megállapodásban kötelesek vállalni.  A 
beruházási megállapodásban rögzített felújítási munkák elkészültét a bérbeadó 
szervezet a megállapodásban rögzített időpontig ellenőrzi, így különösen: 
ba) az elektromos fogyasztói hálózat szabványosítását, szabványos mérőhely 

kialakítását ELMÜ ügyintézéssel, 
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bb)  amennyiben a lakásban van gázüzemű készülék, akkor gáz fogyasztói hálózat 
szabványosítását, gáztervvel, gázmeóval, FŐGÁZ ügyintézéssel, 

be) amennyiben a lakásban van kéményhez kötött készülék, akkor a kémény 
szabványosítását (kéménybélelés + tisztítóidomok) FŐKÉTÜSZ ügyintézéssel. 

c.)  bérlők a lakást az új bérleti szerződés keltétől számított három évig nem cserélhetik 
tovább és nem vehetik meg. 

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

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti 
megállapodás és a bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  31. 

3.) kötelezi _ hogy az  1.)  pontban megjelölt lakás 
birtokbavételét követő legfeliebb  90  napon belül az általuk jelenleg használt,  Budapest 
VIII. kerület, szám alatti lakást ingóságaiktól kiürítve, 
üresen, tisztán adják le. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  A Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 

birtokbavételét követő  90.  nap. 

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

Napirend  3.9.  pontja: Javaslat az „Otthon-felújítási támogatás" iránt benyújtott 
pályázatok eredményének megállapítására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvcirosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

28/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek 
nyilvání tj a. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest . szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
redőnyök felszerelése, konyha- és fürdőszoba járólap valamint fali csempe cseréje, klíma 
beszerelés munkálatainak elvégzésére bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a  376/2019.  (IV.15.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 
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határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 28/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  1.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

29/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, _ szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
elektromos tűzhely cseréjére bruttó  100.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a  376/2019.  (IV.15.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 
határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

30/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es  Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
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) 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  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és felül világító ablak csere, ablakok cseréjéhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a - ) számú Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályazatí felhívásban foglalt folyósítási és 
elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 30/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  2.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

31/2019. (X1.21.)  sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1082 Budapest  VIII. kerület, ;zám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
szoba ablakok és fürdőszobai ajtó cseréjéhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosit a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási 
feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 
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4)  felkéri a polgármestert a pályázókkal kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 31/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  3.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

32/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény 
—  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és ablakok cseréje, parketta csere munkálatainak elvégzéséhez bruttó 
500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a: számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati feinívásban 
foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 32/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  4.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

33/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
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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  1083 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
álmennyezet készítése, tisztasági festés munkálatainak elvégzéséhez bruttó  219.800,- Ft 
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 
foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

34/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítj a. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
bérlemény  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, bejárati ajtó és bukó ablak cseréje, fürdőszobai ajtó és ablak csere 
munkálatainak elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 
jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 34/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  5.  sz. 
melléklete tartalmazza. 
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35/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
bérlemény —  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, bejárati ajtó és ablak csere, tisztasági festés munkálatainak elvégzéséhez 
bruttó  490.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati 
felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 35/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  6.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

36/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1087 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény 
—  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
fűtés korszerűsítés (kondenzációs kazán beszerelése, dupla falú radiátorok és törölköző 
szárító radiátor) munkálatainak elvé2zéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a _i számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási 
feltételek mellett. 
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3)  felkéri a polgáintestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

37/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítj a. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény 
—  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
ablak csere, zuhanyzó kialakítása, fürdőszoba csempézése, mosdó csere és tisztasági festés 
munkálatainak elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 
határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat 
mellékletét képező, iviratszámú településképi bejelentési eljárásban 
hozott határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 37/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  7.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

38/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
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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  1082 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
nyílászárók cseréje és konvektor cserére bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a számú Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsági 
határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 38/2019.  (XI.21.) sz. TYKI1B határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  8.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

39/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1084 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és felül világító ablak csere, ablakok cseréje, vakolat javítás, festés 
munkálatainak elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 
határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ;;gyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt epitesi tevékenység folytatásához. 
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4)  felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 39/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  9.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

40/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény — 
1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és ablakok cseréje, erkély ajtó csere, vakolat javítás, festés munkálatainak 
elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 

számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 
jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 40/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  10.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

41/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
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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  1082 Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
bérlemény —  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, bejárati ajtó és ablakok cseréjéhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosit a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási 
feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 41/2019.  (XI.21.) sz. TVKEIB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  11.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

42/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, . szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és ablakok cseréje, mosdó és  WC  cseréje, mosogató cseréjére bruttó 
500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 
foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ögyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 
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4)  felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 42/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  12.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

43/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
bérlemény —  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, gázkonvektor csere, klíma beszerelése, zuhanyfülke kialakítása, tisztasági 
festés munkálatainak elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 
határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 43/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  13.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

44/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
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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  1087 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény -  1) 
pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
ablakok cseréje, tisztasági festés bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 
határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgár 'nester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 44/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  14.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

45/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítj a. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény — 
1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
nyílászárók cseréje, műanyag párkány és külső tokos kombinált redőny beépítésére bruttó 
233.421,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
önkormányzati rendeletben foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt epitesr tevékenység folytatásához. 
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4)  felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 45/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  15.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

46/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — :)érlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
bérlemény —  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, nyílászárók cseréjére bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a . Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt 
folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 46/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  16.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

47/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
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I) 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  1083 Budapest  VIII. kerület, . szám alatti 
bérlemény —  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséséhez, zuhanykabin beépítése,  WC  tartály és csaptelepek cseréje, törölköző 
szárító radiátor cseréje, járólap és csempe cseréjéhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza 
nem térítendő támogatást biztosít a számú Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és 
elszámolási feltételek mellett 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

48/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1084 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
tisztasági festés munkálatainak elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és elszámolási 
feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

49/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
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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  1081 Budapest  VIII. kerület, . szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
energiatakarékos világítótestek cseréje, klíma kiépítés munkálatainak elvégzéséhez bruttó 
500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a ) számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 
foglalt folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban mediatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 49/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  17.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

50/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — ' a pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1084 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény — 
1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és felül világító ablak cseréjéhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és elszámolási 
feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 
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4)  felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

Az  50/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  18.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

51/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — bérlő pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2)  hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
villanyvezetékek cseréje, villanykapcsolók és konnektorok cseréje, tisztasági festés 
munkálatainak elvégzéséhez bruttó  360.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 
határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban foglalt folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

52/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — a pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1083 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény — 
1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
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bejárati ajtó és ablak cseréje, két beltéri ajtó cseréje, padló csere, mosdó,  WC  és csapok 
cseréje, tisztasági festés munkálatainak elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza 
nem térítendő támogatást biztosít a ) számú Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és 
elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő.  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

Az  52/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  19.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

53/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, . szám alatti 
bérlemény —  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, nyílászárók felújítása, üvegezése, szigetelési munkálatainak elvégzéséhez 
bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati 
felhívásban folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  l)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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54/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1)  pont 
szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez 
munkálatainak elvégzéséhez, hűtő-fűtő klíma beszerelése és gáztűzhely cseréjéhez bruttó 
400.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati ielhívásban 
folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

Az  54/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  20.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

55/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — 'pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
bérlemény —  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez bejárati ajtó és felülvilágító ablak cseréje, ablakok cseréjéhez, bruttó 
500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 
folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 
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3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

Az  55/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  21.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

56/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1083 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez - 
hűtő-fűtő klíma beszerelési munkálatainak elvégzéséhez, bruttó  500.000,- Ft  összegű, 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a számú Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és 
elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Ilatáridő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

Az  56/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  22.  sz. 
melléklete tartalmazza. 
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57/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es  Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően - pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény -  1) 
pont szerinti pályázó általi - felújítási  es  korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és ablak cseréje bruttó  412.750,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 
határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási  es  elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

Az  57/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  23.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

58/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 figyelembe vételével elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően - pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény -  1) 
pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bojler cseréje, fürdőszobai gépészeti berendezési tárgyak cseréje, fürdőszobai burkolat 
cseréje, nyílászárók felújítása, gázkonvektor javítása, tisztasági festés munkálatainak 
elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 

számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal 
jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási  es  elszámolási feltételek mellett. 
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3)  felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgáiinester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

59/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1083 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény — 
1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó cseréje, tisztasági festés, gáztűzhely cseréjéhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a ". ' számú Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és 
elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ' ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

Az  59/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  24.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

60/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően aályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
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2) hozzájárul a  1082 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
fürdőszoba és konyha burkolatának cseréjéhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és elszámolási 
feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

61/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
bérlemény —  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, padló burkolat cseréje,  WC  kagyló cseréje, zuhanykabin beépítése 
munkálatok elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági 
határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

62/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
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2) hozzájárul a  1084 Budapest  VIII. kerület, . szám alatti 
bérlemény —  1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, kamra ablak csere, tisztasági festés munkálatainak elvégzéséhez bruttó 
500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a: ) számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 
folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

63/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1083 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és ablakok cseréje, fűtés korszerűsítés, cirkó kazán cseréjéhez bruttó 
500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 
folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, Ligyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 63/2019.  (XI.21.) sz. TVKIIB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  25.  sz. 
melléklete tartalmazza. 
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64/2019.  (XI.21.) sz. TVKI1B határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1087 Budapest  VIII. kerület, - szám alatti bérlemény — 
1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
terasz felújítása, járólap lerakás, terasztető cseréje és bővítése, esőcsatorna bővítése, 
zártszelvények beépítése munkálatainak elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza 
nem térítendő támogatást biztosit a számú Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és 
elszámolási feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

65/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően  —1 pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, . szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
szobai ajtók cseréje, gázkonvektorok cseréje, ablakok cseréje, tisztasági festés bruttó 
500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 
folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 
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4)  felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

A 65/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  26.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

66/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2)  hozzájárul a  1085 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
nyílászárók felújítása, tisztasági festés munkálatainak elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft 
összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a .) számú 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 
folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

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

Felelős: polgáiniester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

67/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1089 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény  —1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
klíma beszerelése, padló javítás, ülőkád beszereléséhez bruttó  493.329,- Ft  összegű, 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a számú Városgazdálkodási és 
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Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és 
elszámolási feltételek mellett. 

3) a  2)  pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul jelen határozat mellékletét 
képező, ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-3)  határozati pontok tekintetében  2019'  november  21., 4)  határozati pont 

tekintetében  2019'  december  31. 

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

A 67/2019.  (XI.21.) sz. TVKIIB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat  27.  sz. 
melléklete tartalmazza. 

68/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
parapettes gázkonvektor csere, elektromos vezeték kiépítése a zuhanyzó és  WC 
helyiségben, csempe csere, zuhanyzó  es  csaptepek cseréje, tisztasági festés elvégzéséhez 
bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a _ 
számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati 
felhívásban folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

69/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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

2) hozzájárul a  1081 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény — 
1)  pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
konyhai- és közlekedő padló burkolat cseréje, mosogató és szerelvényeinek cseréjéhez 
bruttó  273.000,- Ft  összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati 
felhívásban folyósítási és elszámolási feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

70/2019.  (XI.21.) sz. TVKHB határozat  (9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

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 elvégzett előzetes ellenőrzést 
követően — pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2) hozzájárul a  1086 Budapest  VIII. kerület, szám alatti bérlemény —  1) 
pont szerinti pályázó általi — felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, padló 
csere, harmónikaajtó csere, fürdőszoba felújítása, fürdőkád és szerelvényeinek cseréje, 
tisztasági festés munkálatainak elvégzéséhez bruttó  500.000,- Ft  összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a számú Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottsági határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban folyósítási és elszámolási 
feltételek mellett. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  1)-2)  határozati pontok tekintetében  2019.  november  21., 3)  határozati pont 

tekintetében  2019.  december  31. 

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

Czira Éva 
Szervezési és Képviselői Iroda vez 

Budapest, 2019.  november  25. 

Veres Gábor s.k. 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke 

A  jegyzőkönyvi kivonatot készítette: 

Q  r ,vn 
vLOE u (")v)11,0 a_ 

Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 
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1.  sz. melléklet 
a  28/2019. (X1.21.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS  VW.  KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PR.  SARA  BOTOND 
POL  G  ARMESTER 

Budapest  Fiivaros  VEIL  kerület Józsefvárosi iktatószám: 
önkormányzat Ügyintéző: 

082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 
*lő útján e-mail:  • 

Lx y..:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat iligyfél  Budapest  VIII. 
kerület, ' . szám alatti lakás belső udvari homlokzatán  1  db klíma kültéri 
egység, valamint nyílászáróin redőny elhelyezése 

HATÁR ZAT 

telepiJésképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi älkorminyzat  (1082 Budapest,  Baross ',tea 
63-67.;  törzskönyvi azo osítő szám:  735715;  adószárn:  15735715-2-42)  — tulajdonában Old) 

gaidan birlőiekint eljár 
) - ügyfél kérelmére,  2019.  szeptember 12-én indult 

településképi bejelentési eljárásban, a .dudapest VHL kerület, 
=km  alatti .) lakás belső udvari bonelokzatain  1  db klima ktiltert egység, 
vallamint nyiliszfirelin redőny elhelyezése tárgyban benyújtott dokumenticiót átvizsgáltam és 
az abban megjelölt építési tevékenység végzésit tadomásul veszem az alábbi feltétellel: 

A  klíma kondenzvíz elvezetését lakáson belül kell megoldani.  A  klíma kültéri egységet úgy kell 
elhelyezni, hogy az építmény megjelenéséhez illeszkedjen.  A  klíma kültéil egység 
legalacsonyabb pontja nem lehet alacsonyabban, mint a  2,5 meter. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni,  es-  ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntős közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testilletéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezessel lehet élni. 

A  települeskepi bojelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
Icötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése ős végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

I 082 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 459 2) 00 E-mail: polgamlester@jozsefvaros,  hu  vvvyvv.jozaefvaroa  hu 
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BUDAPEST  FöVÄROS VIU. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
POI GÄRMESTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró 

ügyfél a ügyiratszámú kérelmében a teleptilislcép védelméről szóló 
2016.  évi  DOOM,  törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, 
a telepillásfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  es  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XI. 8.) 'Corm.  rendelet (a továbbiakban  Tr. Korn.  rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  § L is  11.  pontja alapján településképi bejelentést tett 
hatóságomhoz, a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás belső 
udvari homlokzatán I db klíma kültéri egység, valamint nyilászáróin redőny elhelyezésére 
vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokurnentáciot annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam,  bogy  az 
megfelel a  Tr.  IConn. rendelet  26/B.  §  (2)  ás  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  '7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  klíma kültéri egység, valamint redőny elhelyezés a Rendeletben foglaitaknak megfelel, 
valamint a feltétel teljesítésével a településképbe illeszkedik ezért a rendelkező részben 
foglaltak szerint az építési tevékenységet tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Komi. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a  Time 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértéket az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII, törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés e) pontja  es  a  10.§  (I) bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  § L és  11,  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptembediG. 

dre a  lotdnd 
pol aniAgter 
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2.  sz. melléklet 
a  30/2019. (X121.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET lóZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
POI, GÄRMESTER 

Budapest  Fváre V1L kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
önkormányzat 
1 082 Budapest,  Baross utca  63-67. ügyintéző: 

bérlő útján Telefon: 
e-mail: 

Tire!:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross 
utca  63-67.;  törzskönyvi azonosító száma:  735715;  adószion:  15735715-2-42)  — a 
tulajdonában álló ingatlan bérlőjekent eljár 

ügyfél kérelmére,  2019. 
augusztus 22-én indult településképi bejelentest eljarásban, a udapest VIII, kerület, 

lakás nyfifiszáróinak 
cseréje tärgyban benyüjtott dokurnentációt átvizsgáltam  es  az abban megjelölt építési 
tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi 

Ügyfél köteles az Új nyílászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező anyaghasználatban 
(fa), beépítési síkban, osztásban (összes részosztóval) és színben kialakítani. Árnyékolásra 
csak belső tokos redőny alkalmazható. Az új bejárati ajtót az eredetivel megegyező beépítési 
sfkban, osztásban  (1  szárnyú ajtó: felül bevilágító ablakkal; üvegezett felső résszel —  3x3-as 
részosztókkal -  16  üvegmezővel,  1  kazettás, tömör rnezös alsó résszel) anyaghasználatban 
(fa), valamint színben (sötétbarna) kell elkészíteni. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének nap* követő  30  napon  befit]. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.) 
címzett,  de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel 
lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak ho77ájáru1ása szükséges. Jelen településképi 
határozat polgári jogi igényt nem dönt el. 

1082 Budapest,  Baross  u 63-67. .  Telefon;  06 1 459 21 00 • E-mail; polgarrnestedeozsefvaros.  hu  • vvmmiozsef.raros.  hu
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BUDAPEST  FŐ VÁROS  VW.  KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
PO( GAAMESIER 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén 
településképi kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és 
végre nem hajtása esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat — tulajdonában álló lakás 
bérlőjeként eljár - ügyfél a ügyiratszámú kérelmében a 
településkép védelméről szóló  2016.  évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1) 
bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról ás a teleptilésrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Koren.  rendelet (a 
továbbiakban  Tr.  Komi. rend.)  26(13.  §  (1)  bekezdés a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 
szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja 
alapán településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a  Budapest  VIII. kerület, « 

-,eárn alatti lakás nyílászáróinak cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Komi. rendelet  26/B.  §  (2) es (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

Az ügy szempontjából kiemelten fontos az a tény, hogy a . szám alatti 
Társasház az számit miniszteri döntés szerint Miiendélt Védelem aist 

A  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló  68/2018. (IV. 9.)  Komi. 
rendeletben foglaltak alapján  Budapest  Főváros Kormányhivatala Építésügyi  es 
Örökségvédelmi Osztálya műemléki szempontból nem—emelt kifogást a tervezett építési 
tevékenység ellen. 

A  nyilászárócsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a településképbe csak a 
feltétel teljesítésével illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési 
tevékenységet tudomásul veszem a fenti 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az 
építési tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési 
tevékenység településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, is nem mentesít 
azon egyéb engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket 
egyéb jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. 
Jelen hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Komi. 

1082 Budapest,  Baross  u 63-67..  Telefon:  06 1 459 2100 5-mail: polgarrnester@jozsefvaros.  hu  www.jozsevaros  hu
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS I ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA  BOIOND 
POI.GÄRMESTER 

rend.  26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló  2016,  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint 
a Tktv.  10.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a 
Tlctv.  10.  §  (4)  bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az 
illetékekről szóló  1990.  évi XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet  es  illetékességemet a  Thy. 8.  §  OEM  bekezdés  0)  pontja  es  a  10.§  (I) bekezdés 
a) pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptember P5.-
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3.  sz. melléklet 
a  31/2019. (X1.21.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

Budapest  Főváros WU. kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
0  kormányzat ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő Útján e-mail: 

Tairey:  Budapest  Pöväros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

udapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító:  735715;  adószám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában áUé 
lakás birlöieként eUár 

ügyfél kérelme,  2019.  augusztus  13-an  mdult települeskepi 
bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIii kerület, szám alatti ( 

lakás nyílászárói ak cseréje tárgyban benyújtott dokumentációt átvizsgáltam és az 
abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul veszem az ábbi 

Ügyfél köteles az Új nyílászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező beépítési síkban, 
anyaghasználatban (fa), osztásban és színben kialakítani, ám.yékolásra csak belső tokos redőny 
alkahnazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül—a -Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkoenuinyzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesiti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt  nun  dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat — a tulajdonában álló lakás 
bérlőjeként eljár ; — ügyfél a ügyiratszámú kérelmében a 

1092 Budapest, Baros u 63-67,  Telefon:  06 1 459 2100 E-mail: polgarmester@jozsefvaro&  hu  www,jozsefvaros.  hu  I 



BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEF VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 

POLGÁRMESTER 

településkép védelméről szóló  2016.  évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1) 
bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
telepillésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.)  Korrn. rendelet (a 
továbbiakban  Tr. Kenn.  rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 
szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormänyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja 
alapján településképi bejelentest tett hatóságomhoz, a  Budapest  VIII. kerület, 

;zám alatti lakás nyílászáróinak cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokurnentáciát ás annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
melléldetében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászáróesere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti 

Az ügy szempontjából kiemelten fontos az a tény, hogy az szám alatti Tfirsasház a 
településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  1.  melléklet  8.)  pontja 
szerint Kerületi területi védelem alatt áll. 

Nyomatékosan figyehneztetern az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítj a fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésinek kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére  elk*.  Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tktv.10. § (1)beicezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén, valamint  ä Tr.  Korne  rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  § (I) bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a  Tidy. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési  Week  mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet ás illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés e) pontja és a  W.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

97, Budapest, 2019.  augusztaseese ost 
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4.  sz. melléklet 
a  32/2019. (Xi 21.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEF VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

Budapest  Fővá ros VIII. kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
önkormányzat Ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő útján e-mail: 

Tárgy:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító száma:735715; adószám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában 

Z  ló Ingatlan bérlüíeként eljár 
ügyfél kérelmére,  2019.  augusztus 29-én indult 

teienülesk 'epi bejelentési eljárásban,  a Budapest  VIII. kerület, . 
z.zária alatti .) lakás nyílászáróinak cseréje tárgyban benyújtott dokutnentációt 

átvizsgáltam és az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi 
feltétellel: 

Ügyfél köteles az új nyílászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban  da  színben kialakítani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles  a  tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt  a  liatóságom felé igazolni  a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. _ 
Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerillet 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságoinnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése eseten településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése ás végre nem hajtása 
eseten  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

1082 Budapest,  Baross  u 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail; polgarmester@jozsefvaros.  hu  wvvw.jozsekros.  hu
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÖZSEFVÁROS1 ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
POI GÄRVIEST ER 

INDOKOLAS 
Budapest  Főváros  Ann Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró 
ügyfél a iratszárnü kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 
LXXN. törvény (a továbbiakban  Tie.) 10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról ás a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes teleptilésrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.)  Korm. rendelet (a továbbiakban  Tr.  Konn. rend,)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-
testületinek a településkép védelméről szóló  34/201.7. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak 
cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva rnegáLlapitottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26[13.  §  (2) es (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászárócsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével 
településkipbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelösegenek vonatkozásában irányadó,  es  nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tletv.10. §  (1)-bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Kormi rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a  Tidy. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése,  es 11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet ás illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja ás a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptemberl2ee 

,(7 
dr. S rot nd N\ 
polg 2...ester 
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5.  sz. melléklet 
a  34/2019.  (XL21 ) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
P OtGARMESTER 

Budapest  Főváros VIU.. kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
önkorrainyzat Ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő ügän e-mail: 

:Türgy:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VLII. 
kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIL kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (l082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító száma:735715:--adfiszám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában 
álló inzatian bérlöieként eliär 

tigymi kerehnere,  2019. 
augusztus 29-én indult telenülésképi bejelentési eljárásban, a  Budapest VIM  kerület, 

szám alatti ( )  !alas  nyíliszárólnak, 
cseréje tárgyban benyújtott dokumentációt átvizsgáltam és az abban megjelölt építési 
tevékenység végzését tudonaisul veszem az alábbi feltétenel: 

Ügyfél köteles az új nyílászárókat az épületben még megtalálható eredeti nyílászárókkal 
megegyező beépítési síkban és osztásban kialakftani. Ügyfél köteles teljes homlokzat felújítása 
esetén, a terven szereplő, Tervtanács által elfogadott színűre festeni a nyílászárókat. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
dc  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt cL 

A  településképi eljárás  sorb  meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése ás végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

OR. SARA  BOTOND 
POI GÄRMFSTER 

INDOIKOLÁS 
Budapest  Főváros VFFL kertilet Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró 

ügyfél a gyiratszámú kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 
LX.XfV, törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési süatégiáról ás a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintizményekről 
szóló  314/2012. (XI. 8.)  Korm. rendelet (a továbbiakban  Tr.  Korrn. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testilletinek a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2,  nontia alatrián telenüléskéni beielentéNt tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
nyílászáróinak cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a Ti'.  Karin.  rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  az» 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyllászárácsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével e 
telepilliskebe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. . 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az épités: 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyél 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyél 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír.  Icier 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozot 
határOzait-ii .a Tktv.  10.  § (I) bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén; áiiinint *a  Tr. Korn.  rend 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szók 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118,  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv 
10.  *  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegeseről a Tktv.  10.  §  (4 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  év 
XCIII. törvén_y  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hat  Askörörnet is illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja és a I  0.§  (I) bekezdés 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptember  42-e 

dr.  Sä"  Boto d 
polg esteres \:\s\  

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 I 159 2100 • E-mail: polzannester@jazsgva.  hu  www;pnefvaros.  hu 2 
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6.  sz. melléklet 
a  35/2019 (XI 21  ) 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

• DR.  SÁRA BOTOND 
PO(  GÄRMESTER 

Budapest  Fifefir VIU11. kerlilet Józsetvárosl Iktatószám: 
434  kormányzat ügyiradzö: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

3eriö útján e-mail: 

Tárgy:  Budapest  Főváros VIII. kelet Józsefvárosi önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerillet, ám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

teleprdésképi bejele  es'  eijärksban 

Budapest  Főváros  V111. bride(  .16zselVirosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca. 
63-674  türzskönyvi azonositó száma:735715; adószám;  15735715-2-42)  — atulaidomihan 
Oki báriöjeként eljár 

tigyfél kérelmére,  2019.  augusztus 24-

 

én indult teleptueskipi bejelentési eljárásban, a  Budapest VEIL  keriliet, 
)  !raids  ityllászsirálnek cseréje tárgyban benyújtott 

dokumentációt átvizsgáltam is az abban megjelölt építési tevékenység végzését  Welland 
weszen az alábbi feltétellel: 

Ügyfél köteles az új nyllászárökat az eredeti nyilászáróldcal megegyező beépítési síkban, 
osztásba.n  6s  színben kialakítani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésinek napját követő  30  napon _ 
Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatőstigonináll benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előirt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése  es  végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

1082 Budapest Bros u 63-67. OE,  Telefon:  06 I 459 21 00 polgarrnester@jozsefvaros.  hu  • vvvmjazsefianos.  hu  1 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS  V811,  KERÜLET JÓZSEFVÄROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
PC'  GARMFSI  R 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró 

ügyfél a yiratszárnü kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 
LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.) K01111.  rendelet (a továbbiakban  Tr.  Korm. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főviios  V111.  kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, . szám alatti lakás nyílászáróinak 
cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt  es  annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam,  bogy  az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nylläszároesere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az épitési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet,  bogy  a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 

engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatorn antv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén5-valarninta  Tr.  Komi.. rend. 
26/C.  § pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik,  A  fellebbezési illetik mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
:KOH. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  es  a  10.  §  (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  augusztus  k 

27 
dr.  Sár  otond 
polgel >nester", y 
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7.  sz. melléklet 
a  37/2019. (X121.)  sz. 

TVKI1B határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
Önkormányzat ügyintéző: ' 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő útján e-mail: 

Tire:  Pudapest Főváros ViII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejeleatisi eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító száma:735715; adószám:  15735715-2-42)  — a tulajdomiban 
álló ännatian bérlőjeként •eljür . 
e ügyfél kérelmére,  2019.  augusztus 24-én 
indult településkéi bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIII. kerülete 

lakú nyllászáróinak cserije targyban benyujtott 
dokumentációt átvizsgáltam ás az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul 
veszem az alábbi 

Ügyfél köteles az  ój  nyílászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban és színben kialakítani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon  beta 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságortmäl benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat  nein  mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előirt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető el. 

1092 3udapest,  Baross  u. 63-67..  Telefon:  06 1 459 21 CO E-mail: polgarmester@jozsefvaros.  hu  • www.jcesefvarzs.  hu
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IDÖSBARÄT 
ÖNKORMÁNYZAT 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

OR. SARA acrtuto 
PO t GÁRMFSTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró 

ügyfél a ügyiratszámú kérelmében a teleptiliskép védelméről szóló  2016. 
évi LX_XIV. törvény (a továbbiakban  Tidy.) 10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról is a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.) K01111.  rendelet (a továbbiakban  Tr.  Komi. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületinek a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  '72.  §  2.  nontia alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIIL kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak 
cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottarre  bogy  az 
megfelel a  Tr.  Komi. rendelet  26/B.  §  (2) es (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellekletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászárócsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településkepi megfelelőségnek vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján-és-(2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Korm. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82,  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCI1L törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja és a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2,  pontja alapozza meg. 

Buda-pest,  2019.  augusztus. 

e L 
dr. Sair  Botond 
polgá ester 4 

1082 Budapest,  Baross  u 63-67.  Telefon:  06 I 459 21 00 • E-mail: polgarmester@joibefvanos. Flu • wvvejozseBiaros,  hu
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8.  sz. melléklet 
a  38/2019.  (XI.21 ) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POt GAR Si R 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi iktatászám: 
önkormányuat ügyintéző: ' 
1082 Budapest.  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő útján 

Tiruv:  Budapest  Föväros V1H kerület Józsefvárosi önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alaiti lakás nyilászáráinak cserije 

HATÁROZAT 

tellepillésképi bejelentési eljárisban 

Budapest  Főváros VIII. keridet Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
*3-674  törzskö yvl azionositt5 szárna:735715: adászina:  15735715-2-42)  — a tal 'sdonAlipan 
fflic$ lakás bérlöleként elifir 

ügyfél kérelmére,  2019.  augusztus 17-én 
indult településképi bejelentési eljárisban, a udapest VIII. keriilet, 

szám alatti lakás nyaiszáróinak cseréje tárgyban benyújtott 
dokumentációt átvizsgáltam és az abban megjelölt építési tevékenység végzését tendonuaufl 
veszem az alábbi 

Ügyfél köteles az fij nyílászárókat az eredeti nyilászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban és színben kialakítani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságorn felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  -30  -napon-belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testilictihez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  cimzett, 
de  Hatóshgoranál benyújtandó,  5X/00,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesiti az ügyfelet más 
jogszabályokban előirt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdoni 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás  sot':  meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése ás végre nem hajtása 
eseten  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető 

1092 Budapest, Barassii. 63-67...  Telefon:  06 1 459 21CK) - E-mail; polgarmesteejozsefvaros,  hu  9  www.jozsefvaros.  hu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZA. 

OR, SARA  BOTOND 
POI GAMIEST ER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvirosi önkormányzat - bérlőként eljáró 

ügyfél a ügyiratszámi i  kérekneben a települáskép védelméről szóló  2016. 
évi 1JOCIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, 
települlésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  es  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes telepillástendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.)  Komi.. rendelet (a továbbiakban  Tr.  Komi. rend.)  26/8.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő
ttiletének a településkép védelméről szóló  34/2017.  (L.  14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontia alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, . szám Matti lakás nyilászáróinak cseréjére 
vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Komi, rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartakni követehnenyeknek. 

A  nyilászkrócsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesitésável 
teleptilesképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet,  bogy  a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel  naafi  megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
települáskepi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésenek kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügy-fél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
bezzájáruhisorn nem tekinthető az esetleges polgäri jogi igények eldöntésének sem. 

.A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő telepillésképL bejelentesi eljárásban hozott 
hatariazatoin a Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján  6s (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Komi. rend. 
26/C„  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL, törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdese, ás  n.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékektől szóló  1990.  évi 
XC111. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet  es  illetékességemet a Tktv. S. §  (2)  bekezdés e) pontja és a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  augusztus 
no' 

-di. Sá 
polg 
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9.  sz. melléklet 
a  39/2019. (X121.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

Budapest  Főváros  Viii.  kerület Józsefvárosi Iktatőszám: 
Önkormányzat ügyintéző: ' 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő úti án e-mall: 
szám 

Tárgy: Budanee "'''"nq VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cserije 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító:  735715:  adószám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában  N1853 
Ingatlan bérlöieként elifir 

— ügyfél kérelmére,  2019.  augusztus 15-én inciun 
településkéni bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIII. kerület, 

,) lakás nyilászáróinak cseréje tárgyban benyújtott dokumentaciót 
átvizsgáltam és az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi 

Ügyfél köteles az Új nyílászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban és színben kialakítani, árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyájtanció,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településkepi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előirt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése is végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő birsig kiszabása rendelhető el. 

1092 Budapest, Baro LI. 63-67.  Telefon:  06 I 459 21 DO * E-mall: polgarrnesterajonefvaros.  hu  * www.jozsefvaros.  hu
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IDÖSUARÄT 
UJJA PUL ÖNKORMÁNYZAT 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SARA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat — a tulajdonában álló ingatlan 
bérlőjeként eljár ' ügyfél a igyiratszámü kérelmében a 
településkép védelméről szóló  2016.  évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1) 
bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a . településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XL 8.)  Korm. rendelet (a 
továbbiakban  Tr.  Korrn. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületinek a településkép védelméről 
szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja 
alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a  Budapest  VIII kerület, 

szám alatti lakás nylläszäróinak cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt ás annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr. Kam.  rendelet  26/B.  §  (2)  ás  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászáróesere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesft azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előir. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelötelepülésképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatona a Tletv.10, §  (1)  bekezdés a) pontján ás (2)ekezdésén, valamint a  Tr.  Komm,  rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet  es  illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  es  a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

st 
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10.  sz. melléklet 
a  40/2019.  (XI.21.) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KEROLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR,  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

udaPese Főváros  Vat  kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
önkormányzat Ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő útján e-mail: 

Tárgy:  Budapest  Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

VATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító száma:735715; adószám:  15735715-2-42)  — a tulaidonfiban 
álló ingatlan bérlőjeként eljár 

ügyfél kérelmére,  2019.  szeptember 14-én indult 
telenüléskéni heicelenhki eliAnisban, a litulapest VIII. kerület, I 

nyílászáróinak cseréje tárgyban benyújtott dokumentaciöt 
átvizsgáltam és az abban megjelölt építési tevékenység végzését  federalised  veszem az alábbi 

itételiek 

Ügyfél köteles az új nyílászárókat az eredeti nyflászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban és színben kialakitani. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet  

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesiti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

I 082 Budapest,  Baross  u 63-67.  Telefon:  06 I 459 21 00 E-mail: polgarmesterfgozseWaros.  hu  www.jozgefvares.hu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA 8010ND 
PCit GÄRMESTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat berlőkent eljáró _ 
ügyfél a igyiratszámú kérelmében a települeskép védelméről szóló  2016.  évi 
LXXIV, törvény (a továbbiakban: Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja  es (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepelóról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2011-(XL Korrn. rendelet (a továbbiakban:  Tr.  Konn. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  nontia alanián településkipi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, . szám alatti lakás nyílászáróinak 
cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam,  bogy  az 
megfelel a  Tr.  Komi. rendelet  26/B.  §  (2) es (3)  bekezdesében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászárócsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogositja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó,  es  nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésinek kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatornelle101-(1) bekezdés a) pontján  es (2)  bekezdésén, valaminta-TreKorm. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  § (I) bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a  Tidy. 
10.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése,  es 11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCUI. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  es  a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptember4.-5-. 



11.  sz. melléklet 
a  41/2019. (XL 21.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
PoUGÄRMESIER 

Budapest  Főváros VIII. kerillet Józsefvárosi Iktatószám: 
Önkormányzat Ügyintéző: ' 
1082 Budapest,  Baross  -Inca 63-67. Telefon:  ./z-

 

)érlő útján e-mail:1 

Dim:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat---ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, . szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros  VIM  kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító száma:735715; adószám:  15735715-2-42  — a todaidonában 
illó lakás bérlőjeként eljár 

) - ügyfél kérelmére,  2019.  auganwfile  11.4n 
indult teleniiikkicérni bejelentési eljárásban, a  Budapest  VE11. kerület,  

)  labs  nylhiszáróinak cseréje tárgyban benyújtott 
dokumentációt átvizsgáltam ás az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul 
veszem az alábbi 

Ügyfél köteles az új nyílászárókat az eredeti nyílászárökkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban ás színben kiaJakitani. Az utcai nyílászárók esetében  Ives  záródású formában.  A 
vízszintes, faragott díszléceket minden nyílászáró csere esetén meg kell hagyni. 

Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

ÜgyférköteléS. ä tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és -ezt-a:-Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése ás végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

1092 Budapest, Banoss u. 63-67. •  Telefon;  06 I 459 21 00 • E-mail: polgarmester@jdzsefva.ros,  hu  • www.juservanDs.  hu
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZA 

DR. SÁRA BOTOND 
POI GÄRMSTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat - bérlőként eljáró 
ügyfél a igyiratszámú kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 
LXX1V. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XI. 8.)  Konn. rendelet (a továbbiakban  Tr.  Korm. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest-  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak 
cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdolannentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyilászárácsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítj a fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőséginek vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásorn nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő települösképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a TIttv.10:-§-  (1)-bekezdés-a) pontján és  (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Kor  -rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, ás  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCII1. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja és a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  augusztus  Z3. 

drj Botond 
polg' esterY...' 

1082 Budapest, Barlow u. 63-67. •  Telefon:  06 I 459 2100 • E-mail: polgarrnester@joz;iiu • wwvi.jozse 
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12.  sz. melléklet 
a  42/2019. (XL 21.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET gÖZSEFVÁROSg ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 

POL GÄRMESTER 

ad pest  Föviros VIII. keriliet Józsefvfirosi Vidatószdun: 
önkormányzat ügyintózö: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő étjün 

Budapest  Főváros  VIM  kerdlet Józsefvárosi önkormányzat ügyfél  Budapest Vila 
kerület, . s7Am alatti lakás nyiliszáróinak cserije 

ItATÁ OZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VI& kerfliiet Józsefvfirosi önkormányzat  (1082 Budapest, Baron  utca 
63.674  törzskönyvi azonositá száma:735715; adószám:  15735715-2.42)  — a tulaidorsáb  TM 
álló ingatRan bérlőjeként eljár 

ügyfél kérekaöre,  2019.  augusztus  31-án  indult 
településkéni bejelentési eljárásban, a  Budapest VIM  kerillet.„ ' 

legs  nyílászáróinak cseréje tárgyban benyújtott dokumentációt 
átvizsgáltam ás az abban  me Malt  építési tevékenység végzését tudomásui veszem az alábbi 
feltétellells 

ügyfél köteles ez  j  nyílászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban és szinben ki akltani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájándásról gondoskodni, ás ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon-belül.  

Döntésem  Olen  a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelei mis 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétöl (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintö módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igénye nem dönt el. 

A  településképi eljárás  sorb  meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezási eljä s lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bfrság kiszabása rendelhető el. 

1082 Budapest, %rugs u. 63-67..  Telefon:  0,6 1 459 2100 E-mail: polgartresterajouefvanes.  hu  . www.jersefvaros.  hu
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BUDAPEST  FŐ VÁROS  V111.  KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POL.  GAMIEST ER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat bérlöként eljáró 
ügyfél a igyiratszátriá kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  éN 
LXXIV. törvény (a továbbiakban  Tittle) 10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintizményekrZ 
szóló  314/2012. (XI. 8.) Korn'.  rendelet (a továbbiakban  Tr.  Korai. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdi 
a) pontja, valamint a  Budapest  Fővos VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő 
testületinek a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet ( 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja alapján településképi bejelentési tett hatóságomhoz, 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak eseréjér 
vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt ós annak m.elléldeteit átvizsgálva megállapítottam, hogy a 
megfelel a  Tr. Kenn.  rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7. s2 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászáróesere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenysége 
tudomásul veszem a fenti 

Nyomatékosan ügyelm.eztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem  nein  jogosítja fel az  OM 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenysé; 
teleptildskipi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyél 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyél 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jele] 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésinek sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozot 
határozatäml Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdéséai-valarnint-a  Tr.  Komi. rend 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról száli 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a TIch 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékei az illetékekről szóló  1990,  év 
)(CM.  törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a  Tidy. 8.  §  (2)  bekezdés e) pontja és a  10.§ (1)  bekezdés a 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptember

 

tir. Sáá  Botond 
polg nnestert \  

1082 Budapest,  Baross  u 63-67.  • Telefon:  06 1 459 2100 polgarmester@jozsefvaros. hu • vvvvw.jozsefvaros. hu 
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13.  sz. melléklet 
a  43/2019. (XI 21  ) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POL  GÄRMESTER 

Budapest  Főváros  VIM  kerület Józsefvfirosi Iktatószám: 
önkormányzat ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő átián e-mail:  ' 

Tfirgy:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám Matti lakás lépcsőházi homlokzatán db 
Wilma  kültéri egység elhelyezése 

HAT  ÄROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67tiiriskönyvi azonosító szám:735715; adószám:  15735715-2-42)  — tulajdonában illó 
lakás bérlőjeként eljár 

- ügyfél kérelmére,  2019.  augusztus 13-án 
Inuit  telenüléskéni bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIII. keriilet, 

szám alatti lakás lépesöházi homlokzatán  1 alb  klf 4T 

IcültérI egység elhelyezése tárgyban benyájtott dokurnentáciát átvizsgáltam és az abban 
megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi felt&ellel: 

A  klíma kondenzvíz elvezetéset lakáson belül kell megoldani.  A  klíma kültéri egységet ügy kell 
elhelyezni, hogy az építmény megjelenéséhez illeszkedjen a kérelem mellékleteként benyújtott 
L opcióban felvázoltak szerint.  A  klíma kültéri egység legalacsonyabb pontja nem lehet 
alacsonyab_ban,Inint alépcsőpihenő felső síkjától számított  2,5  méter. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
die  Hatóságonmäl benyújtandö,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesiti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás  swirl  meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető  ei.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető el. 

1082 Budapest, E3aross U. 63-67,  Telefon:  06 I 459 21 00 E-mail: polgarmester(eozsefvaros.  hu  • www.jozsefveros,  hu
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BUDAPEST  FŐ VÁROS  Viii.  KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POL  GAR  mESTER 

INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró 
ügyfél a yiratszámú kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 
LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.)  Korm, rendelet (a továbbiakban  Tr. 'Corm.  rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületinek a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  e  11.  nontia alatoián településképi bejelentést tett hatóságomhoz, 
Budapest  VIII. kerület, m alatti lakás lépcsőházi 
hondokzatán  1  db klíma kültéri egység elhelyezésére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam,  bogy  az 
megfelel a  Tr.  Korrn. rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A Lima  kültéri egység elhelyezés a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel 
teljesítésével a településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési 
tevékenységet tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben tbglaltaknak ...tnegfelelö településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján  es (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Komi. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  *  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, ás  11,  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCHI. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet  es  illetékességemet a Tktv.  8.  *  (2)  bekezdés e) pontja  es  a  10.  §  (1)  bekezdés a 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  11.  pontja alapozza meg. 

l - - 
\ e dr.S Ittokd,1 

po1rmestei./, 

1082 13udapest,  Baross  u 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail: polgarmesteeozsefifaros. li--u • www,jozse u 
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14.  sz. melléklet 
a  44/2019 (XI 21  ) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR,  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
önkormányzat . ügyintéző: ' 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő útján e-mail: 

' 
Tiny  Budapest  Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest 
kerület, . szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

11,.ATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros 'M. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító számaz7357115; adószám:  15735715-2-42  — a tulaidonóban 
álló ingatlan bérlőjeként -eljär 

ügyfél kérelmére,  2019.  atmusztus 27-én indult 
településképi bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIII. kerület, 

lakás nyiliszüröinak cseréje tárgyban benyújtott dokumentációt 
átvizsgáltam  es  az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi 
feltétellel: 

Ügyfél köteles az Új nyílászárókat az eredeti nyilászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban és színben kialakítani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének  pal-Mt  követő  30 upon  belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon beltil a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás  swirl  meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1 .000.000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

I 082 Budapest,  Baross  u 63-67.  Telefon:  06 I 459 2 I 00 E-mail: polgarmester@jozseNaros.  hu  4 www.jozsefvanoshu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS  VW.  KERÜLET (`)ZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
PO t GÁRPIEST ER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Föváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat - bérlőként eljáró 
ügyfél a iiratszárnó kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 
LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja ős  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  es  a 
települisrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.) !Corm.  rendeet (a továbbiakban  Tr.  Korm. rend.)  26/13.  §  (1)  bekezdés 

pontja, valamint a  Budapest Hydros  VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás nyilászároinak cseréjére 
vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt ős annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam,  bogy  az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26/B.  §  (2) ős  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászárócsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésein a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, ős nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésnek kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tktv.10. § (I) bekezdés a) pad Yin  éS(2) bekezdésén, valamint a  Tr.  Korm. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése,  es 11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCE11. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet ős illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja és a  10.  §  (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptember  d 

Botond 
' . polgá ester/ 

1002 Budapest,  Baross  U. 63-67, •  Telefon:  06 1 459 21 00 • E-mail: polgarrnestettejeasefvaros,  hu  • www.jozseívaros,  hu
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15.  sz. melléklet 
a  45/2019. (X1.21.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS KERÜLET JÖZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÄRM  ESTER 

dapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Iktatószám; 
Önkormányzat ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő tiüän e-mail; 

Tárgy:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás nyilászeiróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejeleutisi eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-674  törzskönyvi azonosító száma:735715; adószám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában 
MI6  ingatlan bérlőjeként eljár 

figyfel kerelmee,  2019.  augusztus 
27-én indult telenüléskéni beielentési eljárásban, a tsuaapest VIII. kerület, 

) lakás nyílászáróinak cseréje targyban benyújtott 
dokumentációt átvizsgáltam és az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul 
veszem az alábbi feltétellel; 

Ügyfél köteles az Új nyílászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban  es  színben kialakftani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájáralásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  neon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerülei 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  eirnzett, 
de  Hatáságornnil benyújtandö,  5.000,- Ft-Os  illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  települesképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

1082 Budapest.  Baross  u. 63-67.  • Telefon;  06  I  459 2000'  E-mai: polgarmestergozsefva.ms. hu vvwvvjozsefitaros, hu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZA. 

DR,  SÁRA BOTOND 
POI GÄRMESTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat - bér/öként eljáró 
Jalianna ügyfél a ügyiratszámú kérelmében a teleptiléskép védelméről szóló 
2016.  évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdés; 

településfejlesztesi koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról is a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.) Kenn.  rendelet továbbiakban  Tr.  Komi. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  e  2. Donee  alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás nyilászáróinak 
cseréjére vonatkozóan. 

mellékelt tervdokurnentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr,  Konn. rendelet  26/B.  §  (2) es (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászáróesere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesitésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet,  bogy  a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, is nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájärulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
_határozatom a Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján és(2) hekezelesen, valamint a  'fr.  Korm. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése,  es 11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illetek mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIIL törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés a) pontja ás a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptemberg.). 

2), 

2 

dr. Sár Botond 
polg nneste7 

1082 Budapest,  Baross  u 63-67..  Teiefon:  06 1 459 2  I  00 polgarmesterejo-2servaros.fru<OE ‘vvvv.jc)-4seraros. hu 
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16.  sz. melléklet 
a  46/2019. (XI 21  ) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

2019 19- 2 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
DR,  SÁRA BOTOND 

ÍO 1 GÄRMiSTFR 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi fictatószám: 
Önkormányzat ügyintéző: 
1082 Budapest  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő Útján e-mail: 

Tárgy: Budanest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, • szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító mina:735715; adószám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában 
álló inatlan bérIöieként eliär 

ügyfél kérelmére,  2019.  augusztus _ 
31-én indult telenülésképi bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIII. kerület, 

szá alatti lakás nyílászáróinak cseréje tárgyban 
benyújtott dokumentációt átvizsgáltarn és az abban megjelölt építési tevékenység végzését 
tudomásul veszem az alábbi feltétellel; 

Ügyfél köteles az űj nyílászárókat az eredeti nyílászárákkaI megegyező beépítési síkban, 
osztásban ős színben kialakítani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni,  6s  ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül.--  - 

Dönt6sem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
dc  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem m.entesiti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és vége nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig teijedő birság kiszabása rendelhető el. 

1 082 Budapest,  Baross  u 63-67, •  Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail: polgarmester@jozse•fyaros.  hu  • www.jozsefv-aros.  hu  1 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIIL KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

OR.  SÁRA BOTOND 
POIGARMESifR 

1NDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró 
ügyfél a Jiratszám6 kérelmében a települeskép védelméről szóló  2016.  évi 
LXX1V. törvény továbbiakban  Tidy.) 10.  *  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  es  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XI. 8.)  Korm. rendelet (a továbbiakban  Tr.  Komi. rend.)  26/B.  *  (1)  bekezdés 

pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  e  2.  nontja alapján településkei bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti  kids  nyílászáróinak 
cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapitottarn, hogy az 
megfelel a  Tr.  Komi. rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászárócsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó,  es  nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Korm. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a  Tidy. 10,  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés e) pontja és a  10. (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptember4 

dr. 
e.--- po r/ ara Bo(on 

gärtnestey. 

i  082 Budapest,  Baross  u 63-67. •  Telefon:  06 459 2 00 • E-mail: polgarmester©jozsefvaros,  hu  • www.jozsefvaros.  hu
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17.  sz. melléklet 
a  49/2019.  (XI.21.) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. 5AR/180110ND 
POt GÄRMESTER 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi iktatószám: 
Önkormányzat ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

)érlő Útján e-mail: 

Unify: Budapest  Főváros VIII. kerület Józservárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti  labs  belső udvari homlokzatán I db Idima 
kültéri egység elhelyezése 

HATÁROZAT 
településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosit6 szám:  735715;  adószám;  15735715-242)  — a tulajdonában 
álló ingatlan birlöieként eljár 

ügyfél kehnére,  2019.  szeptember 14-én indult 
településképi bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIII. kerület, 

lakás belső udvari botulokzatán  1  db klíma kültéri egység 
elhelyezése tárgyban benyújtott dokurnenticiót átvizsgáltam és az abban megjelölt építési 
tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi feltétellel: 
A  klfma kondenzvíz elvezetését lakáson belül kell megoldani.  A  klíma kültéri egységet ügy kell 
elhelyezni, hogy az építmény megjelenéséhez illeszkedjen, az ingatlanhoz tartozó valamelyik 
nyilászáró fölé.  A  klíma kültéri egység legalacsonyabb pontja nem lehet alacsonyabban, mint a 
2,5  méter. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni,ésezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon 
Döntésem ellen a közlés napját kővető  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyájtandő,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem rn.entesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás), Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1,000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető el. 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró 
ügyfél a ,yiratszárnü kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 

1092 Budapest,  Baross  u 63-67..  Telefon:  06 1 459 2100 . E-mail: polgarroesteeozsefvaros.  hu  • mexjcesefvaros.  hu
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
POI GÄRMESTER 

LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztási koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  es  a 
településrendezisi eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.)  KOMI. rendelet (a továbbiakban  Tr. Korn.  rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 

pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakbarn_Rendelet)  72. 8 11  ne,ntia alanián településképi bejelentést  ten  hatóságomhoz, 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás belső udvari homlokzatán  1 
db klíma kültéri egység elhelyezésére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt is annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr. Korn.  rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  '7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  klíma  Mel  egység elhelyezés a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel 
teljesítésével a településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az épitési 
tevékenységet tudomásul veszem a fenti 

Az ügy szempontjából kiemelten fontos az a tény,  bogy  az szám alatti 
Társasház a teleptileskép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet  1. 
melléklet  2.)  pontja szerint Kerületi területi védelem  Matt 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, is  nein  mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előir. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntásének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom1-0-. §"  (1)  bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésin,iralturMt-a-TreKorrn. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  es  a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  It.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szepternber?f. 

dr., ot  nd 
polg nmestert 

,  
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18.  sz. melléklet 
az  50/2019. (XI. 21.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRNIES1 ER 

udapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi iktatószám:. 
Önkormányzat Ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

nérlö útján e-mail: 

Tárgy:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településkipi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító szánaa:735715; adószám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában 
álló ingatlan bérlőjeként eljár 

• ügyfél kérelniőre;2019. szeptember  05-än  Indult 
településképi bejelentesi eljárasnan, a  plumpest  VIII. kerület, 

lakás nyiliszárólnak cseréje tárgyban benyüjtott dokumentaciot 
átvizsgáltam ős az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi 

Ügyfél köteles ez  ój  nyilászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban és színben kialakítani. Ügyfél köteles az Új bejárati ajtóra az Ovegkazettäle  &Sul 
kovácsoltvas rácsot visszahelyezni. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIiI. kerület 
Józsefvárosi Ónkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesiti az ügyfelet más 
jogszabályokban előirt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése is végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető el. 

I 092 Budapest,  Baross  u. 63-67.  • Telefon:  06  I  459 2 00 polgarmester@jozsefv-aros. hu vvvvw.jozsefvaros. hu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
PO t GÄRMESTER 

1NDOKOLÄS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat - berlökint eljáró 
ügyfél a gyiratszámtit kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 
LXXIV, torveny továbbiakban: Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról ás a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL  8.)_1(orm. rendelet (a továbbiakban:  Tr.  Korm.  read.) 26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017, (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72. 8 9 4..4,„„filésképi bejelentést tett hatóságorahoz, 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak 
cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt ás annak mellékletelt átvizsgálva megállapitottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korrn. rendelet  26/B.  §  (2) es (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászáróesere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesitésével a 
településképbe il1eszkdik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településlcdpi megfelelöságének vonatkovMában irányadó, ás nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetire előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
hatarozatorn  ß  Tirtv.111,T(1) bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdesen, valamint a  Tr.  Korm. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet ás illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés e) pontja és a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szepternber 

dr. a  Botond 
pol armestea \  

I  092  Pmdapest, Baross  u 63- 67..  Telefon 06 I  459 2100 polgarmester@jozservoros, hu www,joxsefvoros, hu 
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19.  sz. melléklet 
az  52/2019. (X121  ) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA  DOM° 
POtGARMESTER 

Budapest  nväros kerület Józsefvirosi Iktatászám: 
Oulkormányzat ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő útján e-mail: 

Tire:  Budapest Föväros 
kerület, 

VIM  kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
szám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁR ZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budap,,,.st  Mires kerület azseirosi önleormányzat  (1082  Beidapest, BaresS  era 
6367.;  teürzakönyvi azonosító száma:73571ez adószám:  15135715-2-42)  — a tulajdonában 
filth  lakás biriöjekint eljár 

floe  kérelmére,  2019.  augusztes 17-én indult 
településképi bejelentési eljäräsban, a  Budapest VIM  Igereet, 

laká iszáróinak eserrge tárgyban benytljtott 
dolcumentkiét átvizsgáltam és az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomiisul 
veszeraß az alábbi feltétellei: 

Ügyfél köteles az új nyílászárólot az eredeti nyflásztiráldr,a1 megegyező beépítési síkban, 
osztásban és színben Idalaidtani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon bent! a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testaletéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  chnzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó, Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  teIepülisképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem xnente,sfti az ügyfelet más 
jogszabályokban előirt engedélyek megszerzésétől közterület foglalds). Közös tulajdont 
órintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

településkipi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén telülésképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető eI.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető 

I  082 Budapest, Barass u, 63-67. « Telefon; 06  I  459 2100 • E-rnall: polgarrnesteregiozsefmros. hu wvvw.jo2sefvaros,hu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA DOTOND 
PO GÄMIESTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi *onkormányzat bérlőkent eljáró 
ügyfél a ügyiratszámú kérelmeben a települeskép védelméről szőlő  2016.  évi 
LXX1V. torvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja  es (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koneepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  es  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes települisrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.)  Komi. rendelet (a továbbiakban  Tr.  Korra. rend.)  26/8.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  NSVitens VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-
testületének a telepilliskép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban Rendelet)  72.  e  2.  nontia telenüléskepi bejelentést tett hatóságonthoz, a 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cseréjére 
vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítotram, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek 

A  nyílászárécsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan Egyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az épftesi 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
teleottlesképi megfelelőséginek vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzijärulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntesinek sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő telepilleskepi _ bejelentesi eljárásban hozott 
liztározatem a Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján  es (2)  beke,zdásán,—valaminta Ti. Komi. rend. 
26/C.  § pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a  Tidy. 10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCHL törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetekességemet a  Tidy. 8.  §  (2)  bekezdés e) pontja és a  W.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

,  

(.» 
v. 

Sä  Boto 
po1gátineste7 
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20.  sz. melléklet 
az  54/2019. (X121.)  sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SÁRÁBOTOND 
POL  G  Ä RMES  T  ER 

Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
Onkormányzat Ugyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

a bérlö útján e-mail: 

Tárgy:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lak kl belső udvari homlokzatán  1  db  Uinta  kültéri 
egység elhelyezése 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest;  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító szám:  735715;  adászám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában 
116  ineadan bérlőjeként eljár 

ügyfél kérektere,  2019.  szentember 14-én indult 
településképi bejelentési eljárásban, a  Budapest VIM  kerillet, 

leas  belső udvari houdokzatfin  1  db klíma kiiltéri egység 
elhelyezése tárgyban benyújtott dokumentációt útvizsgáltam  es  az abban megjelölt építési 
tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi 
A  klíma kondenzvíz elvezetését lakáson belül kell megoldani.  A  klíma  Wei  egységet úgy ken 
elhelyezni, hogy az építmény megjelenéséhez illeszkedjen, az ingatlanhoz tartozó valamelyik 
nyílászáró föle.  A  klíma külteri egység legalacsonyabb pontja nem lehet alacsonyabban, mint a 
2,5 meter. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni,  es  ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése eseten településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA 80113ND 
POR;ÁRMESTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat bérlőként eljáró a - 
tigyfél a igyiratszirmi kérelmében a telepilléskép védelméről szoio  zu  to.  évi 
LXX1V. torvény (a továbbiakban  Tidy) 10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról is a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.) Kann.  rendelet (a továbbiakban  Tr. Karin.  rend.)  26/B.  § (I) bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  FrivAs VIII, kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017, (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  11.  panda alatián településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest .szám alatti lakás belső udvari homlokzatán  1 
db klíma kültéri egység elhelyezésére Vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és  &malt  mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr. Kann.  rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  klíma kültéri egység elhelyezés a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel 
teljesítésével a településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési 
tevékenységet tanomitsul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet,  bogy  a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó,  es  nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége  MN,  melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél Altal tervezett építési tevékenység megkezdése esetire előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem, 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozsititirTietV.10. §  (1)  bekezdés a) pontján  es (2)  bekezdésén, valamint-a  Tr:  Komi. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv, 
10.  §  (3)  bekezdése és a Renaelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése,  es 11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XC111. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességernet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  es  a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  11. poi*  alapozza meg. 

Budapest, 2019,  szepteruber2,-. 

r. Sra Boten 
pol änneieet 
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21.  sz. mellléklet 
az  55/2019.  (XI.21.) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
POt GÄRtitSTER 

Budapest  Főváros VIII. kerillet Józsefvárosi iktatószám: 
önkortnányzat Ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő útján e-mail: 

Tfirgv:  Budapest  Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás nyíláváróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. keriiiet Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross otes 
6347.;  törzskönyvi azonosító száma:735715; adószám:  15735715-242)  — a tulajdonában 
MI6  ingatlan bériöjeként eljár 

ügyfél kérelmére,  2019.  augusztus 24-en 
indult televaléskéni bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIII keriilet, 

lakes  nyílászáróinak  merge  tárgyban benyüjtott 
dokumentációt átvizsgáltam  es  az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul 
veszem az alábbi 

Ügyfél köteles az nyílászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező beepitisi síkban, 
osztásban  es  szfnben (sötétbarna) kjalakftani, árnyékolásra csak belső tokos redőny 
alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni,  es  ezt allatóságoin feléligazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál beny4jtand6,  5.000,-  Ft-os illetekbelyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat  new  wentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése eseten településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető el. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS  VW,  KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POlGÄRIMVSTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat bérlőként eljáró 
ügyfél a dratszámii kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 
LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja  es (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról  es  a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.)  Korm. rendelet-(a-továbbiakban  Tr.  Komi. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváfas VIII. korület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületinek a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet 
továbbiakban: Rendelet)  72.  &  2.  pontja alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak 
cseréjére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26/B.  §  (2) es (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyilászárócsere a Rendeletben fog1altaltn4 megfelel, valamint a feltétel teljesitésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó,  es  nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésinek kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére  eta..  Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tletv.10. §  (1)  bekezdés—a)-puntratrés-(2) bekezdésen, valamint a  Tr.  Komi. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdese, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték merteket az illetékekről szóló  1990.  évi 
XC111. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés e) pontja  es  a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  augusztus 

S a Botond 
o  arrneste 
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22.  sz. melléklet 
az  56/2019.  (XL21.) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SÁRABOT'OND 
POLGÁRMESTER 

Budapest  Főváros  VIM.  kerület Józservirosi Iktatószám: 
Önkormányzat Ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő útján e-mail: 

Táruv:  Budapest  Főváros VIII. kerölet Józsefvárosi önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület, szám alatti lakás belső udvati homlokzatán  1  db klíma kültéri 
egység elhelyezése 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 
Budapest  Főváros  Viii.  kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  Mee 
63-67.;  törzskönyvi azonosító szám:  735715;  adószám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában 
álló ingatlan bérkijekint eV; 

ügyfél kérelmére,  2019.  szeptember 21-én indült 
településképi beielentési eljárásban, a  Budapest  VDI.  keriilet„, 

)  labia  belső udvari hondokzabin  1  db klbna ktflteri egyseg 
elhelyezése tárgyban benyújtott dokumentációt átvizsgáltam és az abban megjelölt építési 
tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi feltétellel: '  

A Ulna  kondenzvíz elvezetését lakáson belül kell megoldani.  A  klíma kültéri egységet úgy kell 
elhelyezni, hogy az épftmény megjelenéséhez illeszkedjen.  A  klíma kültiri egység 
legalacsonyabb pontja nem lehet alacsonyabban, mint a  2,5  méter. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájáruifisről gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntis közlésének napját követő  30-napon belül. 
Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet  

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet  it& 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás  soda),  meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése  es  végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bfrság kiszabása rendelhető el. 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POt GAMEST ER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros  V111  Irerillet Józsefvárosi önkormányzat bérlőként eljáró 
ügyfél a iratszáma kárelmében a telepilléskép védelméről szóló  2016.  évi 
LXXW. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012.  (Xl.  8.) Korn'.  rendelet (a továbbiakled  Tr. Rome  rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Föviros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 1.épvise18-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  *  11.  pontja alne,an települeskepi bejelentest tett hatóságornhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás belső udvari homlokzatán  1 
db  Him  kültéri egység elhelyezésére :Vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, 

A  klíma kültéri egység elhelyezés a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel 
teljesítésével a településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési 
tevékenységet tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ilgyfelet,  bogy  a jelen döntésein nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájáralások előzetes beszerzésenek kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő települesképi bejelentési eljárásban hozott 
határozattuna Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontrari (2)-békeTidiien, valamint a  Tr. Korn".  rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az ältalinos közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegeséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése,  es 11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet ás illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja és a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  11.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptember 

4)4 
dr. Sjfa  Beton 
pot ármester(; 

I 0 
öi

 
1082 Budapest, B OE, rr Bross u 63-67. •  Telefon:  06 1 459 2100 E-mail: polganesterfesefiiarts.  hu  • www.jcesefvaros  hu 

1•ÖSBARÄT 
ÖNKORMÁNYZAT 

4J; 

2 



23.  sz. melléklet 
az  57/2019 (X1.21.) AZ 

TVKHB határozat mellék/e/e 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

• DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMSTER 

Budapest  Főváros VBEL kerillet Józsefvárosi Iktatószám: 
Önkormányzat Ügyintéző: 
1082  Buclanest BarOSS utca  63-67, Telefon: 

aérló útján e-mail: 

Tárgy:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  'VIII, 
kerület, . szám alatti lakás nyilászáróinak cserje 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros Vilt. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross «tea 
63-67.;  törzskönyvi azonosító száma:735715; adószám:  15735715-2-42)  — ildnisinbillhon 
állÓ ingatlan biriöiekint eljár 

ügyfél kérehere,  2019.  augusztus 29-én indult 
településképi bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIII. kerület, 

lakás nyílászáróinak cseréje tárgyban benyújtott 
dokumentációt átvizsgáltam és az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul 
veszem az alábbi feltétellel: 

Ügyfél köteles az  id  nyilászárókat az épületben még megtalálható eredeti nyilászárókkal 
megegyező beépítési síkban ás osztásban kialakítani. Ügyfél köteles teljes homlokzat felújítása 
esetén, a terven szereplő, Tervtanács által elfogadott színűre festeni a nyílászárókat. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásrél-gondoskodni, ás ezt a Hatóságom felé igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyájtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás  saran  meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése is végre nem hajtása 
eseten  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető el. 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67,  Telefon:  06 I 459 2100 t E-mail: polgarmester@jozsefvanas.  hu  * www,jozsefvares,  hu 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POL  GÄRMESIER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat bérlőként eljáró 
ügyfél a 'iratszámú kéreknében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 

törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.) Karma  rendeM (a továbbiakban Ti. IK.Orrie rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Fővitios VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  '72.  §  2.  nontia alanián telenülésképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás nyilászáróinak cseréjére 
vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr. Kama.  rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyilászáróesere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
teleptilisk.épi megfelelőségének vonatkozásában irányadó,  es  nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetire előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tktv.10. §  (1)  bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén, valamint a  Tr. Karin.  rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdés; valamint a  Tidy. 
10.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCIII. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet ős illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja és a  10.§ (1)  bekezdés 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptember4.4 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. • Te1efon: 061 459 2100 - E-mail: polgarmestengjozsefvands  hu  • mmtjozsefvatlos,  hu
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24.  sz. melléklet 
az  59/2019.  (XI.21.) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS  VW.  KERÜLET )ÓZSEFVÁROS1 ÖNKORMÁNYZAT 

5ÁfiA BOTOND 
POt GÄRMSTER 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
Onkormányzat ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

bérlő Útján e-mail: 
••• 

Urge,:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat ügyfél  Budapest VIA 
kerület, izám alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

11ATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonositä száma:735715; adószám:  15735715-2-42)  — a tulajdonában 
álló lakás bérlőjeként eljár 

Ügyfél kérelmére,  2019.  augusztus 17-én indult 
településképi bejelentési elitinisham a Budapet VUL kerLlle 

) lakás nyiliszüröinak  cur*  tárgyban belly-0,1ton 
dokumentációt útvizsgáltam és az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomänd 
veszem az alábbi feltétellel: 

Ügyfél köteles az  j  nyiliszárökat az eredeti nyílászárókkal megegyező beépítési síkban, 
osztásban és színben Idalakitani. Árnyékolásra csak belső tokos redőny alkalmazható. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulástól gondoskodni, és ezt a Hatóságom felé igazolni 
döntés közlésinek napját követő  30  napon belül. _ 
Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros  V111.  kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest, Barnes  utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatáságommil benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges, Jelen teleptilisképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése  es  végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető eI. 

1082 Budapest,  Baross  u 63-67..  Telefon:  06 4592t OD E-mail: polgarrnester@jozsefveros,  hu  • www.jozsefvaros.  hu  1 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
POLGÁRisiFSTER 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró 

ügyfél a  26-1220/2019  ügyiratszámú kérelmében a teleptitéskép védelméről szóló 
2016.  évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált teleptiksfejleszt6si stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.) Kann.  rendelet (a továbbiakban  Tr. Kann.  rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 

pontja, valamint a  Budapest  Fövatos VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2,  nontia alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, 
Budapest  VIII. kerület,' szám alatti lakás nyilászáráinak cseréjére 
vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr. Kenn.  rendelet  26/B.  §  (2)  ás  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
melleldetében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászárócsere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesítésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési tevékenységet 
tudomásul veszem a fend feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet,  bogy  a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó,  6s  nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az tlgyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének  sine 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településkepi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tktv.10. §  (1)  bekezdés eT)  peril* 6s (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Komi. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, ás  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mertékét az iHetékekről szóló  1990.  évi 

törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés e) pontja és a  10.§ (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  augusztus 

1082 Budapest, Elaross u 63-67. •  Telefon:  06 I 459 2100 • E-mail: polgarrnesteregjozsefvaros.  hu  .• vever.jazsefvanos.  hu 
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25.  sz. melléklet 
a  63/2019. (XI 21  ) sz. 

TVKHB határozat melléklete 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SARA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
Önkormányzat Ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

h6rIA itn e-mail: 

Tiny:  Budapest  Főváros VIII.  keilet  Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület; . szám alatti lakás nyilászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca 
6347.;  törzskönyvi azonosító száma:735715; adészárn:  15735715-2-42)  —  a  tulajdonában 
álló ingatlan bérlöiekint elifir 

Ügyfél kérelmére,  2019.  szeptember 12-én indult 
településképi bejelentési eljárásban, a  Budapest  VIII.:kerükt, 

:.) lakás nyílászáróinak cseréje tárgyban benyuitott 
dokumentációt átvizsgáltam és az abban megjelölt építési tevékenység végzését tudomásul 
veszem az alábbi 
Ügyfél köteles az tij nyílászárókat az eredeti nyílászárókkal megegyező beépítési síkban és 
osztásban kialakítani. ügyfél köteles teljes homlokzat feltijitása esetén, a terven szereplő, a 
helyszíni színegyeztetés alkalmával jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelő színűre festeni a 
nyílászárókat. Az új bejárati ajtó az épületben még megtalálható eredeti egyszámyá bejárati 
ajtókkal megegyező beépítési síkban, színben és osztásban készülhet. 

Ügyfél köteles a tulajdonosi hozzájárulásról gondoskodni,.es ezt a Hatóságom felé igazolni a 
- -döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testilletéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesiti  52  ügyfelet más 
jogszabályokban előirt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen településképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el. 

INDOKOLÁS 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat bérlőként eljáró' 
ügyfél a ratszámú kérehnében a településkép védeliniröl szóló  2016.  évi 

I 082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  Telefon;  06 1 459 2100 • E-mail; polgarmesteeozselvaros.  hu  • www.jozsefvanas.  hu
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR. SARA  BOTOND 
POI GÄRMESTER 

LXXW. törvény (a továbbiakban: Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztősi koncepoióról, az integrált településfejleKatési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XL 8.)  Korra. rendelet (a továbbiakban;  Tr.  Komi. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban; Rendelet)  72  g fPlapillésképi bejelentést tett hatóságomhoz, a 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás nyílászáróinak cseréjére 
vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt és annak mellékleteit átvízsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korai. rendelet  26/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelniényeknek. 

A  nyílászáróesere a Rendeletben foglaltakmak megfelel.  A Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  55. 
sz. alatti társasház homlokzat felujításitia vonatkozóan települiskei bejelentési eljárás került 
Iefolytatására, terv alapján.  A  határozatot  (26-875/4/2017  ügyiratszámon) Hatóságom  2017. 
október  20-än  kiadta. Jelen utcai nylläszánáknak cseréje csak az ebben a tervben 
megbatározottaknaktriegfelelően kerülhet kivitelezésre. Az építési tevékenység a településképbe 
csak így illeszkedik, ezért a fenti feltétellel veszem tudomásul. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél  fatal  tervezett építési tevékenység megkezdése esetére előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatanuakik.le §_(11beezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Korai. rend. 
26/C.  * a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016.  évi CL. törvény  116.  § (I) bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 

0.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv.  10.  §  (4) 
bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCII1. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet ős illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés e) pontja és a  10.* (1)  bekezdés a) 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptembere. 
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Budapest 

Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
e-mail: 

1086 

Tárgy: Igyfál  Budapest  VIII. kerület, 
alatti lakás nyílászáróinak cseréje 

HATÁROZAT 

teleptilislAA bejelentési eljárásban 

ügyfél kérelmére,  2018.  május 26-án indult településképi bejelentési 
eljárásban, a  Budapest  VIII. kerület, 

lakás nyflüszáróinak cseréje ifirgyban benyújtott dokumentációt átvizsgáltam e az 
abban megjelölt építési tevékenység eégz6set tudomásul veszem az alábbi 

Az új nyílászárók az eredetiekkel megegyező beépítési síkban, osztásban  es  színben kell, 
hogy készüljenek. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros  VIP.  kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.) 
címzett,  de  Hatóságornnál benyújtandó,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel 
lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet más 
jogszabályokban előirt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzffiáruhisa szükséges. Jelen településképi 
határozat polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén 
településképi kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése ás 
végre nem hajtása esetén  1.000. 000  forintig terjedő birság kiszabása rendelhető el. 

la 1082  Budeest, Baross  u, 
www.jozsefvaros.hu 
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INDOKOLÁS 
ügyfél a yiratszámü kérelmében a településkép védelméről 

szóló  2016.-  évi LVOV. törvény (a továbbiakban Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés pontja  es (2) 
bekezdése, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepftlésrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló  314/2012. (XL 8.) Korn.  rendelet (a továbbiakban  Tr. Korn.  rend.) 
26/B.  §  (1)  bekezdés a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.) 
önkormanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  72.  §  2.  pontja alapján településképi 
bejelentést tett hatóságomhoz, a  Budapest  VIII. kerület, 
alatti lakás nyilászáróinak cseréjére vonatkozóan. 

mellékelt tervdokumentációt és Úrnak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr. Korn.  rendelet  26/B.  §  (2)  ás  (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  nyílászáróesere a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel teljesitésével a 
településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési 
tevékenységet tudomásul veszem a Anti feltétellel. 

Nyomatékosan ftgyehneztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogositja fel az 
építési tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére. Döntésem a tervezett építési 
tevékenység településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó, és nem mentesít 
azon egyéb engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket 
egyéb jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkezdése esetére elöir. 
Jelen hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott 
határozatom a Tkev.10. §  (1)  bekezdés a) pontján is  (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Korrn. 
rend.  26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló  2016.  évi CL. törvény  116,  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint 
a Tktv. (3)  bekezdése és a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a 
Tktv.  10.  §  (4)  bekezdése, és  11.  §-a rendelkezik.  A  fellebbezési illeték mértékét az 
illetékekről szóló  1990.  évi XCIII. törvény  29.-§  (2)tekezdéseszerint állapítottam meg. 

Hatáskörömet ás illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja ás a  10.§ (1)  bekezdés 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  2.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2018.  június  04. 
dr. Sára Botond 

polgármesteriibgei.iten, élj áró  ..alpolgáttneste 
....iievében ás megbízásából 
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27.  sz. melléklet 
a  67/2019. (X1.21.)  sz. 

TVKHB határozat melléklet 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA  soroto 
POLGÁRbiESTElk 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Iktatószám: 
Ónkormányzat ügyintéző: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67. Telefon: 

briő útján e-mail: 

Teirgy:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat ügyfél  Budapest  VIII. 
kerület szám alatti lakás belső udvari homlokzatán I db klíma 
kültéri egység elhelyezése 

HATÁROZAT 

településképi bejelentési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (10H2 Budapest,  Baross utca 
63-67.;  törzskönyvi azonosító szám:  735715:  adószám:  15735715-2-42)  — tulajdonában álló 
ingatlan bérlőjeként eljár 

ügyfél kérelmére,  2019.  augusztus 31-én indult 
települösképi bejelentési ettarasnan, a  Budapest  VIII. kerület, 

lakás belső udvari botniolezatán  1  db klíma kültéri egység 
elhelyezése tárgyban benyújtott dokumentációt átvizsgáltam ás az abban megjelölt építési 
tevékenység végzését tudomásul veszem az alábbi 

A  klíma kondenz-viz elvezetését lakáson belül kell megoldani. Á klímakültád egységet ügy kell 
elhelyezni, hogy az építmény megjelenéséhez illeszkedjen.  A  klíma kültéri egység 
legalacsonyabb pontja nem lehet alacsonyabban, mint a  2,5  méter. 

Ügyfél lc*les a tulajdonesi hozzájárulásról gondoskodni, ás ezt a Hatóságom  fete  igazolni a 
döntés közlésének napját követő  30  napon belül. 

Döntésem ellen a közlés napját követő  15  napon belül a  Budapest  Főváros V1II. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.)  címzett, 
de  Hatóságomnál benyújtandő,  5.000,-  Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. 

A  településképi bejelentési eljárásban hozott határozat nem mentesíti az ügyfelet  in& 
jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésétől (pl. közterület foglalás). Közös tulajdont 
érintő módosítás esetén a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges. Jelen teleptilesképi határozat 
polgári jogi igényt nem dönt el. 

A  településképi eljárás során meghozott határozatban foglaltak megszegése esetén településképi 
kötelezési eljárás lefolytatása rendelhető el.  A  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása 
esetén  1.000. 000  forintig terjedő bírság kiszabása rendelhető el, 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

DR.  SÁRA BOTOND 
POLGÁRMESTER 

INDOKOLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat bérlőként eljáró 
ügyfél a ,,,yiratszámú kérelmében a településkép védelméről szóló  2016.  évi 
"XXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.)  10.  §  (1)  bekezdés a) pontja és  (2)  bekezdése, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiától és a 
településrendezési eszközökről; -valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló  314/2012. (XI. 8.)  Komi. rendelet (a továbbiakban:  Tr.  Korm. rend.)  26/B.  §  (1)  bekezdés 
a) pontja, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló  34/2017. (IX. 14.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet)  72.  §  11.  pontja alapján településképi bejelentést tett hatóságomhoz, 
Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás belső udvari 
homlolczatim  1  db klíma külteri egység elhelyezésére vonatkozóan. 

A  mellékelt tervdokumentációt  es  annak mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy az 
megfelel a  Tr.  Korm. rendelet  26/B.  §  (2) es (3)  bekezdésében, valamint a Rendelet  7.  sz. 
mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. 

A  klíma kültéri egység elhelyezés a Rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint a feltétel 
teljesítésével a településképbe illeszkedik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az építési 
tevékenységet tudomásul veszem a fenti feltétellel. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az ügyfelet, hogy a jelen döntésem nem jogosítja fel az építési 
tevékenység azonnali, feltétel nélküli megkezdésére, Döntésem a tervezett építési tevékenység 
településképi megfelelőségének vonatkozásában irányadó,  es  nem mentesít azon egyéb 
engedélyek, hozzájárulások előzetes beszerzésének kötelezettsége alól, melyeket egyéb 
jogszabály az ügyfél által tervezett építési tevékenység megkeidése esetére. előír. Jelen 
hozzájárulásom nem tekinthető az esetleges polgári jogi igények eldöntésének sem. 

A  rendelkező részben foglaltaknak—megfelelő településképi bejelentési eljárásban hozott___ 
határozatom a Tktv,10. §  (1)  bekezdés a) pontján és  (2)  bekezdésén, valamint a  Tr.  Korm. rend. 
26/C.  § a) pontján alapul.  A  fellebbezési jogról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016,  évi CL. törvény  116.  §  (1)  bekezdése, valamint a  118.  §  (3)  bekezdése, valamint a Tktv. 
10.  §  (3)  bekezdése  es  a Rendelet  82.  §-a, a döntésben foglaltak megszegéséről a Tktv. I  O.  §  (4) 
bekezdése,  es 11. rendelkezik.  A  fellebbezési illetek mértékét az illetékekről szóló  1990.  évi 
XCII1. törvény  29.  §  (2)  bekezdése szerint állapitottam meg. 

Hatáskörömet  es  illetékességemet a Tktv.  8.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja és a  10.§  (I) bekezdés 
pontja, továbbá a Rendelet  72.  §  11.  pontja alapozza meg. 

Budapest, 2019.  szeptembere: 

• Í . 

dr. a Botond 
poIestr4: 

• ', • 
1082 Budapest,  Baross  u. Telefon:  06 1 459 2100 • E-mail polgarmesterMozsefvare.  s  hu  www.jozse 
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