
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek J 
Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaga

J E G Y Z 6 K O NY V I K I VO N. A T

Kesziilt: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-
testiilete Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kdzteriilet-hasznositasi 
Bizottsaganak 2021. november 3-an (szerda) 15.00 orai kezdettel a 
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as termeben megtartott 

. ' 9. rendes iileserol .

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

295/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy az 
alabbi napirendet fogadja el:

Napirend , '•t v-.

L Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek <
(irdsbeli eloterjeszlesek) .

1. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross u. 125. szdm alatti utcai bejaratu, 
foldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara 
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdaikodasi igazgatoja

2. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Prater utca 28. szam alatti nem lakas celjara 
szolgalo helyisegek berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara, 
berbeszamitasi megallapodas megkotesere, valamint tulajdonosi nyilatkozat 

. ■ kiadasara
■ Eldlerjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrpsi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 

vagyongazdaikodasi igazgatoja

3. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Prater utca 65. szam alatti nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara 
Eloteijeszto: Novaczki Eleonora. - Jdzsefvdrpsi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdaikodasi igazgatoja

4. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szerdahelyi u. 18. szam alatti utcai bejaratu, 
foldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berldjenek a tevekenyseg 
modositasara iranyulo kerelmevel kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eloteijeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdaikodasi igazgatoja V : ' <



5. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Ulloi ut 42. szam alatti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

6. Javaslat az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget 
vegzd szervezetek kedvezmenyes berleti dijanak 2021. evre tortend 
engedelyezesere
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

7. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Nepszinhaz utca 24. szam alatti, foldszinti, 
34681/0/A/5 helyrajzi szamu irodahelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es 
eladasi ajanlat jovahagyasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

II. Zart ules kereteben targyalando eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Atruhdzott hataskorben meghozhatd dontesek

1. Javaslat a. Budapest VIII. kerulet, Baross utca 127. foldszinti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

2. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Jozsef utca 47. szam alatti gepkocsi bealld 
berbeadasaval kapcsolatos dontds meghozatalara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

3. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Koszoru utca 18. foldszint 2. szam alatti iires, 
nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

4. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Prater utca 14. szam alatti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berbevetelere kiirt palyazat eredmenyenek megallapitasara 
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

5. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Prater utca 60. foldszinti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berbeadasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazda Ikodds i igazga tdja
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6. Javaslat a Budapest VIII., Alfoldi utca . (Kun utca .) ' ‘. szam alatti,
helyrajzi szamon nyilvantartott lakas elidegenitesevel kapcsolatos 

vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara
Eloterjeszlo: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan 
palyazat utjan torteno ertekesitesere
Elolerjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

8. Javaslat a Budapest VIIL, II. Janos Pal papa t£r . szam alatti,
helyrajzi szamon nyilvantartott lakas elidegenitesevel kapcsolatos 

vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara
Eloterjeszlo: Novaczki Eleonora Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

9. Javaslat a Budapest VIIL, Szentkiralyi utca 32/B. szam alatti, 36599/0/A/4 
helyrajzi szamon nyilvantartott, hatarozatlan iddre szolo berleti joggal terhelt 
raktarhelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat 
jovahagyasara
Eloterjeszlo: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

10. Javaslat „Otthon-felujitasi tamogatas” irant benyujtott palyazatok 
eredmenyenek megallapftasara
Elolerjesztd: Novaczki Eleonora Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

11. Javaslat a Budapest VIIL keriilet, Dioszegi Samuel utca 11. elott bekovetkezett 
katyukarral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eloterjeszto: Sztanek Endre - Jdzsefvdrosi. Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vdrosilzemeltetesi igazgatoja
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I. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 125. szam alatti utcai 
bejaratu, foldszinti, nem lakas eeljar a szolgalo helyiseg berbeadasara
Eloterjexzto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

296/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 125. szam alatti utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 125. szam alatti, 35918/0/A/2 helyrajzi 
szamu, 20 m2 alapterdletu, ures, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasahoz az Abid Market 2021 Kft. (szekhely: 1147 Budapest, Csomdri 
ut 42-44. fszt. 8.; cegjegyzekszam: 01 09 388105; adoszam: 27197118-2-42, kepviseli: 
Haj Abied Abdulkader) reszere iroda es raktar celjara, hatarozatlan idore, 30 napos 
felmondasi idd kikotesevel, 50.000,- Ft/hd + AFA berleti dijon, valamint kozuzemi es 
kuldnszolgaltatasi dijak osszegen.

2 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljard Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol szdlo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld ovadek megfizetese, 
valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kozjegyzo elott egyoldalu kotelezettsegvallalasi 
nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berld.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 2.) pont eseteben 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prdter utca 28. szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara, 
berbeszamitasi megallapodas megkotesere, valamint tulajdonosi nyilatkozat kiadasara 
Eloterjesztd: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja

A napirend 1.2. pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 65. szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eldterjesztb: Novdczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasiBizottsaganak 

297/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
; (Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 65. szam alatti alagsori nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 65. szam alatti 36128/3/A/59 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 193 nV alapteriiletu, utcai bejaratu, alagsori nem lakas celjara szolgalo 
helyisegre szolo berleti szerzodes meghosszabbitasahoz a „K-ELME” Kft.-vel 
(szekhelye: 1083 Budapest, Prater utca 65.; cegjegyzekszama: 01-09-064370.; adoszama: 
10301986-2-42.; kepviseli: Juhasz-Veres Sandome ugyvezetd) 2026. december 31-ig 
szolo hatarozott iddre, nagy- es . kiskereskedelmi textilaru iizlet es raktar 
tevekenyseg celjara a veszelyhelyzet megszuneset koveto 90. napig bezarolag a 
jelenleg fizetett 94.437 Ft?hd + AFA osszegen, a veszelyhelyzet megszuneset koveto 
91. naptol kezdodoen altala megajanlott 181.000,- Ft/ho.+ AFA berleti dij + 
kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak osszegen.

2 .) felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti 
szerzodes megkotesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) 
onkonnanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi bruttd berleti dijnak megfeleld 
ovadek feltolteset, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kozjegyzo elott egyoldah'i 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozatalairasat vallaljaaleendpberlo. :

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 2.) pont eseteben 2021. december 31. /

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u. 18. szam alatti 
utcai bejaratu, foldszinti, nem lakds celjara szolgalo helyiseg berldj€nek a tevekenyseg 
modositasara iranyulo kerelmevel kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora. - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja ;

A napirend 1.4. pontjat kiilbn targyalasra kikertek.
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Napirend 1.5. pontia: Javaslat a Budapest VIH. kerulet, Ulloi ut 42. szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatdja

A napirend 1.5. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.6. pontia: Javaslat az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo 
tevekenyseget vegzd szervezetek kedvezmenyes berleti dijanak 2021. evre torteno 
engedelyezesere
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatdja

A napirend 1.6. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.7. pontia: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Nepszinhaz utca 24. szam alatti, 
foldszinti, 34681/0/A/5 helyrajzi szamu irodahelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar 
es eladasi ajanlat jovahagyasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatdja

A napirend 1.7. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

A kiilon targyalt napirendi pontok

Napirend 1.2. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti neni 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara, 
berbeszamitasi megallapodas megkotesere, valamint tulajdonosi nyilatkozat kiadasara 
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatdja

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

298/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti nem lakas celjara szolga!6 
helyisegek berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol berbeszamitasi 

megallapodas megkoteserol, valamint tulajdonosi nyilatkozat kiadasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy
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1 .) nem jarul hozza a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/5 
? hrsz.-u, tulajdoni lapon 25 m2 alapteriiletu, ures, utcai bejaratu, fbldszinti, valamint a 

Budapest VIII. keriilet. Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/6 hrsz.-u, tulajdoni lapon 
21 m" alapteriiletu. (ires, utcai bejaratu, fbldszinti egybenyitott helyisegek 
berbeadasahoz a Modern Hungaria Trade Kft. (szekhely: 1091 Budapest, Olloi ut 
53/B.; cegjegyzekszam: 01-09-351096.; adoszama: 27130746-1-43.; kepviseli: Nabi 
Ajmal tigyvezetd) reszere 2031. december 31.-ig szold hatarozott iddre, 30 napos 
felmondasi ido kikbtesevel szeszmentes vendeglatasi tevekenyseg eeljar a, az altala 
ajanlott 80.000,- Ft/ho + AFA berleti dij + kbzuzemi es kulbnszolgaltatasi dijak 

\ bsszegen. ■ W

2 .) nem jarul hozza a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/5 
hrsz.-u, tulajdoni lapon 25 m alapteriiletu, (ires, utcai bejaratu, fbldszinti, valamint a 
Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/6 hrsz.-u, tulajdoni lapon 
21 m2 alapteriiletu, ures, utcai bejaratu, fbldszinti egybenyitott helyisegek berlo altali 
felujitasahoz (kbzmuves munkak, viz-csatoma szereles, villanyszerelesi munkak, sitt 
szallitas) es a berbeszamitasi megallapodas megkbtesehez, valamint a fenti berbeadora 
tartozo felujitasi munkak kbltsegenek berleti dijba tbrteno berbeszamitasahoz 36 honap 
alatt 716.732,-Ft + 193.518,-Ft AFA bsszegben. V > /

3 .) nem jarul hozza, hogy a Modern Hungaria Trade Kft. (szekhely: 1091 Budapest, 
Olloi lit 53/B.; cegjegyzekszam: 01-09-351096.; adoszama: 27130746-1-43.; kepviseli: 
Nabi Ajmal tigyvezetd) a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti 
35695/0/A/5 hrsz.-u, tulajdoni lapon 25 m2 alapteruletii es a 35695/0/A/6 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 21 m2 alapteriiletu, egybenyitott ures, utcai bejaratu, fbldszinti nem lakas 
celjara szolgalo helyisegekben 30 m2 alapteriiletu.galeriat alakitson ki.a berlo sajat 
kbltsegen.

4 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-t, hogy a Budapest VIII. keriilet 
Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/5 hrsz.-u, tulajdoni lapon 25 m2 alapteriiletu, Ures, 
utcai bejaratu, fbldszinti, valamint a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti 
35695/0/A/6 hrsz.-u, tulajdoni lapon 21 m2 alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, fbldszinti 
egybenyitott helyisegek palyazat utjan tbrteno hasznositasara yonatkozo javaslatot 
terjessze a Bizottsag ele.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi KdzpontZrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 4.) pont eseteben 2021. december 15.

A dbntes vegrehajtasatyegzb szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.
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Napirend L4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u. 18. szam alatti 
utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg berldjenek a tevekenyseg 
modositasara iranyuld kerelmevei kapcsolatos dbntes meghozatalara
Eldterjesztb: Novdczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

299/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(0 igen, 7 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u. 18. szam alatti utcai bejaratu, foldszinti, nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berldjenek a tevekenyseg modosttasara iranyuld 

kerelmevei kapcsolatos dbntes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy az 
alabbi hatarozati javaslatot nem fogadja el:

I.) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u. 18. szam alatti, 35136/0/A/l helyrajzi 
szamu, 10 m2 alapteruletu, ures, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgald 
helyisegre szdld berleti szerzodes tevekenysegi korenek mddositasdhoz az ED-RICH Bt.- 
vel (szekhely: 1081 Budapest, Kisfuvaros utca 5. 2. em. 17.; cegjegyzekszdma: 01 06 
778088;- addszdma: 22399638-1-42, Kepviseli: Kapcala Peterne) kereskedelmi 
tevekenyseg (iizlet es vegyeskereskedes) szeszdrusltdssal celjara, hatdrozatlan iddre, 30 
napos felmonddsi idd kikbtesevel, a veszelyhelyzet megszuneset koveto 90. napig 
bezdrdlag a jelenlegfizetett 11.993,- Ft/h6 + AFA bsszegen, a veszelyhelyzet megszuneset 
koveto 91. naptol kezdodoen 44.833,- Ft/hd + AFA berleti dijon, valamint koziizemi es 
killdnszolgdltatasi dijak bsszegen.

2.) felkeri a Budapest Jbzsejvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljarb Jdzsefvarosi. 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatdrozat I.) pontja szerinti berleti szerzodes mddositds 
megkdtesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban dlld nem lakas 
celjara szolgald helyisegek berbeaddsanak felteteleirbl szolo 35/2013. (VI. 20.) 
bnkormdnyzati rendelet 14. § (7) bekezdese alapjdn a 3 havi bruttd berleti dijnak 
megfelelo bvadek feltblteset, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjdn kbzjegyzo elbtt 
egyoldalu kbtelezettsegvdllaldsi nyilatkozat aldirdsdt vdllalja a leendo berlo. A berleti 
szerzodes megkotesenek tovdbbi feltetele, hogy a berlonek nem lehet a berbeadoval 
szemben fennallo tartozdsa a szerzodes megkbtesekor.

Feleids: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi K.dzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2021. november 3.

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 42, szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eloierjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvqrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrl. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

300/2021. (XI.03.) szamd hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut42. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berleti szerzodesenek meghosszabbitasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 42. szam alatti 36402/4/C/36 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 79 nT alaptertiletu, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyisegre szolo berleti szerzodes meghosszabbitasahoz a FOBEJARAT-SOROZO 
Kft.-vel (szekhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 28. B. ep. 2. em. 3.; cegjegyzekszam: 
01-09-968634.; adoszam: 23502534-2-42; kepviseli: Csonka Janos iigyvezeto) 2026. 
december 31-ig szolo hatarozott idore, vendeglatas szeszarusitassal tevekenyseg 
celjara a veszelyhelyzet megszuneset koveto 90. napig bezardlag a jelenleg fizetett 
193.060,- Ft/ho + AFA osszegen, a veszelyhelyzet megszuneset koveto 91. naptol 
kezdodoen 436.700,- Ft/ho + AFA berleti djj + koziizemi es kulonszolgaltatasi dijak 
osszegen. .

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti 
szerzodes megkotesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) 
onkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 hayi brutto berleti dijnak megfeleld 
ovadek feltolteset, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kdzjegyzo elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallaljaaleendo berlo.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben 2021. december 31. \

A dentes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.



Napirend 1.6. pontia: Javaslat az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo 
tevekenyseget vdgzd szervezetek kedvezmenyes berleti dijanak 2021. evre torteno 
engedelyezesere
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

301/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szervezetek 
kedvezmenyes berleti dijanak 2021. evre tortend engedelyezeserol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Rbkk Szilard u. 11. szam alatt berelt 
36677/0/A/29 hrsz.-u, 216 m2 alapteriiletu, nem lakas celjara szolgald helyiseg 
tekinteteben az Art’s Harmony Szabad Muveszeti Tarsasag reszere a korabban 
hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VL19.) szamu hatarozat alapjan kotott 
berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport 
es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 
1-tdl az uj berleti szerzodese alapjan megallapitott berleti dij hatalybalepeseig, de 
legkesobb 2021. december 31-ig tarto idoszakban berleti dijnak a mindenkori kozos 
koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 55.460,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku 
berleti dij 4- AFA osszegen torteno megallapitasahoz a kozuzemi es kiilonszolgaltatasi 
dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

2 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Prater u. 30-32. szam alatt berelt 35696/0/A/54 
hrsz.-u 56 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgald helyiseg tekinteteben Budapest 
Jdzsefvarosi Reformatus Egyhazkozosseg reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld- 
testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, 
valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 
11/2021. (VII.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tdl 2021. december 31-ig 
tarto idoszakban berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 15.400,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA 
osszegen torteno megallapitasahoz a koziizemi es kiilonszolgaltatasi dijak megfizetesenek 
kotelezettsege mellett.

3 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros u. 11. szam alatt berelt 35100/0/A/3 
hrsz.-u 103 m2, nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben Budapest Jdzsefvarosi 
Reformatus Egyhazkozosseg reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo-testiilet 
248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, 
valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 
11/202E (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar l-tol 2021. december 31-ig 
tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 29.520,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA 
osszegen torteno megallapitasahoz a kozuzemi es kiilonszolgaltatasi dijak megfizetesenek 
kotelezettsege mellett.
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4 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Prater u. 65. szam alatt berelt 36128/3/A/57 
hrsz.-u 58 m2 alapteriiletu, nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben a Fiatal 
Uvegmiiveszek Egyesulete a korabban hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 
19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VIL 20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tbl 2021. december 31 -ig tarto idoszakban a 
berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 19.720,- 
Ft/ho) osszegevel megegyezo mertekti berleti dij + AFA osszegen tbrteno 
megallapitasahoz a kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett.. :

5 .) hozzajarul a Budapest VIII., Pal u. 6. szam alatt berelt 36788/0/A/2 hrsz.-u 304 m2 
alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben Magyar Goju-Kai 
Szovetseg reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI.19.) 
szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Es&yegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar l-tol 2021. december 31-ig tarto idoszakban a 
berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 48.555,- 
Ft/hd) osszegevel megegyezo mertekh berleti dij + AFA osszegen tortend 
megallapitasahoz a kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett. .

6 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 16. fsz. 3. szam alatt berelt 
35435/0/A/32 hrsz.-u 44 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben 
Moravcsik Alapitvany reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. 
(VI. 1.9.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. 
(VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar l-tol 2021. december 31-ig tarto 
idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 
25.256,- Ft/ho) osszegevel megegyezo merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett.

7 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 19. szam alatt berelt 35456/0/A/31 
hrsz.-u 41 m2 alapteriiletu es 35456/0/A/36 hrsz.-u 141 m2 alapteriiletu helyisegek 
tekinteteben a Moravcsik Alapitvany reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld- 
testulet 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, 
valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 
11/2021. (VII.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar l-tol 2021. december 31-ig 
tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 39.326,- Ft/ho) osszegevel megegyezo merHkii berleti dij + AFA 
osszegen torteno megallapitasahoz a kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek 
kotelezettsege mellett. ■

8 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Clldi ut 60-62. szam alatt berelt 36308/0/A/2 
hrsz.-u 189 m2 alapteriiletu helyisegre tekinteteben Moravcsik Alapitvany reszere a 
korabban hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozat alapjan 
kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, 
Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsagl 1/2021. (VII.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. 



januar l-tol 2021. december 31 -ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos 
koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 47.279,- Ft/hd) osszegevel megegyezd mertekii 
berleti dij + AFA bsszegen torteno megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi 
dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

9 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 22. szam alatt berelt 35459/0/A/3 
hrsz-u, 57 m', alapteruletu helyiseg tekinteteben Nagycsaladosok Jdzsefvarosi 
Egyesiilete reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI.19.) 
szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar l-tol 2021. december 31 -ig tarto idoszakban a 
berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 15.900,- 
Ft/ho) osszegevel megegyezd mertekii berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett.

10 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Szilagyi u. 1/B. szam alatt berelt 34688/0/A/l 
hrsz.-u 25 m2 alapteruletu helyiseg tekinteteben a Remenyi Ede Ciganyzenesz 
Szovetseg reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testiilet 248/2013. (VI.19.) szamu 
hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) szamu 
hatarozata alapjan a 2021. januar l-tol 2021. december 31-ig tarto idoszakban a berleti 
dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 5.750,- Ft/hd) 
osszegevel megegyezd mertekii berleti dij + AFA osszegen torteno megallapitasahoz a 
koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

11 .) hozzajarul a Budapest VIII., Fai u. 3. szam alatt berelt 36793/0/A/17 hrsz.-ii, 150 m2 
alapteruletu helyiseg tekinteteben a Szakja Tasi Csoling Buddhista Egyesiilet reszere 
a korabban hatalyban volt Kepviseld-testiilet 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozat alapjan 
kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, 
Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. 
januar l-tol 2021. december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos 
koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 55.250,- Ft/hd) osszegevel megegyezd mertekii 
berleti dij + AFA osszegen torteno megallapitasahoz a kozuzemi es kuldnszolgaltatasi 
dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

12 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 112. szam alatt berelt 35491/0/A/38 
hrsz.-u, 193 m2 alapteruletu, nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben a Szigony- 
utit^rs a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacidert Kozhasznu Nonprofit Kft. 
reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testiilet 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozat 
alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, 
Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) szamu hatarozata 
alapjan a 2021. januar l-tol 2021. december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a 
mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 45.180,- Ft/hd) osszegevel 
megegyezd mertekii berleti dij + AFA osszegen torteno megallapitasahoz a koziizemi 
es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett..

13 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 16. szam alatt berelt 
34734/0/A/24 hrsz.-u, 16 m2 alapteruletu helyiseg tekinteteben a Tarsak a Teleki 
Terert Egyesiilet reszere korabban hatalyban volt Kepviseld-testiilet 248/2013. (VI.19.) 
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szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tbl 2021. december 31-ig tarto idoszakban a 
mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 5.040,- Ft/ho) osszegevel 
megegyezd merteku berleti dij + AFA + osszegen tOrtend megallapitasahoz a koziizemi 
es kiilonszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

14 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 22. szam alatt berelt 
34734/0/A/32 hrsz.-u, 103 m2 alapteriiletu helyiseg tekinteteben a Tarsak a Teleki 
Terert Egyesulet reszere korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI.19.) 
szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tbl 2021. december 31-ig tarto idoszakban a 

■ berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 30.694,-
Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno' 
megallapitasahoz a koziizemi es kiilonszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege.

o mellett. ;

15 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 23. szam alatt berelt 
34740/0/A/25 hrsz.-h, 29 m2 alapteriiletu helyiseg tekinteteben a tekinteteben a Tarsak a 
Teleki Terert Egyesulet reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 

. 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei,
valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 
11/2021. (VII.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tbl 2021. december 31-ig 
tarto idoszakban a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 8.120,- 
Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kiilonszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett.

16 .) hozzajarul a VIII. keriilet, Lujza u. 5. szam alatt berelt 35357/0/A/4 hrsz.-u, 26 m2 
alapteriiletu helyiseg tekinteteben az Uj Vilag Egyesulet reszere a korabban hatalyban 
volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti 
szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1- 
tbl 2021. december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a 
hatarozathozatal idopontjaban 10.680,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti 
dij + AFA osszegen torteno megallapitasahoz a koziizemi es kiilonszolgaltatasi dijak 
megfizetesenek kotelezettsege mellett. /

17 .) hozzajarul a Budapest VIII., Baross u. 126 sz. alatt berelt 35403/0/A/38 helyrajzi szam 
j alatt nyilvantartott, 61 m2 alapteriiletu helyiseg tekinteteben a JOZAN BABAK 

EGYESULET reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo-testiilet 248/2013. (VI.19.) 
szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tbl 2021. december 31-ig tarto idoszakban a 
berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 18.452,- 
Ft/hd) dsszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 

/megallapitasahoz a koziizemi es kiilonszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett. ; y < / ■ ;■ .'/:'■ /■ ■
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18 .)felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy tajekoztassa a berldket a hatarozat l.)-17.) pontjaiban 
foglaltakrol, azzal, hogy az l.)-17.) pontjaiban foglalt hozzajarulas abban az esetben 
hatalyosul, ha a berld a tajekoztatas atveteletol foglalt legkesobb 15 napon belul 
valamennyi esetlegesen fennalld tartozasat rendezi.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 18.) pont eseteben 2021. november 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.7. pontja: Javasiat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 24. szam alatti, 
foldszinti, 34681/0/A/5 helyrajzi szamu irodahelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar 
es eladasi ajanlat jovahagyasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

302/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(0 igen, 6 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 24. szam alatti, foldszinti, 34681/0/A/5 
helyrajzi szamu irodahelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat 

jovahagyasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy az 
alabbi hatarozati javaslatot nem fogadia el:

1 .) hozzajarul az eladasi ajanlat berld - Rauf Muszaki Kft (szekhely: 1081 Budapest, 
Nepszinhaz utca 24.; adoszam: 24810432-2-42; cegjegyzekszam: 01-09-183546; 
kepviseli: Maknse Beatrix) - reszere tortend kikuldesehez az ingatlan-nyilvantartdsban a 
34681/0/A/5 helyrajzi szamon nyilvantartott, termeszetben a Budapest VIII, keriilet, 
Nepszinhaz utca 24. szam alatti, 25 m~ alapteruletu (alapitd okirat szerint es a 
valosagban 26 m’), nem lakds celjdra szolgald helyiseg vonatkozasaban a forgalmi 
ertekbecslesben meghatarozott 15.860.000 Ft osszegu vetelar kozlese mellett.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljdrd JozseNarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti eladasi ajanlat kikiildesere, 
valamint az addsveteli szerzodes megkotesere.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2021. november 3.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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IL Zart iiles kereteben targvalando eioterjesztesek
(irasbeli eioterjesztesek)

.4 truhazott hataskorben mezhozhato dontesek

Napirend IL1, pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 127. foldszintt nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara

' ZART ULES
Eldlerjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrpsi GazdalkodasiKozpont Zrt. 
yagyongazdalkoddsi igazgatoja : ? ? ? / :.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormdnyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

303/2021. (XI.03.) szamu hatdrozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.) :

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 127. foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berleti szerzodesenek meghosszabbitasardl

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasies Kbzterulet-hasznositasi Bjzottsagugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 127. foldszinti 35919/0/A/78 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 8 m2 alaptertiletu, udvari foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegre 
szold berleti szerzodes meghosszabbitasahoz maganszemellyel (lakik:

sziiletett: ' ; anyja neve:
) 2026. december 314g szold hatarozott idore, raktarozasi tevekenyseg 

celjara az veszelyhelyzet megszuneset koveto 90. napig bezardlag a jelenleg fizetett 
6.588 Ft/hd T AFA osszegen, a veszelyhelyzet megszuneset koveto 91. naptol 
kezdodoen altala megajanlott 14.000,- Ft/h6 + AFA berleti dij + kuldnszolgaltatasi 
dijak osszegen.. . v

2 .) feikeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljard Jdzsefvarosi 
.'(jazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol szold 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 

,'■ ■14. § (7) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfelelo ovadek feltolteset 
vallalja a leendo berld. . : ■ . : \ ? ■

3 .) az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szold 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 17. § (5) bekezdes a) pontja 
alapjan eltekint a berld kdzjegyzo elotti egyoldalu kotelezettsegvallalo nyilatkozat teteli 

- / kotelezettsegetol. ./

Felelos: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: a 2.)pont eseteben 2021. december 31. „

A dontes vegrehajtasat vegzo szeryezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend H.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 47. szam aiatti 
gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara ZART ULES 
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkorminyzat Kepviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 6s Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

304/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 47. szam aiatti . gepkocsi-beallo berbeadasaval 
kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

I .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 47. szam aiatti 35159 ingatlan teriileten 
levo szamu gepkocsi-beallo berbeadasahoz maganszemely
(lakik; _ szuletett:
anyja neve: I reszere hatarozatlan iddre 30 napos felmondasi idd
kikotesevel 11.244,- Ft/hd + AFA berleti dij osszegen.

2 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo ures telek, felepitmenyes 
ingatlanok, gepkocsi-bealldk es dologberlet berbeadasanak felteteleirol szolo 
59/2011. (XL07.) onkormanyzati rendelet 13. § (2) bekezdese alapjan 3 havi berleti 
dijnak megfeleld ovadek megfizeteset vallalja a leendo berld.

3 .) az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 17. § (5) bekezdes a) pontja 
alapjan eltekint a berld kdzjegyzo elotti egyoldalii kdtelezettsegvallald nyilatkozat teteli 
kotelezettsegetol.

Felelos: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2.) pont eseteben 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend II.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Koszoru utca 18. foldszint 2. 
szam aiatti iires, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara ZART ULES
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend II.3. pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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Napirend 11.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 14. szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbevetelere kiirt palyazat eredmenyenek 
megallapitasara ZART ELES
Eloterjeszto: "Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

305/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A : A ; < (Tematikai blokkban tortentaszavazas.)

Budapest VIII. keriilet, Prater utca 14. szam alatti nem lakas cdjara szolgalo helyiseg 
berbevetelere kiirt palyazat eredmenyenek megallapitasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy .

1 .) a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 14. szam alatti 35662/0/A/2 helyrajzi szamu 
60 m2 alapteriiletu, foldszinti utcai bejaratu, nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasarol szolo nyilvanos, egyfordulos palyazati eljarast ervenyesnek es 
eredmenyesnek nyilvanitja.

2 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 14. szam alatti 35662/0/A/2 helyrajzi 
szamu 60 m2 alapteriiletu, foldszinti utcai bejaratu, nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasahoz Biro Gergo Daniel egyeni vallalkozo (szekhely: 1085 Budapest, Jozsef 
korut 69. foldszint 1.; nyilvantartasi szam: 56368570; adoszam: 57716914-1-42) reszere, 
hatarozatlan idore, kulturalis, oktatasi es kereskedelmi tevekenyseg (kiallito ter, 
muveszeti kepzesek, iparmuveszeti cikkek forgalmazasa) tevekenyseg celjara, 75,000,- 
Ft/ho + AFA berleti dij + koziizemi es kulonszolgaltatasi dijak osszegen. :

3 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi’ Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 2.) pontja szerinti berleti szerzodes megkdtesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dij osszegig az ovadek feltolteset, 
valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kdzjegyzo elott egyoldalu kotelezettsegvallalasi 
nyilatkozat alairasat, tovabba a harom havi brutto berleti dij eldieg megfizeteset vallalja a 
leendo berlo. .

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 3.) pont eseteben 2021. december 31..:

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Nuptrend H.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 60. foldszinti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara ZART ULES
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet>hasznositasi Bizottsaganak

306/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 60. foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 60. szam alatti 35728/18/A/3 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 4 m2 alapteruletii, ures, foldszinti, bejaratu, nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasahoz maganszemely (lakik:

szuletett: anyja neve: '
reszere hatarozatlan iddre 30 napos felmondasi ido kikotesevel raktarozasi tevekenyseg 
celjara a szamitott 3.400,- Ft/hd + AFA berleti dfj + kozuzemi es kiilonszolgaltatasi 
dijak osszegen.

2 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol szdld 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dfjnak megfeleld ovadek megfizeteset 
vallalja a leendo berlb.

3 .) az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 17. § (5) bekezdes a) pontja 
alapjan eltekint a berlo kdzjegyzo elotti egyoldalu kotelezettsegvallald nyilatkozat teteli 
kotelezettsegetol.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2.) pont eseteben 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend II.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Alfoldi utca (Kun utca .) 
szam alatti, helyrajzi szamon nyilvantartott lakas elidegenitesevel

kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasdra ZART ELES
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddisi igazgatoja ■ \

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

307/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortentaszavazds.) <

a Budapest VIII. keriilet, Alfoldi utca . (Kun utca ) szam alatti,
helyrajzi szamon nyilvantartott, berlds lakas elidegenitesevel kapcsolatos 

vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

I .) hozzajarul az ingatlan-nyilvantartasban a Budapest VIII. keriilet, Alfoldi utca . (Kun 
utca .) ’. szam alatti, i hrsz.-u, 58 nr alapteruletu, 2 szobas,
komfortos komfortfokozatu, a kozos tulajdonbol hozzatartozo 434/10.000 tulajdoni 
hanyaddal rendelkezd lakasra vonatkozoan a berld reszere tortend eladasi ajanlat 
megkiildesehez - az elkesziilt forgalmi ertekbecslesben megallapitott forgalmi ertek 
(26.710.000 Ft) 85%-anak alapul vetelevel - 22.703.500 Ft vetelar kozlesevel.

2 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti eladasi ajanlat kikiildesere, 
valamint az adasveteli szerzodes megkotesere..

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: a 2.) pont eseteben: 2022. februar 15. . ;

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend II.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti 
ingatlan palyazat utjan tortend ertekesitesere ZART ULES
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefi’drosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt, 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend II.7. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

19



Napirend II.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII., II. Janos Pal papa ter
szam alatti, helyrajzi szamon nyilvantartott lakas elidegenitesevel
kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara ZART ULES
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdd Ikoddsi igazga tdja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

308/2021. (XI.03.) szamd hatarozata 
(7 igen, & nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, II. Janos Pal papa ter ' szam alatti,
helyrajzi szamon nyilvantartott, berlos lakas elidegenitesevel kapcsolatos 

vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul az ingatlan-nyilvantartasban a Budapest VIII. keriilet, II. Janos Pal papa 
ter szam alatti, hrsz.-u, 45 m“ alapteriiletu, 1 es fel
szobas, komfortos komfortfokozatu, a kbzos tulajdonbbl hozzatartozo 209/10.000 
tulajdoni hanyaddal rendelkezo lakasra vonatkozoan a berlo reszere torteno eladasi 
ajanlat megkiildesehez - az elkesziilt forgalmi ertekbecslesben megallapitott tbrgalmi 
ertek (22.620.000 Ft) 70%-anak alapul vetelevel - 15.834.000 Ft vetelar kozlesevel.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti eladasi ajanlat kikuldesere, 
valamint az adasveteli szerzodes megkotesere.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 2.) pont eseteben: 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend II.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Szentkiralyi utca 32/B. szam alatti, 
36599/0/A/4 helyrajzi szamon nyilvantartott, hatarozatlan idore szolo berleti joggal 
terhelt raktarhelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat 
jovahagyasara ZART OLES
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
vagyongazddlkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

309/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Szentkiralyi utca 32/B. szam alatti, foldszinti, 36599/0/A/4 
helyrajzi szamon nyilvantartott raktarhelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es 

eladasi ajanlat jovahagyasarol
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A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul az eladasi ajanlat berld - ■ maganszemely - reszere tSrtend
' kikiiklesehez az ingatlan-nyilvantartasban a 36599/0/A/4 helyrajzi szamon nyilvantartott, 

tenneszetben a Budapest VIII. keriilet, Szentkiralyi utca 32/B. szam alatti, foldszinti, 
12 m" alapteruletu, nem lakas celjara szolgald helyiseg vonatkozasaban a forgalmi 
crtekbecslcsben meghatarozott 3.960.000 Ft osszegu vetelar kozlese melleti,.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljard Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont ZrL-t a hatarozat 1.) pontja szerinti eladasi ajanlat kikuldesere, 
valamint az adasveteli szerzodes megkotesere.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: a 2.) pent eseteben: 2022. februar 15. .

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 11.10. pontja: Javaslat „Otthon-felujitasi tamogatas” irant benyujtott 
palyazatok eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Elolerjesztd: Novdczki "Eleonora - , Jozsefyarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

310/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
- (Tematikai blokkban tortent a szavazds.) ;

„Otthon~feIujitasi tamogatas” irant benyujtott palyazatok eredmenyenek 
megallapitasarol.

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1) a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. fele benyujtott berldi palyazat alapjan - a 
jovahagyott palyazati szempontok figyelembevetelevel - berld
palyazatat ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitja.

2) hozzajarul a 1083 Budapest VIII. keriilet, Prater u. . szam alatti berlemeny -
1) pont szerinti palyazo altali - felujitasi es korszerusitesi munkalatainak elvegzesehez, 
gazkonvektorok csereje, beiizemelese, ablakok felujftasa munkalatokhoz brutto 300.000,- 
Ft osszegO, vissza nem teritendo tamogatast biztosit az Otthon-felujitasrdl szold, a 
polgarmester 134/2021.(111.11.) szamu dontese alapjan kiirt palyazat felhivasaban 
kozzetett folyositasi es elszamolasi feltetelek melleft.

3) felkeri a polgarmestert a palyazoval kotendo. tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 3) hatarozati pont tekinteteben 2021. december 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat K£pviseld~testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

311/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattai)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

„Otthon-felujitasi tamogatas” irant benyujtott palyazatok eredmenyenek 
megallapitasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1) a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. fele benyujtott berloi palyazat alapjan - a 
jovahagyott palyazati szempontok figyelembevetelevel - berlo
palyazatat'ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitja.

2) hozzajarul a 1086 Budapest VIII. keriilet, Lujza u. .........szam alatti berlemeny - 
1) pont szerinti palyazo altali - felujitasi es korszerusitesi munkalatainak elvegzesehez. 
klima telepitese, szobai padloburkolat csere munkalatokhoz brutto 300.000,- Ft dsszegii, 
vissza nem teritendo tamogatast biztosit az Otthon-felujitasrol szolo, a polgarmester 
134/2021.(111.11.) szamu dontese alapjan kiirt palyazat felhivasaban kozzetett folydsitasi 
es elszamolasi feltetelek mellett.

3) a 2) pontban meghatarozott ingatlan tulajdonosakent hozzajarul az eldterjesztes 2. szamu 
mellekletet kepezd, 26/682-2/2021 iigyiratszamu telepiileskepi bejelentesi eljarasban 
hozott hatarozatban foglalt epitesi tevekenyseg folytatasahoz.

4) felkeri a polgarmestert a palyazoval kotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 4) hatarozati pont tekinteteben 2021. december 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak

312/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattai)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

„Otthon-felujitasi tamogatas” irant benyujtott palyazatok eredmenyenek 
megallapitasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

I) a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. fele benyujtott berloi palyazat alapjan - a 
jovahagyott palyazati szempontok figyelembevetelevel - palyazatat
ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitja.
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2) hozzajarul a 1086 Budapest VIII. keriilet, Karacsony Sandor u. . szam alatti
berlemeny - 1) pont szerinti paly&zo aitali - felujitasi es korszerusitesi munkalatainak 
clvegzesehez, nyilaszarok csereje, villanybojler csere munkalatokhoz brutto 300.000,- Ft 
osszegu, vissza nem teritendo tamogatast biztosit az Otthon-felujitasrol szolo, a 
polgarmester 134/2021.(111.11.) szamu dontese alapjan kiirt palyazat felhivasaban 
kozzetett folyositasi es elszamolasi feltetelek mellett.

3) a 2) pontban meghatarozott ingatlan tulajdonosakent hozzajarul az eloterjesztes 3. szamu 
mclleklctct kepezo, 26/664-2/2021 ugyiratszamu telepiileskepi bejelentesi eljarasban 
hozott hatarozatban foglalt epitesi tevekenyseg folytatasahoz. /

4) felkeri a polgarmestert apalyazoval kotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridp: 4) hatarozati pont tekinteteben 2021. december 30. ■

A dontcs vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

313/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkbantortent a szayazas.)

„Otthon-felujitasi tamogatas” irant benyiijtott palyazatok eredmenyenek 
megaBapitasarol •

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1) a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. fele benyujtott berloi palyazat alapjan - a 
jovahagyott palyazati szempontok figyelembevetelevel - 
berlo palyazatat ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitja.

2) hozzajarul a 1084 Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros u. szam alatti
berlemeny - 1) pont szerinti palyazo aitali - felujitasi es korszerusitesi munkalatainak 
elvegzesehez, nyilaszarok cserejehez brutto 300.000,- Ft osszegu, vissza nem teritendo 
tamogatast biztosit az Otthon-felujitasrol szolo, a polgarmester 134/2021. (III. 11.) szamu 
dontese alapjan kiirt palyazat felhivasaban kozzetett folyositasi es elszamolasi feltetelek 

■ '.mellett. <

3) a .2) pontban meghatarozott ingatlan tulajdonosakent hozzajarul az eloterjesztes 4. szamu 
mellekletet kepezd, 26/517-2/2021 ugyiratszamu telepiileskepi bejelentesi eljarasban 

; hozott hatarozatban foglalt epitesi tevekenyseg folytatasahoz.

4) felkeri a polgarmestert a paiyazoval kotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 4) hatarozati pont tekinteteben 2021.december 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

314/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

„Otthon~felujitasi tamogatas” irant benyujtott palyazatok eredmenyenek 
megdllapitasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1) a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. tele benyujtott berldi palyazat alapjan - a 
jdvahagyott palyazati szempontok figyelembevetelevel - berlo
palyazatat ervenyesnek es eredmenyesnek nyilvanitja.

2) hozzajarul a 1082 Budapest VIII. keriilet, Vajdahunyad u. szam alatti
berlemeny - 1) pont szerinti palyazd altali - felujitasi es korszerusitesi munkalatainak 
elvegzesehez, bejarati ajto csere, ajtd-ablak javitas, padlo fehijitas, sitt szallitas 
vegzesehez brutto 300.000,- Ft osszegii, vissza nem teritendo tamogatast biztosit az 
Otthon-felujitasrol szolo, a polgarmester 134/2021.(111. 11.) szamu dontese alapjan kiirt 
palyazat felhivasaban kozzetett folyositasi es elszamolasi feltetelek mellett.

3) a 2) pontban meghatarozott ingatlan tulajdonosakent hozzajarul az eldterjesztes 5. szamu 
mellekletet kepezd, 26/573-2/2021 iigyiratszamu telepuleskepi bejelentesi eljarasban 
hozott hatarozatban foglalt epitesi tevekenyseg folytatasahoz.

4) felkeri a polgarmestert a palyazoval kotendo tamogatasi szerzodes alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 4) hatarozati pont tekinteteben 2021. december 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 11.11. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 11. elott 
bekovetkezett katyukdrral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES
Eldterjeszto: Sztanek Endre - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi 
igazgatoja

A napirend 11.11. pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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A ktilon targyalt napirendi pontok

Napirend 11.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Koszoru utca 18. foldszint 2. 
szam alatti tires, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara ZART ULES 
Eloterjesztd: Novdczki Eleonora ; - -Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

315/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. kerulet, Koszord utca 18. foldszint 2. szam alatti tires nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

L) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet Koszoru utca 18. foldszint 2. szam alatti 
35287/0/A/2 hrsz.-u, tulajdoni lapon 57 m2 alapteriiletu. ikes, udvari bejaratu, foldszinti 
nem lakas celjara szolealo helyiseg berbeadasahoz maganszemely
((lakik: szuletett:
anyja neve: ) reszere hatarozatlan idore 30 napos felmondasi idd
kikotesevel raktarozasi tevekenyseg celjara 40.175,- Ft/hd + AFA berleti dij + 
koziizemi es kiilonszolgaltatasi dijak osszegen.

2.) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
pazdalkodasi Kdzpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyiscgek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld ovadek megfizetese, 
valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kdzjegyzd elott egyoldalu kdtelezettsegvallalasi 
nyilatkozat alairasat vallaljaa leendo berlo. <

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2.) pont eseteben 2021. december 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.
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Napirend II.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti 
ingatlan palyazat utjan torteno ertekesitesere ZART ULES
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvdrosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

316/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
elfogadja Veres Gabor iigyrendi inditvanyat, mely szerint a dontest kovetoen a napirend IL7. 
pontjat nyilt ules kereteben targyalja.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

317/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(3 igen, 3 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy nem 
fogadja el Sdtly Balazs iigyrendi inditvanyat a vita lezardsdnak kezdemenyezesere 
vonatkozdan.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

318/2021. (XI.03.) szamu hatarozata
(4 igen, 2 nem, 1 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan palyazat utjan torteno 
ertekesitese

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan 
nyilvanos, ketfordulos palyazat utjan torteno ertekesitesehez.

2 .) elfogadja a hatarozat mellekletet kepezb, a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. 
szam alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan ertekesitesere vonatkozd palyazati felhivast az alabbi 
feltetelekkel:

a.) a minimalis vetelar: 193.000.000,-Ft,

b.) a palyazat biralati szempontja: a legmagasabb megajanlott vetelar,

c.) az ajanlati biztositek osszege 28.950.000,-Ft

d.) a palyazonak/vevonek vallalnia kell, hogy
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da.) az ingatlanon talalhatd epiiletet sajat koltsegen elbontja,
db.)a felepitmenyes ingatlan birtokbaadasatol szamitott 2 even belul jogeros epitesi 

engedelyt szerez,
; de.) a felepitmenyes ingatlan birtokbaadasatol szamitott 5 even belul jogeros. 

hasznalatbaveteli engedelyt szerez,
dd.) a jogeros epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghalado kesedelme 

/eseten a kotber osszege a kesedelembe eses napjatol szamitottan a 60 napra 
Osszesen 15.000.000,- Ft; a jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek 
60 napot meghalado kesedelme eseten a kotber osszege a kesedelembe eses 
napjatol szamitottan a 60 napra osszesen 7.500.000,- Ft, amely kotelezettsegek 
garanciaszerzodes megkotesevel biztositandok. A garanciaszerzodesben 
foglaltak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten idoaranyosan ervenyesithetok. 
Az eldzoeken tul, 61 napot meghalado kesedelem eseten, vevo a kesedelmes 
teljesitesre tekintettel tovabbi 30.000,- Ft/nap kotber megfizetesere koteles a 
szerzodesszeru teljesitesig.

de.) a foldszinti utcafronton legalabb 1 db kereskedelmi celra szolgald helyiseget 
■■.alakit ki..

e.) a nyertes palyazdval addsveteli eloszerzodest kot az Onkormanyzat, amely alapjan a 
nyertes palyazo a vetelar 10 %-at foglaldkent megfizeti, es amelyben az 
Onkormanyzat vallalja, hogy az ingatlant az adasveteli eloszerzodes alairasanak 
napjatol szamitottan 24 honap alatt kiiiriti es ezt kovetoen felek megkdtik a yegleges 
adasveteli szerzodest. . ' \

3 .) a palyazati felhivast a Kepviselo-testiilet 45/2019. (11.21.) szamu hatarozatanak 
(Versenyeztetesi Szabalyzat) 11. pontjaban foglaltaknak megfelelden a Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatala hirdetotablajan, a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (Bonyolito) ugyfelfogadasra szolgald helyisegeben 
(telephelyein), a Jozsefvaros cimii helyi lapban, az Onkormanyzat es a Bonyolito 
honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a Bonyolito szamara elerhetd hirdetesi 
feliileteken, egyeb rendelkezesre allo intemetes hirdetesi portalokon kell kozzetenni.,

4 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a versenyeztetesi eljaras 
lebonyolitasara es aria, hogy a palyazat eredmenyere vonatkozo javaslatat terjessze a 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ele.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 3.) pont eseteben 2021. november 1£., 4.) pont eseteben 2022. januar31‘. ■

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

A 318/2021. (XI.03.) sz. TVKHB hatarozat mellekletet a jegyzokiinyvi kivonat melleklete 
tartalmazza. ■
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Napirend IL1L pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Didszegi Samuel utca 11. elott 
bekovetkezett katyukarral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES 
Eloterjesztd: Sztanek Endre - Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi 
igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

319/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi utca 11. cimen tortent katyukarral kapcsolatos 
karteritesi igeny elbiralasararol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
eltbgadja a Biztosito szakertojenek karszamitasa szerint, a karosult 42.500,- Ft osszegu 
karigenyet es az Onkormanyzatra eso onresz 10 000,- Ft, azaz tizezer forint dsszeg kifizeteset.

Felelbs: Polgarmester

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Zrt., Gazdalkodasi Ugyosztaly, Penziigyi Ugyosztaly

KEPV1SELOI FELVILAGOSITAS KERESEK

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

320/2021. (XI.03.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy a 
bizottsagi tiles napirendjet kovetben a bizottsagi tagok reszerol elhangzott kepviseldi 
felvilagositas keresek vonatkozasaban zart iilest tart.

Budapest, 2021. november 4.

Veres Gabor s.k. 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kdzterulet-hasznositasi 
Bizottsag elnoke

Szarvas Koppany Bendeguz s.k. 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kdzterulet-hasznositasi 
Bizottsag alelnoke
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A jegyzdkSnyvi kivonat

Uli. Cj'
: J Czira Eva \ •

Jegyzoi Kabinet%^ 'f'.
■ Szervezesi Iroda vezetoje * ; <

A jegyzokonyvi kivonatot keszitette:

Deakne Lorincz Marta 
Jegyzoi Kabinet 

Szervezesi Iroda ugyintezbje

A jegyzokonyvi kivonat mellekkte:

Melleklet: a 318/2021. (XI.03.) sz. TVKHB hatarozat melleklete





Budapest Fovaros VJ1L kerulet Jdzsefvarosi 
Onkonnanyzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (1082
Budapest, Baross u. 63-67.) \

nyilvanos, ketfordulds palyazat .

tulajdonjog atruhazas (elidegenites)

acio rendelkezesre 50.000,-Ft + AFA

; " Melleklet
;<< A" a 318/2021. (X1.03.) sz.

TVKHBhatarozatmelleklele

Palyazati felhivas .;

A Budapest Fovaros VHI. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga........./2021. (......) szamu hatarozata alapjan 
nyilvanos palyazalot hirdet a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u 
ingatlan ertekesitesere. . \

1. A palyazati felhivas kozzetetele
A palyazati felhivasl a Kiiro a Versenyeztetesi Szabalyzal 11. pontjaban foglaltaknak megfelelden a 
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan, a Bonyolito 
iigyfelfogadasra szolgald helyisegeben, a Jdzsefvaros cimu helyi lapban, az Onkonnanyzat es a 
Bonyolito honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a Bonyolito szamara elcrheto koltsegmentes hirdelesi 
feluleteken, egyeb rendelkezesre allo intemetes hirdetesi portalokon teszi kozzc.

A Kiiro jogosult a versenyeztetesi eljarast annak barmely szakaszaban indokolas nelkiil visszavonni, es 
enol koteles hirdetmenyt kifuggeszteni. A versenyeztetesi eljaras visszavonasa eseten - amennyiben a 
dokumentaciot az ajanlattevo ellenertek fejeben kapta meg - a Kiiro koteles az ellenerteket visszafizelni. 
A palyazati dokumentacio ellenerteket a Kiiro ezen kiviil senimilyen mas csetben nem fizeti vissza.

2. A palyazati kiiras adatai

A palyazat kiirdja:

A palyazat Bonyolitdja;

A palyazat jdtege:

A palyazat ceija:

A palyazati dokument 
bocsatasa:

Az ingatlan minfmalis vetelara: y 193.000.000,-Ft .

Az ajanlati biztositek osszege: : 28.950.000,- Ft. Az ajanlati biztositdk befizetese
csak magyar forintban teljesitheto, ertekpapirral, 

\ garanciaszerzodessel, zalogtarggyal nem 
helyettesitheto. .

A palyazati dokumentacio es az ajanlati atutalas, a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
biztositek befize&senek mddja, szamlaszam: Zrt- OTP Bank Nyrt-nel vezetett 11784009- 

22229762 szamu szdmUjara

A palyazattal enntett ingatlan megtekinthetd: 2021. november 6s 2021........... kozStt eldzetes 
? idopont egyeztetes alapjan. Idopont egyeztetesc a 

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
A . Flidegenitesi Irodajan lelietseges (1084

Budapest, Or u. 8., Tel.: 06-1-216-6961/106
• mellek) ;



Az ajanlati biztositek beerkezesenel 2021.......................... 2400 6ra. Az ajanlati
hatarideje: biztositeknak a megjelolt hatariddig a 

bankszamlara meg kell erkeznie.

A palyazatok leadasauak hatarideje: 2021................... 10Mora.

zX palyazatok leadasauak helye: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., 1084 
Budapest, Or u. 8.1. em. EHdegenitesi Iroda.

A palyazatok bontasanak idopontja: 2021......................10l06ra.

A palyazatok bontasanak helye: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., 1084 
Budapest, Oru. 8. I. em. Elidegenftesi Iroda. Az 
ajanlattevok a palyazatok bontasan jelen 
lehetnek.

A palyazat eredmenyet megallapitb szervezet Budapest Fovaros V1B. kerdlet Jozsefvaros 
Onkonnanyzat Kepviselo-testulete vagy
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga, a 66/2012. 
(XII. 13) onkormanyzati rendeletben
meghatarozottak szerint.

A palyazat elbiralasanak hatarideje es a 2022. januar 31. 
varhato eredmenyhirdetes:
A palyazati eljaras nyelve: magyar

A palyazattal kapcsolatban 
inforniacio kerheto:

tovabbi Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Elidegenitesi Irodajan

Tel.: 06-1-216-6961

3. A palyazattal erintett mgatlan:

Cime: Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30.

Helyrajzi szama. 34792

Megnevezese: kivett lakdhaz, udvar

Aiapterulete: 565 m2

Kdzmu ellatottsaga: dsszkdzmuves

Terhei: az ingatlan jelenleg tobb berleti joggal terhelt; a 
Magyar Allamnak eldvasarlasi joga van; 14+11 m2 
nagysagu terOIetre vonatkozoan az ELMU Halozati 
Kft. javara vezetekjog van bejegyezve az ingatlan- 
nyilvantartasban, az ingatlan egyebekben per-, 
teher-es igenymentes.

Az ingatlanra vonalkozo reszletes adatokat a palyazati kiiras mellckletet kepezd ingatlanforgalm 
szakvelemeny tartalmazza. Az ingatlan ovezeti besorolasa: L1-V1II-1.
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• Kurd felbivja a figyelmet, hogy

- a ncmzcti yagyonrdl szdld 2011. CXCVI tdrveny 14. § (2) bekezdese alapjan a Magyar Allamot 
minden elovasarlasi jog jogosultat megelozd elovasarlasi jog illeti mcg. Az elovasarlasi jog 
.gyakorlasara a Magyar Allam reszere fennalld hatarido az elovasarlasi jog gyakorlasara feihivo 

■ ■ ertesites postara adasanak napjatdl szamitott 35 nap. : /

4. A palyazat celja, tartalma

Az clidegenhesre keriilo ingatlan a Budapest Fovaros VIII. kerUlet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
kizarolagos tulajdonat kepezi, elidegenitesere a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. tv.. a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonardl es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol 
szolo 66/2012. (XII. 13.)dnkonnanyzatirendelet,valamintaKepviseld4estulet45/2(}J9.(II.21.)szamu 
hatarozata (Versenycztetesi Szabalyzat) vonatkozik. ;

A palyazat jcllege: nyilvanos ketfordulos palyazat . '

I. forduld: palyazat benyujtas

n. lbrdiilo: versenytargyalas V

Amennyiben egy ervenyes palyazat keriil benyujtasra, a II. fordulo megtartasara nem keriil sor.

A versenycztetesi eljaras masodik forduldjaban az 5 legmagasabb ervenyes ajanlatot benyujtd palyazo 
vehet reszt. Az eljarast a bonyolitd bonyolltja Ie, amely lebonyolltasanak mddjardl, idejerol es egyes 
tovabbi felteteleirbl a meghivoban tajekoztatja az ervenyes palyazatot benyujtokat. A 
yersenytargyalason a licitlepcsd 1.000.000 Ft. A nyertes palyazo a palyazat elbiralasarol szolo ertesites 
kezhezvetelet kovcto 15 munkanapon belul kdteles eloszerzodest kotni. Az eldszerzddesben felek arra 
vallalnak kotelezettseget, hogy az elado Altai az ingatlanon talalhato lakasokra, helyisegekre vonatkozo 
yalamcnnyi berleti szerzodes megszunteteset kovetoen, az utolso berleti szerzodes megszi'mteteserdl 
szolo eladpi ertesites kezhezveteletbl szamitott 30 napon beliil ingatlan adasveteli szerzodest kotnek.

Az eloszerzodes alafrasat kbvetoen elado haladektalanul megkezdi az epiilet kiuriteset, amelyre 24 
honapos hataridot vallak Amennyiben a vallalt hataridon beliil az ingatlan kiuritese nem megy vegbe. 
emiatt pedig a birtokbaadas nem tortenik meg. akkor az Onkormanyzat, az epiilet kiuritese megkezdese 
napjat megelozd honapra eloirt, lakasok berbeadasabol szarmazo berleti dij bevetel 1/30-ad reszenek 
megfeleld osszegu napi kotbert fizet Vevonek, azzal a kikotessel, hogy amennyiben az Onkormanyzat 
erdekein kiviil fehneruld ok miatt nem tarthato az ingatlan atadasara kijelolt hataridd, kdtber 
kotelezettseg az Onkormanyzat terhdre nem keletkezik. ' ’:

Kiirp lehetove teszi. hogy a vevo a vetelarat

— egy osszegben, vagy

- banki hitel felhasznalasaval : \

egyenlitse ki.

; Vevo a vetelar .

a) egy osszegben lorteno megfizetese eseten -- az ajanlati biztositek osszegevel csokkentett - vetelarat 
az adasveteli szerzodes megkoteset koveio 60 napon belul kotcles az cladonak megfizetni,

b) a vetelar banki hitelbol torteno kiegyenlitese eseten, az altala megajanlott vetelar - ajanlati biztositek 
osszegevel csokkentett - 50%-at a szerzodes megkdteset kovetd 60 napon beliil megfizetni. A 
fennmaradd 50% kiegyenlitesere banki hitel vehetd igenybe, amely teljesitesere - a Magyar Allam 
elovasarlasi joganak gyakorlasara rendelkezesre allo hataridd letelterd! szolo ertesites kezhezveteletol 
szamitott 45 munkanap all a nyertes ajanlattevo rendelkezesere.

A vetelar megfizetesere vonatkozo hataridd nem hosszabbithato meg. Az ajanlati biztositek vetelar 10%- 
at kitevo resze foglalonak minosul.

/■'■•■A :
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Az ingatlan birtokbaadasanak idopontja: az ingatlan kiiiriteset kovetoen. az adasveteli szerzodesben 
meghatarozott iddpont.

t\z adasveteli szerzodes megkotesevel a vevot terheld kotelezettsegek:

a) az ingatlanon talalhato epuleteket elbontja, a birtokbaadasatol szamitott 2 even belli} jogeros epitesi 
engedelyt szerez

b) az ingatlan birtokbaadasatol szamitott 5 even beliil jogeros hasznalatbaveteli engedelyt szerez,
c) a jogeros epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghalado kesedelme eseten a kdtber osszege 

15.000^000,- Ft; a jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek 60 napot meghalado 
kesedelme eseten a kdtber osszege 7.500.000,- Ft, amely kotelezettsegek banki garanciaszerzodes 
megkotesevel. vagy kdzjcgyzoi bizahni orzesbe helyezessel (a tovabbiakban: garanciaszerzodes) 
biztositandok. A garanciaszerzodesben foglaltak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten 
idoaranyosan ervenyesithetdk. Az elozoeken tul, 61 napot meghalado kesedelem eseten, vevo a 
kesedelmes teljesitesre tckintettcl tovabbi 30.000,- Ft/nap kdtber megfizetesere koteles a 
szerzddesszeru teljesitesig.

d) a garanciaszerzodessel kapcsolatban felmerulo kdltsegek a vevot terhelik.
e) a toldszinti utcafronlon legalabb 1 db kereskedclmi celra szolgalo helyiseget alakit ki.

Az adasveteli szerzodes megkotesevel kapcsolatban felmerulo kdltsegek:

5.500, - Ft 'I- AFA eljarasi dij,

6.600, - Ft/ingatlan/ugylet foldhivatali eljarasi illetdk

A Kiiro kikoti tovabba, hogy

a) a nyertes ajanlattevo visszalepese eseten jogosult a versenyeztetesi eljaras soron kovetkezo 
helyezettjevel szerzbdest kdtni.

b) jogosult ana, hogy a versenyeztetesi eljarast eredmenytelennek nyilvdnitsa,

c) sziikseg eseten az ajanlattevotol az ajanlat lenyeget nem erinto technikai-formai kerdesekben 
irasban felvilagositast kerhet annak elbrebocsatasaval, hogy az ajanlattevo ezzel kapcsolatos irasbeli 
valasza semmilyen formaban nem eredmenyezheti a versenyeztetesi eljdrasban tett ajdnlataban 
megfogalmazott feltetelek olyan megvaltozasat, amely az ertekeles soran a beerkezett ajanlatok 
sorrendjet modositana.

Az ajanlattevo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a Kiiro

a) az ajanlatteteli hataridot indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit - az indok 
megjeldlesevel - a Kiiras kozlesevel megegyezo helyeken, az eredeti benyujtasi hatarido lejarta eldtt 
legalabb 5 nappa! koteles hirdetmenyben megjelentetni;

b) jogosult az ajanlatteteli felhivasat a versenyeztetesi eljards barmely szakaszaban indokolas nelkiil 
visszavonni azzal, hogy errol koteles a kiiras kozlesevel megegyezo modon hirdetmenyt 
megjelentetni,

c) apalyazati biztositekotakiirasvisszavonasa,  azeljaras eredmenytelensegenekrnegallaphasa eseten, 
illetve - az ajanlatok elbiralasat kovetoen - a nem nyertes ajanlattevok reszere 15 munkanapon beluI 
visszafizeti,

d) az ajanlati biztositek titan kamatot nem fizet, kiveve, ha a visszafizetesi hataridot elmulasztja,

e) a nyertes ajanlattevo eseteben a befizetett biztositekot az ajanlattevo altal fizetendo vetelarba 
beszamitja,

f) nem fizeti vissza a nyertes altal teljesitett biztositekot. ha a szerzodes megkotese a nyertesnek 
felrohatd vagy erdekkoreben felmerult okbol hiusul meg. A vevonek felrbhato ok az is, ha a vetelarat

• y V
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. ? banki hitel felhasznalasaval kivanja kiegyenllteni, de a banki hitek hataridoben nem kapja meg, 
vagy az a fizetesi hatjmdo napjanak 24 draig nem erkezik meg elado baukszamlajara.

5. Az ajanlat benyujtasanak eldfeltetelei
Az ajanlat benyujtasanak elengedhetetlen feltetelc az ajanlati biztpsitek hataridoig tpitend befizetese.

A Kiird az ajanlati biztositekot a palyazati felhivas visszavonasa, az eljaras eredmenytelensegenek 
megallapitasa eseten, illetve ~ az ajanlatok elbiralasai koveloen - a nem nyertes ajanlattevok reszere 
koteles 15 munkanapon belli] visszafizetni.

A palyazaton valo reszvetel tovabbi dofeltetele, hogy az ajanlattevo megismerje a palyazat largyat, az 
ajanlattetel felteteleit - vagyis a palyazati dokumentacidt - es azt magara nezve kotelezdnek tekintse.

A nemzeti vagyonrol szdlo 2011. evi CXCV1. torveny 11. § (10) bekezdese alapjan, a palyazaton csak
: atlathato szervezet vehet reszt. ' y

Az ajanlat benyujtasi hatarido leteltet kovetoen ajanlatot a Kiird nem veszat.

6. A palyazaton torteno reszvetel feltetelei
Az ajanlattevo reszt vehet a palyazaton amennyiben '

a) az ajanlati biztositek osszeget hatdriddben megfizeti, es az beerkezik a Kiird altal megjeldlt
■■ bankszamUra, ■ y

b) az ajanlatok leadasanak hataridejeig az ajanlatat benyujtja.

7. Az ajanlat tartalmi kovetelmenyei
Az ajanlattevonek

a) az ajanlatban kozolnie kell a nevet/cegnevet, lakcimet/szekhelyet, addszamat/adoazonoslto jelet, 
ceg eseteben cegjegyzekszamat, kepviseldjenek nevet es elerhetoseget, bankszamla szamat, 
elektronikus levelezesi cimet, ha ilyennel rendelkezik.

b) az ajanlathoz csatolni kell az ajanlati biztositek befizeteserol szdlo visszavonhatatlan banki atutalast 
vagy a bankszamla kivonatot.

c) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy vdllalja a Palyazati dokumentacidban, illetve 
mellekleteiben leirt szerzodeskotesi es egyeb felteteleket.

d) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy ra vonatkozoan a 2015. evi CXLIII. torveny 62. § es 
63. §-ban foglalt kizard kbriilmenyek nem allnak fenn.

e) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy add es addk modjara behajthato koztartozasa nines. E 
nyilatkozat melle kell csatolnia a NAV igazolasat an*61, hogy nem all ferm koztartozasa.

t) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy Kinoval szemben berleti dij tartozasa nines, tovabba a 
: Kihoval szemben szerzodesben vallalt es nem teljesitett kotelezettsdge nines.

g) az ajanlatahoz csatolni kell a tarsasag 30 napnal nem regebbi hiteles cegkivonatat es a tarsasag 
kepviseletere jogosultak alairasi cimpeldanyanak eredeti peldanyat vagy hiteles masolatat.

h) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy nem dll vegelszamolas alatt, ellenc csod-, illetve 
y felszamolasi eljaras nines fblyamatban.

j) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy a nemzeti vagyonrdl szdlo 2011, evi CXCVI. torveny 3. 
.§ (I) bekezdes 1. pontja szerint atlathato szervezetnekminositl.

j) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy az adasveteli eloszerzodessel kapcsolatosan van-e 
; barmilyen mddpsitasi jayaslata. — y /



k) az ajanlatnak tartalmaznia kell a 12. szamu mellekletben felsorolt egyeb dokumentumokat is.

Az ajanlattevonek a palyazati eljaras soran benyujtott ajanlatat, tovabba az ajanlat mellekletekent 
benyujtott valamennyi nyilatkozatat cegszeru alairassa! kell ellatnia. Cegszeru alairas soran a ceg 
kepviseletere jogosult szemely/szemelyek a tarsas^g kezzei, vagy geppel hl, eldnyomott, vagy 
nyomtatott cegneve ala nevet/nevuket bnalloan/egyuttesen iija/irjak ala a hiteles cegaUirasi 
nyilatkozatuknak inegfelelden.

Az ajanlat benyujtasaval egyidejuleg, ajanlattevo jogosult a palyazati felhivas mellekletet kepezo 
adasveteli eloszerzodes tervezettel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo 
javaslatok megtetelere annak tudomasul vetelevel, hogy ezeket a Kiird nem kbteles elfogadni. 
Ajanlattevo koteles nyilatkozatot tenni ana vonatkozdan, hogy a palyazati felhivas mellekletet kepezd 
adasveteli eloszerzodes tervezettel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo 
javaslatok kiird altali elutasitasa eseten is fenntartja ajanlatat.

Amennyiben az ajanlattevo eszrevetelei, modositasra iranyulo javaslatai a versenykorlatozas tilalmaba 
utkozoek.. vagy egyebkent jogsertoek, ugy azokat a Kiird merlegeles nelkill koteles elutasitani.

Hianypotlasi eljaras soran a palyazati felhivas mellekletet kepezd adasveteli eloszerzodes tervezetekkel 
kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo javaslatok megtetelere nem keriilhet 
sor.

A Bonyolitd ajanlott, tertiveveny^es levelben, hatarido kituzesevel fdszdfithatja az ajanlattevot az 
ajanlattal kapcsolatos formai vagy tartalmi hianyossagok potlasara, amennyiben a szuksegcs 
nyilatkozatokat, igazolasokat nem megfeleloen, illetve nem teljes kbruen csatolta. Amennyiben az 
ajanlattevo a felhivas kezhezvetelet kovetoen az abban megjelolt hataridore a hianyt nem. vagy nem 
teljes koriien potolja, ugy ajanlata a hianypotlasi hatarido elteltenek napjat kovetb naptdl ervenytelennek 
mindsul, es a palyazat tovabbi reszeben nem vehet reszt.

A Bonyolitd a hianypotlasi felhivasban pontosan megjelolt hianyokrol, a hianypotlasi hataridorol 
egyidejuleg, kozvetleniil, irasban koteles tajekoztatni az osszes ajanlattevot.

A hiauypdtlas nem terjedhet ki az ajanlat mddositasara.

Nines helye hianypotlasi felhivas kibocsatasanak, es az ajanlattevo ajanlata ervenytelennek mindsul, 
amennyiben

a) az ajanlati biztositek bsszege a palyazati kiiras 2. pontjaban meghatarozott hataridon belill nem keriil 
jovairasra a Kiird bankszamlajan,

b) nem jelol meg vetelarat.

Amennyiben ajanlattevo nem jelbli meg a vetelar megfizetesenek modjat, Kiird ugy veszi, hogy azi a? 
adasveteli szerzodes megkotese utan egy osszegben fizeti meg.

8. Az ajanlat formai kovetehnenyei

Az ajanlattevonek ajanlatat egy eredeti es egy masolati pdldanyban kell elkeszitenie, feltuntetve az adot) 
peldanyon az „Eredeti ajanlat” es Masolati ajanlat” me^elolest, melveketkulon-kiildn sertetlen, lezan 
boritekban kell benyujtania. A peldanyok kozbtti elteres eseten az eredeti peldany ervenyes.

Az ajanlat elso oldalan kell elhelyczni a megfeleloen kitoltott „Jelentkezesj lapot”, a masodik oldalon £ 
kitoltott „Ajanlati dsszesitdt”, kulonos tekintettel a megajanlott vetelar es megfizetesi modjanak 
megjeldlesere. Ezt kovetoen kell elhelyezni az ajanlati felhivas mellekletet kepezd ertelemszeriier 
kitoltott nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban reszletezett valamennyi dokumentumot. A; 
ajanlattevonek kdzblnie kell a benyujtd nevet, lakcimet (szekhelyet), ahova a palyazati eredmdny 
kozleset keri, tovabba azt a bankszamlaszamot es a bankszamla kedvezmenyezettjenek nevet illetve mai 
azonositojat, ahova az ajanlati biztositek (banatpenz) visszautalasat keri, amennyiben nem nyertese < 
palyazatnak.
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Az ajanlat es az osszes melldklet minden oldaldt - dsszcfuzve. az oldalak szamanak 
dokumentalasaval - folvamatos szdmozassal (azures oldalakat is) kell elldtni.

Az iratokat magyar nyelven, lezSrt, sertetlen boritekokban, szemelyesen (nem postal uton) kell 
benyujtani. A boritekra kizarolag a palyazat targyat kell raimi, az alabbiak szcrint:

„Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”
A Bonyolito lezaratlan vagy s^rUlt boritekot nem yesz at, Kiird minden, az ajanlatteteli hataridon tul 

' benyujtott ajanlatot ervenyteleimek nyiMnit. ; '

Amennyiben az ajanlattevo a palyazati eljafas barmelyik szakaszaban meghatalmazott uljan jar cl, a 
teljes bizonyito ereju maganokiratba fbglalt meghatalmazas eredeti peldanyat is mellekelni kell az 
ajanlathoz. ApoIgariperrendtartAsrdl sz6162016.evi CXXX. torveny 325. §-aszerintateljes bizonyito 
ereju maganokiratnak az. alabbi feltetelek valamelyikenek kell megfelelnie:

a) a kiallitd az okiratot sajat kczuleg irta es alairta.

b) ket tanu igazolja, hogy az okirat alairoja a reszben vagy egeszben nem altala hl okiratot elottuk 
irta ala, vagy alairasat elottuk sajat kezu alaftasanak ismerte el; igazolaskent az okiratot mindket tanu 
alairja, tovabba az okiraton a tanuk neyet es lakdhelyet - ennek hianyaban tartozkodasi helyet - 

v olvashatoan is fei kell tuntetni,

c) az okirat alairojanak alairasat vagy kczjegyet az okiraton bird vagy kbzjegyzo hitelcsiti,

d) az okiratot a jogi szemely kepviseletere jogosult .szemely a ra vonatkozo szabalyok szerint 
megfelelden alahja,

e) ugyved vagy kamarai jogtanacsos az altala keszitett okirat szabalyszeru ellenjegyzesevel 
bizonyitja. hogy az okirat alairoja a mas altal irt okiratot elotte irta ala vagy alairasat elotte sajat kezu 
alairasanak ismerte el,

Ha az ajanlattevo gazdalkodo szervezet, a palyazati eijaras soran nevdben nyilatkozatot a cegjegyzekben 
feltiintetett kepviseleti joggal rendelkezo szemely. vagy e szemely meghatalmazottja tehet.

9. Az ajanlat modosftasa
Az ajanlattevo az ajanlatteteli hataridd lejartaig modosithatja vagy visszavonhatja palyazati ajanlatat, az 
ajanlattcteli hataridd lejartat kbvetden azonban a benyujtott ajanlaiok nem modosithalok.

Az ajanlati kbtdttseg az ajanlatteteli hataridd lejartanak napjayal kezdodik.

10. Ajanlati kotottseg
Az ajanlattevo legalabb 60 napig terjedo ajanlati kotbttseget kbteles valialni, amely az ajanlatteteli 
hataridd lejartanak napjaval kezdodik. Az ajanlattevo kbteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiird az 
ajanlaiok eredmenydnek megallapitdsara vonatkozo hataridot elhalasztotta, ugy vallalja az ajanlati 
kotottseg meghosszabbitasat a palyazat eredmenyenek megallapitasara vonatkozo hataridd 
elhalaszlasanak napjai szamaval megegyezden.

Az ajanlati kotottseg tartalmanak meghatarozasara a Polgari Torveriykonyv rendelkezesei iranyadoak, 
kiilonos tekintettel a 6:64. §-ra. A

Az ajanlat olyan megallapodast kezdemenyezd nyilatkozatot jelent. amely a torveny alapjan 
lenyegesnek tekintett szerzodeses elemeket tartalmazza, s egyertehnuen kitunik belble, hogy az abban 
foglaltak ugyletkotesi akaratot tukroznek, tehat a nyilatkozo - ajanlata elfogadasa eseten - azt magara 
nezve kdtelezdnek ismeri el. •

Az ajanlati kotottseg azt jelenti, hogy ha a masik fel az adott iddhataron bclul az ajanlatot elfogadja, a 
szerzodes a torveny rendelkezese folytan letrejon. Az ajanlat megtetelevel tehat fiiggb helyzet alakul kh 
amely az ajanlati kotottseg leteltevel er veget.



Amennyiben az ajanlattevo az ajanlati kdtbttsegenek ideje alatt ajanlatat visszavonja, a befizetett ajan lati 
biziositekoi elvcszti.

A Kiird az ajanlati biztositekot a palyazati felhivas visszavonasa, az eljaras eredmenytelensegenek 
megallapilasa eseten, illetve - az ajanlatok elbirasat kdvetden - a nem nyertes ajanlattevok reszere 
koteles 15 munkanapon beliil visszafizetni. A Kiiro az ajanlati biztositek utan kamatot nem fizet, kiveve. 
ha a visszafizetesi hat^riddl elmulasztja.

11. A palyazatok bontasa
A palyazati ajanlatokat tartalmazd zart boritekok felbont^sat a Bonyolito vegzi a palyazati felhivasban 
megjelolt idopontban. Az ajanlatok felbontasan, a Bonyolitd kepviselojen kivtil az ajanlattevok, illetve 
meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A kepviseleti jogosultsagot megfelelden (szemeiyi igazolvany, 
meghatalmazas) igazolni kell.

Az ajanlattevok a bontas idopontjardl kUldn ertesitest nem kapnak. Az ajanlatok felbontasan jelen levok 
jelenletiik igazolasara jelenleti ivet imak ala.

Az ajanlatok felbontasakor a Bonyolitd ismerteti az ajanlattevok nevet, lakdhclyet (szekhelyet), 

azonban az ajanlatokkal kapcsolatos tovabbi reszletek nem hozhatok nyilvanossagra.

Az ajanlattevo a fenti adatok ismerteteset nem tilthatja meg.

A Bonyolito az ajanlatok felbontasarol, az ajanlatok ismertetett taitalmarol jegyzokbnyvet keszk. 
amelyet az ajanlattevoknek erre vonatkozd igeny eseten atad, illetve megkiild. A jegyzokbnyvet a 
Bonyolito kepviseloje es a jegyzdkbnyvvezcto irja ala, es a bontason megjelent ajanlattevok kbziil 
kijelbltek, pedig ateirasukkal hitelesitik.

12. A palyazat erveuytelensegeinek esetei

A Bonyolito az ajanlatok biralatakor megallapitja, hogy mely ajanlatok crvenytelenek, es ez alapjan tesz 
javaslatot a Kiirdnak az ajanlatok ervdnytelensegdnek megallapitasara. A Kiiro ervenytelennek 
nyilvanitja az ajanlatot a Versenyeztetesi Szabalyzat szerinl, ha

a) azt a kiirasban meghatarozott, illetve szabaiyszeruen meghosszabbitott ajanlatteteli hatarido utan 
nyiijtottak be.

b) azt olyan ajanlattevo nyujtotta be, aki az dnkormanyzattal szembeni. korabbi fizetesi kbtelezettseget 
(helyi ado, berleti dij, stb.) nem teljesitette.

c) az ajanlattevo a biztositekot nem, vagy nem az elbirtaknak megfelelden bocsatotta rendelkezesre.

d) a kiirasban szereplo adatokat, igazolasokat nem, vagy nem az eldirasnak megfelelden csatolta, 
ideertve, ha az ajanlattevo nem csatolta arrol szdld nyilatkozatat, hogy nines kbztartozasa (ado-, 
vain-, tarsadalombiztositasi jarulek es egyeb, az allamhaztartas mas alrendszereivcl szemben 
fennallo fizetesi kbtelezettsegc),

e) az ajanlat nem felel meg a kiirasban meghatarozott felteteleknek vagy az ajanlattevo nem tett a 
kiirasban foglaltaknak megfclelo ajanlatot.

f) az ajanlattevo valdtlan adatot kbzblt,

g) az ajanlattevo a hianypotlasi felhivasban foglaltaknak nem, vagy nem teljes kbruen tett eleget, 

h) olyan ajanlat erkezett, amely a meghatarozott fizetesi feltetelektdl eltero ajanlatot tartahnaz.

Az eljaras tovabbi szakaszaban nem vehet reszt az, aki a)-h) ponlokban foglaltak szerint ervenytelen 
palyazati ajanlatot tett.

13. A palyazati ajanlatok elbiralasa, az elbiralas szempoutjai

8



A palyazati ajanlatokat a leheto legrbvidebb iddn beiiil el kell biralni. A palyazat eredmcnyenek 
megallapitasara vonatkozd hataridd egy alkalommal meghosszabbithato. Az uj hatariddrol, illetve annak 
fiiggvenyeben az ajanlati kotottseg idotartamanak meghosszabbitasardl a Bonyolito koteles ajanlott 
levelben tajekoztatni azdsszes palyazdt.

A Bonyolito a palyazati felhivasban meghatarozott ertekelesi szempontok alapjan biralja el es 
rangsorolja az ervenyes palyazati ajanlatokat, sziikseg szerint szakertok bevonasaval.

Az elbiralas io szempontja:

A palyazat nyertese az, aki a palyazati felhfvasban rbgzitett feltetelek teljesite.se mellett a vetelar 
bsszegere a legmagasabb ajanlatot tette.

A Kiird a palyazati felhfvasban igenyelt iratokon es adatokon tulmenoen is jogosult megvizsgalni az 
ajanlattevok alkalmassagat a szerzpdes teljesitesere, es ennek soran a csatolt dokumentumok 
eredctiseget is ellenorizheti.

A Kiird sziikseg eseten az ajanlattevotdl az ajanlat lenyeget nem erinto technikai-formai kerdesekben, 
irasban felvilagositast kerhet annak elorebocsatasaval, hogy az ajanlattevo palyazo ezzel kapcsolatos 
irasbeli valasza semmilyen formaban nem eredmenyezheti az ajanlataban megfogalmazott feltetelek 
olyan megvaltozasat, amely a palyazat soran a beerkezett ajanlatok sorrendjet modositana. A Kiird a 
felvilagosftas kereserol, es annak tartalmardl haladektalanul irasban ertesiti.a tobbi ajanlattevot.

A palyazat Bonyolftoja az 5 legmagasabb ajanlatot tevoket behivja versenytargyalasra es 
ajanlattevoknek lehctosegiik van a vdtelarra licit formajaban ujabb ajanlatot, ajanlatokat tenni. Az induld 
vetelar a beerkezett legmagasabb vetelar ajanlat, a licitlepcso 1.000.000,- Ft, azaz Egymillid forint, 
negativ licit nem lehetseges. A versenytdrgyalds nyertese az az ajanlattevo, aki a legmagasabb osszeget 

; ajanlja. . -

A vcrsenytargyalasrdl jegyzokonyv kesziil, amelyet a Bonyolito jelen levo kepviseloje, a 
jegyzokonyvvezetd, a Bonyolito jogi kepviseloje es az ajanlattevokjelen levo kepviseloi irnak ala.

A Bonyolito az ajanlatok ertekeleserol jegyzokonyvet (a tovabbiakban: ertekelesi jegyzokonyv) keszit, 
■ amely tartalmazza

a) a palyazati eljaras rovid ismerteteset, a beerkezett ajanlatok szamat,

b) a beerkezett ajanlatok rovid ertekeleset,

c) a legjobb ajanlatra vonatkozd javaslat indokait, <

d) az ellenertek (veteldr) meghatarozas^nak szempontjait (ideertve a vetelaral befolyasold 
kdtelezcttsegvallalasokat),

e) akikotott biztositekok megfeleldsegenek szempontjait, \

i) a ddntesek indokat, v

g) a palyazati eljaras eredmenyenek dsszefpglald ertekeleset, az elso ket helyre javasolt palyazo 
megjeldleset, ha erre mod van,

h) a biralatban kozremukodok altal fontosnak tartptt korulmenyeket, tenyeket. '

14. Osszeferbetetlenseg

A palyazati eljaras soran osszeferhetetlenseget kell megallapitani, ha a palyazatok elbiralasaban olyan 
tenneszetes szemely, szervezet. illetoleg kepviselojiik vesz reszt, aki maga is ajanlattevo, vagy

a) annak kozeli hozzatartozoja(Ptk. 8:1. § (1) bekezdes l.pont),

b) annak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak mas szerzodesesjogviszony kereteben foglalkoztatdja, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bafmely oknal fogva nem varhatb .el toleaz iigy elfogulatlan mcgitelese.

teljesite.se


15. A palyazati eljaras drvdnytelenseg€nek es eredmenytelensegenek megallapitasara a 
Versenyeztetesi Szabalyzat rendelkezesei szerint keriilhet sor.

16. Eredmenyhirdetes, szerzodeskoles
A palyazat eredmenyerdi a Ki fro legkesobb 2022. januar 31 -ig dont, amelyrol Bonyolito 15 napon belul 
valatnennyi ajanlattevot irasban ertesiti.

Kiiro a palyazat nyertesevel a jelen dokumentacio 4. pontjaban meghatarozottak szerint adasveteli 
eloszerzodest kot.

A nyertes palyazb visszalepese eseten az elado jogosult a palyazati eljaras soron kbvetkezd 
helyezettjevel adasveteli eloszerzodcst kotni, amennyiben a palyazat eredmenyenek megallapitasakor a 
masodik legjobb ajanlat meghatarozasra keriilt.

A nyertes ajanlattevo eseteben a befizetett biztositek az aj an latte vo altal fizetendo vetelar dsszegebe 
beszamitasra kerul, azonban ha a szerzbdes megkotese az ajanlattevonek felrdhatd, vagy erdekkoreben 
felmeriilt mas okbol hitisul meg, ajanlattevo a biztositekot elveszti. Az elvesztett biztositek a Kiirdt il leti 
meg.

17. Egyeb rendelkezdsek
Az ingatlan niegtekinthetd a Kiiras 2. pontjaban megjeloll idopontban, de a megtekintes elott ket nappal 
a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Elidegenitesi Irodajanak munkatarsaval telefonos egyeztetes 
sziikseges a kdvetkezd telefonszamon: 06 1 216-6961/106 mellek.

Az ajanlattevo az ajanlatok felbontasaig koteles titokban tartani az ajanlatanak tartalmat, tovabba a Kiiro 
altal a reszletes dokumentacioban vagy barmely modon rendelkezdsere bocsatott minden tenyt, 
informacidt, adatot koteles bizalmasan kezelni, arrol tajekoztatast harmadik szemelynek nem adhat. Ez 
a tilalom nem terjed ki a finanszirozo bankkal es konzorcialis ajanlat eseten a resztvevokkel vale 
kapcsolattartasra. Ha az ajanlattevo vagy az erdekkoreben allo mas szemely a palyazat titkossagat 
megsertette, a Kiiro az ajanlatat ervenytelennek nyilvanitja.

A Bonyolito az ajanlatok tartalmat a palyazat lezarasaig titkosan kezeli, tartalmukrol felvilagositast sem 
kivulalldknak, sem a palyazaton resztvevoknek nem adhat.

A Kiiro az ajanlatokat kizarolag elbiralasra hasznalhatja fel, mas celu felhasznalas eseten az 
ajanlattevovel kiilon meg kell arrol allapodnia.

A Kiiro a palyazati eljaras soran keszitett jegyzokonyveket, dokumentumokat koteles 5 evig megdrizni, 
tovabba ilyen jellegu ellenorzes eseten az ellendrzest vegzo szerv, szemelyek rendclkezesere bocsatani.

A jelen dokumentacioban nem szabalyozott kerdesekben a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 45/2019. (II. 21.) szamu hataroz.ata, 
valamint a vonatkozd egyeb jogszabalyok rendelkezesei az iranyadoak.

Budapest, 2021. november
Jdzsefvarosi Onkormanyzat

neveben eljard Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.
Novaczki Eleonora

vagyongazdalkodasi igazgatd
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Mellckletek:

1. szamu melleklet: Jelentkezesi lap '

2. szamu melleklet: Ajanlati osszeskd ■

3. szamu melleklet.: Nyilatkozat vegelszam.olasrol, csddeljarasrdl, felszamolasrol

4. szamu melleklet: Nyilatkozat a palyazati feltetelek elfogadasarol, szerzddeskbtesrol, 
ingatlanszerzesi kepessegrol, ajanlati kotottsegrol /

5. szamu melleklet: Nyilatkozat add es adok mddjara behajthatd kdztartozasrdl; Kiirdval szemben 
fennalld tartozasrdl, kizard korulmenyrol

6. szamu melleklet: Nyilatkozat penziigyi alkalmassagrdl :

7. szamu melleklet: Nyilatkozat a kezbesites helyerol es a bankszamlaszamrol /

8. szamu melleklet: Nyilatkozat atlathatd szervezetrdl

9. szamu melleklet: Nyilatkozat a paly azaton meghirdctett ingatlan megtekinleserol, allapotanak 
megismereserol

10. szamu melleklet: Adasveteli closzerzodes tervezet

11, . szamu melleklet:

12, szamu melleklet:

13. szamu melleklet:

Adasveteli eloszerzodest erinto modositasi javaslatok es nyilatkozat 

dsszefoglalo a benyujtando ajanlat formal es tartalmi kovelehnenyeitpl, 
tajekoztatas az atlathatd szervezet fogalmarol

Ertekbecsles /



1. szamu melleklet
^Budapest VHL keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

Jelentkezesi lap

Tarsasag neve, cegformaja:

Szekhelye:

Postacime:

Telefbnszama:

Fax szama:

E-mail time:

Statisztikai szamjel:

Cegnyilvantartasi szama:

Adoszama:

Szamlavezeto bankjanak neve:

B ank szaml a s zam a:

Kepviselojenek neve, beosztasa:

Meghatalmazott neve1:

Telefbnszama:

Fax szama:

E-mail cime:
i

Budapest,...................................................

palyazo aldirasa/cegszeru alairas

1 Meghatahnazott eseten
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' 2. szamu melklet

^Budapest VHI. kerUlet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegemtese - palyazat”

AJAN^ / /

Alulirott..................... .... ...................................... ...... ............................ ...............   (nev/tarsasag
neve) a Budapest VHI. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitesere kiirt 
palyazatra ajanlatomat az alabbiakban foglalom ossze:

Megajanlott vetelar: ..........................................  Ft

A vetelar inegfizetesenek niodja:

a) cgy osszegben

b) banki hitel igenybevetelevel ■>

(ainegfeleJo szoveg alahiizando) /

Budapest, ..........

paly azo alairasa/ccgszeru alafras



3. szamu mellekle

^Budapest VIII. keriikt, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

NYILATKOZAT 
vegelszainoiasrdl, csodeljarasrol, felszamolasrol

Alulirott..................................................................................................................................................................
(tarsasag neve) kepviseleteben kijelentem, hogy a tarsasag

• vegelszamolas alatt *ad/ncm al
• ellen csodeljaras folyamatban *van/ninc
• ellen felszamolasi eljaras folyamatban *van/nincs

Budapest,....................................................

palyazo alairasa/ccgszeru alafras

A *-gal megjelolt resznel a megfeleld szbveg alahuzando
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4. szamu melleklet

„B»dapest VHJ. kenilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat” 

? : NYILATKOZAT
a palyazati feltetelek elfpgad&sarol, szerzodeskotesrol, ingatlansztrzesi kepessegrol, 

ajanlati kotottsegrdl

Aluliiott.................. ........................................... ........... ......................................... . ........................................ .

.. . (nev/tarsasag neve) kijelentem, hogy a palyazat targyat reszletesen megismertem, az 

ajanlatt&el feiteteleil. a palyazati knrast magamra nezve kotelezonek elfpgadom. .

Kijelentcm, hogy Magyarorszagon ingatlanszerzesre jogosult vagyok.

Kijelentcm, hogy a palyazati felhivasban foglalt 60 napos ajanlati kotottseget vallalom. 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiiro az ajanlatok eredmenyenek megallapitasara vonatkozd 
hataridot elhalasztotta, ugy vallalom az ajanlati kotottseg meghosszabbitasat a palyazat 
eredmenyenek megallapitasara vonatkozo hataridd elhalasztasanak napjai szamaval 

•megegyezden. /

Budapest......... . . ......... . ...... ....

palyazo alairasa/cegszeru alairas



5. szamu. mellekfc

„Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenftese - palyazaf

NYILATKOZAT
add es addk mddjdra behajthatd koztartozasrdl es a Kiirdval szemben fennalld 

tartozasrdl, kizaro konilmcnyrol

.AluHrott .........   (nev'

mint a ............................................................................................................. (tarsasag neve) vezetc 

tisztsegviseloje kijelentem, hogy az ajanlattevonek,

- Ado es addk modjara behajthatd kdztartozasa * van / nines;
- Kiirdval szemben tartozasa (belyi add, berleti dij stb.) * van I nines;
- Kiirdval szemben szerzodesben vallalt es nem teljesitett kotelezettsege * van / nines,

amelyeket az alabbi okiratokkal igazolok:

1..................................................................................................... ............................................

2 

3 ... ..........................................

4................. . ............... . .................................. .............

AluHrott kijelentem, hogy cegunket erintoen a kbzbeszerzesekrol szdld 2015, cvi CXUII 
torveny 62. § es 63. §-ban foglalt kizaro koruhnenyek

a.) nem allnak fenn

b.) fenn allnak

(a megfelelo szoveg alahuzando)

Budapest,....................................................

palyazd alairasa/cegszeru alairas

A :|:-gal jelbit resznel a megfelelo szoveg alahuzandd.
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\ 6. szamu medeklet

,,Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”

nyilatkozat
penztigyi alkalmassagrol

: Aluhrott ...............       (nev)

mint a ................................       (tarsasag neve) vezeto 

tisztsegviseldje, kijelentem, hogy a palyazat targyat kepezo ingatlan vetelaranak megfizetesere 

kepes vagyok, a szukseges anyagi eszkozok rendelkezesemre allnak.

A szamlavezeto banknal az elmult 1 evben sorban alias nem volt, amelyeket az alabbi 
okiratokkal igazolok:

............................................................. . ............................................. ' ;■

2. ................................................... ........................................... . ......................................

Budapest. .......

palyazo alairasa/cegszeru alairas



7, szamu mellekle

„Budapest VHI. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegenitese - piHyazat”

NYILATKOZAT 
a kezbesiUs helyerol es bankszamlaszamro

Alub'rott ...................................................... /nev/ mint a .............................................................................
(larsascig neve) vezeto tisztsegviseldje kercm, hogy a Palyazattal kapcsolatos mindennemu 
nyilatkozatot, felhivast, ertesitest, vagy mas informaciot, valamint a Palyazattal kapcsolatos 
esetleges jogvitaban minden ertesitdst, idezest es birdsagi hatarozatot, stb. az alabbi cimre 
kerem postazni:

Cimzett:................................................................................... ............................................................... .

Cim:........ . ...................................................................... . ....................................................................... .

Amennyiben az altalam a fentiekben megjelolt cimzett a fenti cimen az iratot nem veszi at, 
ennek kovetkezmenyeit a gazdasagi tarsasag vallalja. Tudomasul veszem, hogy amennyiben a 
cimzett a fenti cimen az ertesitest nem veszi at, az ertesites a postara adast kbvetd 5. 
munkanapon kezbesitettnek minosul.

A palyazati felhivas visszavonasa eseten a Kiird a dokumentacid megvasarlasara forditott 
osszeget kercm az alabbi bankszamlaszamra visszautalni:

Bankszamlavezetd penzintezet:.........................................................................................................

Bankszamlaszdm:.....................................................................................................................................

Bankszamlaval rendelkezni jogosult:..............................................................................................
(nev, lakcim vagy szekhely)

Budapest ..................................................

palyazo alairasa/cegszeru alairas
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V ■ 8. szamu melleklet

^Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan eiidegenitese - palyazat”

NY1LATKOZAT

Alulirott kijelentem, hogy cegiink a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § 
(1) bekezdes 1. pontja szerinti ;

a.) atlathatd szervezetnek mindsuJ.

b.) ncm mindsul atlathato szervezetnek.

(a megfeleld szdveg alahuzqndd) . :' 7

A jelen nyilatkozatomat a szervezet vezetd tisztsegviselojekent buntetojogi feleldssegcm teljes 
:tudataban teszem. ■ ;

■Budapest. ................................. , ■ > ' j

palyazd alairasa/cegszeru alairas



9. szamu melleklc

^Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan didegenitese - palyazat”

NYILATKOZAT 
a palyazaton meghirdetett ingatlan megtekinteserol, allapotanak megismeresero

Alulirott a palyazaton meghirdetett Budapest VHL keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatt 
ingatlant eldzetesen egyeztetett idopontban megneztem. az allapotat es arra vonatkozd miiszak 
tajekoztatast megismertem.

Budapest,........................ ............ . ............

palyazo alairasa/cegszcrd alairas
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10- szamu melleklet

AD ASVETELI EL6SZER Z O D E S

amely tetrejott egyr&zrdl "

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi OnkonnAnyzat (szekheiye: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., adoszama: 15735715-2-42, KSH-szama: 15735715-8411-321-01, kepviseli: Piko Andras 
polgarmester), mint elado meghatalmazasabol 6s megbizasabol eijaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozponl Zrt. (szekhcly: 1082 Budapest. Baross u. 63-67., adoszama: 25292499-2-42, cegjegyzek 
szama: 01-10-048457; KSH szama: 25292499-6832-114-01, kepviseli: Kovacs Otto igazgatosagi 
elnok), mint elado (tovabbiakban: elado)

masreszrol
..... (szekheiye: ............; cegjegyzekszama: ...... ; adoszama: statisztikai szamjele:
kepviseli: mint vevd (tovabbiakban: vevd)

kozott az alulirott napones helyen, azalabbi feltetelekkel: .

1.

<. Elozmenyek .•

1.1 . Budapest Fovaros VIH. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kdzteriilet-hasznosftasi Bizottsiga .../2021. szamu hatarozata alapjan ketfordulos, 
nyilvanos palyazatot irt ki Budapest VIII. kerulet, 34792 hrsz.-u, termeszetben Berkocsis utca 30. 
szam alatt talalhato, kivett lakohaz, udvar megnevezesu ingatlan ertekesitesere.

1.2 A palyazat nyertese a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga ..../2021. (..) szamu hatarozata
szerint vevo lett. Vevd palyazataban az ingatlan teriileten talalhato felepitmeny elbonUsit, majd az

? ingatlan beepitdset vallalta.: 4 4 . / /' ?

1.3 A felek rogzitik, hogy a palyazati kiiras a jelen eloszerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi. Felek 
jelen megAHapodas alairasaval kotelezettseget vallalnak az eloszerzodes (illetve annak esetleges 
niodositasai) alapjan az adasveteli szerzodes megkotesere a Ptk. 6:73. §- aban foglalt feltetelek 
szerint azzal, hogy az adasveteli szerzodes megkbteset a Ptk. 6:73. § (3) bekezdeseben meghatarozott 
feltetelek teljesiilese eseten tagadhatjak meg. \ ■

: 2. ■. <■■■'■■■/

A szerzodes targyat kepzo ingatlan adatai



Cime:
Hdyrajzi szama:
Megnevezese:
Termerteke:
Kozmu elhitottsaga:

Tcrhei:

Budapest VIII. kerlilet, Berkocsis utca 30.
34792
kiveti. lakdMz, udvar
565 nr
dsszkozmuves

az ingatlan jelcnleg tobb berleti joggal lerhelt; a 
Magyar AHamnak elbvasarlasi joga van; 14+11 m2 
nagysagu terUletre vonatkozdan az ELMU Haldzati 
Kft. javara vezetekjog van bejegyezve az ingatlan- 
nyilvantartasban, az ingatlan egyebekben per-, 
teher- es igenymentes.

3.
Jognyilatkoza:

3.1. Eladd tulajdonat kepezi 1/1 ardnyban a Budapest, 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest VIII 
kerlilet, Berkocsis utca 30. szam alatt talalhatd ingatlan.

3.2. Eladd tajekoztatja Vevot. hogy az epuletben 18 db lakas talalhatd, amelybol 7 db lakas berlo alta 
lakott es 3 db lakasban jogcim nelkuli hasznald van, 4 db helyisdg talalhato. ebbol 4 db helyiset 
tires.

3.3. Eladd tajekoztatja a Vevdt, hogy a nemzeti vagyonrol szold 2011. CXCV1 tbrveny 14. § (2 
bekezdese alapjan a Magyar Allamot minden mas elbvasarlasi jog jogosultat megelbzo elovasarlas 
jog illeti meg. Az elbvasarlasi jog gyakorlasara a Magyar Allam reszere fennalld hatarido m 
elbvasarlasi jog gyakorlasara felhivo ertesites postara adasanak napjatdl szamitott 35 nap.

4.
Jog- es kellekszavatossag

4.1. Eladd el kivanja adni vevdnek, vevo pedig meg kivanja venni eladotdl teljes tulajdonjogga 
osszes tartozekaivak szavatossag terhe mellett, vetel jogcimen az 1.) pontban irt ingatlant a jele: 
okiratban irt feltetelekkel.

4.2. Az adasveteli szerzodes megkotesenek hatarideje a lakasokra vonatkozdan kotott valamenny 
berleti szerzodes megszunteteset kdvetden. az utolso berleti szerzodes rnegsziinteteserol szdb 
eladdi ertesites kezhezveteletol szamitott 30 munkanap.

4.3. Vevo az ingatlan teriileten talalhato felepitmenyek elbontasat, majd az ingatlan beepitese 
vallalta.

4.4. Eladd vallalja, hogy az ingatlan kiuritesef jelen adasveteli eloszerzodes alairasatdl szamitott 2 
naptari hdnapon bcliH, azaz legkesobb .......... napjatg vegrehajtja. Amennyiben a vdllai
hataridon belli! az ingatlan kiuritese nem megy vegbe, emiatt pedig a birtokbaadas nem tdrtcni 
meg, akkor az Onkormanyzat, az epulet kiuritese megkezdese napjat megelozd honapra eldiri 
lakasok berleti dijabdl szarmazd berleti dij bevetel 1/30-ad reszenek megfelelo osszegii nap
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kotbert fizet Vevonek, amcnnyiben az Onkormanyzat erdekein kfvUl felmerOlo ok miatt nem 
tarthato az ingatlan atadasara kijelolt hatarido, kdtbdr fizetesi kotelezettseg nem keleikezik.

■ -5.
Az ingatlan vetelara, a vetelar megfizetese

5.1. A vetelar....................... Ft, azaz....................... forint, mely a vevo altal a palyazati eljaras soran
ajanlolt vetelar. A vetelarat vevo azalabbiak szerint fizeti meg elado reszere:
A vevo palyazatanak benyujtasakor megfizetetl az elado szamlajara.................. . Ft, azaz.............  
forintot ajanlati bizlositek cimen. A szerzodo felek ugy rendelkeznek, hogy a befizetett ajanlati 
biztositekbol ...............  ...Ft osszeget foglaldnak fogadnak el („Fogla!6”), a fennmaradd
. -Ft, azaz .......................................................-Ft vetelarreszlet. Ezen felul vevo 
megfizetett.....................Ft vetelar eloleget. A foglald es a vetelar rcszlet osszegenek atvetelct elado
jelen szerzodes alahasaval elismeri es nyugtazza.

5.2. A vetclarbol fennmaradd............ ........Ft-ot, azaz......................... forintot vevo a vegleges adasveteli
szerzodes megkoteset kovetoen teljesiti a koyetkezok szerint.

a.) egy osszegben tbrtend fizetes eseten az adasveteli szerzodes megkoteset kbvetb 60 naptari napon 
belul vevo kbteles a vetelarbol fennmarado............. . Fl, azaz................................. forint osszeget
megfizetni elado reszere. Elado a vetelar hatralek osszegerol a bankszamlajan tdrtent jovairas napjaval, 
mint teljesitesi nappal koteies szamlat kiaUitani Vevo reszere. Tovabba elado a birtokatruhazas napjaval, 
mint teljesitesi nappal koteles vdgszamlal kiallitani Vevo reszere. : '

b.) banki hitel felhasznalasa eseten az adasveteli szerzodes megkoteset kovetd 60 naptari napon Vevo 
megfizeti Elado reszere az ingatlan vetelaranak 50 %-at,.........................Ft-ot, azaz...........................
forintot, amelybe a foglalo es az elso vetelarreszlet osszeget beszamitjak, a fennmaradd vetcl&rat, 
..........................Ft-ot, azaz............................... forintot Vevo banki hitel felhasznalas&val fizeti meg eladd 
reszere, azElado .... altal vezetett........................... szamu bankszamlajaraazeldvasarlasijogrol lemondd
nyilatkozatok vagy az eldvasarlasi jog gyakorlasaia vonatkozo hatarido eredmenytelen elleltere 
vonatkozo eladdi ertesites vevd reszeretortent sikeres kezbesiteset kdvetd45 munkanapon belul.

6. '
Beepitesi kotelezettseg

6. E A vevo vallaija, hogy- az ingatlanokat a Jdzsefvaros Keruleti Epitesi Szabalyzatardl szold 66/2007. 
(XII. 12.) onkonnanyzati rendelet (JOKESZ) eloirasainak megfeleloen beepiti. Vevo beepitesi 
kdtelezettsegnek az alabbiak szerint tesz eleget:

a) az ingatlanon talalhatd epuletet elbontja, az ingatlan birtokbaadasatdl szamitott 2 even belul jogeros 
C epitesi engedelyt szerez es

b) az ingatlan birtokbaadasatdl szamitott 5 even belul jogeros hasznalatbaveteli engedelyt szerez.

c) a foldszinti utcafronton legalabb 1 db kereskedelmi celra szolgald helyiseget alakit ki.

A kozmufejlesztessel kapcsolatososszeskbltseg(pl. fejlesztesi hozzajarulas,tervezes. stb.) avevot 
lerheli.

A beepites szazalek, epitmenymagassag, szintszam, szintterulet, stb. tekinteteben az Orszagos 
Telcpulesrcndezesi es Epitesi Kovetclmenyekrol (OTEK) szolo 253/1997. (XII. 20.)
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Kormanyrendelet, az 5/2015. (IL 16JFov. KGY. rendelet(BFRSZ), es Jozsefvaros KerOleti Epitesi 
Szabalyzatardl szolo 66/2007. (XII. 12.) dnkormanyzati rendelet (JOKESZ) eloirasai az iranyadok.

7.
A szerzodesben vallalt kotelezettsegek nem teljesitesenek, illetve kesedelmes teljesitesenek 

jogkovetkezmenyei

7.1. A beepitesi kotelezettseg nem teljesftese, illetve kesedelmes teljesitese eseten alkalmazhatd 
jogkovetkezmenyek:

7.1.2. Kesedelmi kdtber

Ha a vevo a 6.1. pontban meghatarozott valamely kotelezettsdgevel neki felrohato okbdl 
kesedelembe esik, kesedelmi kbtbeii koteles fizetni az eladonak.

A kesedelmi kdtber merteke:
- Ajogeros epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghaladd kesedehne eseten a kdtber 

dsszege 15.000.000,-Ft;
- A jogeros hasznalatbavdteB engedely megszerzesenek 60 napot meghaladd kesedehne 

eseten a kdtber dsszege 7.500.000,- Ft.

Fetek rbgzitik, bogy 61 napot meghaladd kesedelem eseten, vevo a kesedelmes teljesttesre 
tekiutettel tovabbi 30.000,- Ft/nap kdtber megfizetesere koteles a szerzddesszeru teljesitesig.

Vevo kijelenti, hogy ajelen pontban meghatarozott kdtber osszeget nem tekinti eltulzottnak.

7.2. Vevo a kesedelmi kdtber teljesitesehez banki garanciaszerzodes megkOtesdvel/ kbzjegyzdi letetbe 
helyezessel (a tovabbiakban: garanciaszerzodes) biztositando garanciaszerzodes nyujtasi 
kotelezettsege van, mely garanciaszerzodes! az adasveteli szerzodes alairasaval egy idej ii leg koteles 
Eladd reszere atadni.

A garanciaszerzodes dsszege a jogeros epitesi engedely megszerzesere a 6.1. pont szertnt 
rendelkezesre allo hatarido elteltet kovetd, 60 napot meghaladd kesedelem eseten 15.000.000,- Ft, 
a jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesere a 6.1. pont szerinti rendelkezesre allo hatarido 
elteltet koveto, 60 napot meghaladd kesedelem eseten 7.500.000,- Ft. A garanciaszerzodes az eladd 
javara lehivasra/dtutalasra keriil a jelen szerzodesben meghatarozott kesedelem eseten. A 
garanciaszerzodesben foglaltak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten iddaranyosan 
ervenyesithetok. Felek rogzitik, hogy csak olyan garancia fogadhatd el, amelyek alapjan eladd 
egyoldalii tajekoztato nyilatkozataval a bank/kozjegyzd atutalja a jelen szerzodesben meghatarozott 
kesedelmi kdtber(dsszegeaz eladonak, mindenfele egyeb feltetel nelkiil.

8.

Az ingatlan birtokanak atruhazasa

8.1. Eladd az ingatlan kiuriteset kovetoen, az adasveteli szerzodesben meghatarozott idopontban adja 
birtokba az ingatlant, osszes ingdsagaitol kiiiritve, a kulcsok atadasaval. Eddig az idopontig tiz 
ingatlannal kapcsotatban felmerillo valamennyi koltsdg az eladot, ettol az idoponttdl kezdodoen 
pedig vevot terheli.
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Egyeb rendelkezesek - ;

9.1. Az eladd Magyarorszag torvenyei szerint imikodd helyi onkormanyzat. : \

9.2. Vcvo kepviseloje kijelenti. hogy Magyarorszagon bejegyzett gazdasagi tarsasag, ugyletkotesi es 
ingatlanszerzesi kepessege korlatozva nines, kijelenti tovabba, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 
2011. evi CXCVI. torveny 3. § (l)bekezdes 1. pontja alapjanAtlathato szervezet.

9.3. Felek a Polgari Torvenykonyv 6:98. § (2) bekezdes alapjan kizarjak mind elado, mind vcvo 
■ fehund ertekaranytalansagon alapulo esetleges megtamadasi jogat

9.4. Eljaro ugyved tajekoztatja feleket, hogy a pdnzmosas es a terrorizmus. finanszirozasa
inegelozcscrol es megakadaiyozasarol szolo 2017. evi LUI. torveny rendelkezesei szerint 
azonositasi kotelezettsbg terheli felek adatai vonatkozasaban. Felek kijelentik; hogy adataik a 
szerzodesben helyesen keriiltek rogzttesre az altatuk bemutatott szemelyi azpnpsftd okmanyok 
alapjan. ;

Felek jelen szerzodes alafrasaval feltetlen es visszavonhatatian hozzajarulasukat adjak ahhoz, 
, hogy eljard ugyved okirataikrdl fenymasolatot keszitsen, es azokban rogzitett adataikat a 

szerzodessel egyiitt kezelje.

9.5. Felek tudomasul veszik eljard ugyved tajekoztatasat, amely szerint adataikat az informacids 
onrendelkezesi jogrdl es az informacids szabadsagrol sz616 2011. evi CXII. torveny 
rendelkezesei szerint kizarolag jelen szerzodeshez kapcsolddo megbizas, illetve a 
jogszabalyokban meghatarozolt kotelezettsegc tejjesitese erdekeben kezelheti.

Felek kijelentik, hogy jelen jogiigylet nem iitkozik a penzmosas ds a terrorizmus finanszirozasa 
megeldzeserol es megakadaiyozasarol szolo 2017. evi LIU. toryenybe.

A szerzodd felek szerzodest alaird kepviseldi kijelentik, hogy az adasveteli eloszerzodes 
megkbtesere es alairasara a sziikseges felhatalmazasokkal rendelkcznek.

.9.6 . Jelen szerzodes a Ptk. es a vonatkozd egyebjogszabalyok rendelkezesei megfelelden iranyadoak.

9.7. A felek kozott a szerzodes elott letrejott szdbeli vagy irasbeli megallapodas hatalyat veszti. A 
szerzodes modositasa kizarolag irasban tortenhet.

A szerzodes egyes rendelkezeseinek esetleges ervenytelens6ge nem jelenti automatikusan a 
szerzodes egeszenek ervenytelcnseget. Ilyen esetben a felek kotelesek az ervenytelen 
rendelkezest Ugyleti akaratuknak es a szerzodeskoteskor fenn^llo celjuknak leginkabb megfelelo 

: rendelkezessel helyettesiteni. "•

9.8. A szerzodd felek jelen Szerzodes elkeszitesevel es ellenjegyzesevel, valamint az illctekes 
foldhivatal elotti kepviselettel .......... . ugyvedet .......................... bizzak meg, es
meghatabnazzak az illetekes foldhivatal elotti eljarasra is. Ellenjegyzd ugyved a meghatalmazast 

; elfogadja., ■.

Felek a jelen okiratol elolvastak, megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot, helybenhagydlag 
alaiijak. ' "A ?

Budapest, 20..........
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Budapest Fdvaros VH1. kerulet Jdzsefvarosi 
Onkonnanyzat eladp megbizasdbol eljaro 
Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

kepviseli: Kovacs Otto

igazgatosagi elnok 
Eladd

Vevo

Jelen okiratot... (...............) budapesti Ugyved k&zitettem es eHenjegyzcm, Budapest. 20 

okiratkeszito ugyve-

KASZ szam:

26



11. szamu melleklet
^Budapest VIH. kerutet, Berkpcsis ntca 30. szam alatti ingatlan didegenftdse - palyazat”

Adasveteli elpszerzodest erinto modositasi javaslatok es nyilatkozat

AluKrott .. .........................         (nev)
mint a ................................ ................. . .......................................................... (tarsasag neve) vezeto
tisztsegviseldje jelen palyazatban talalhatd adasveteli eldszerzddeshez /az alabbi modositasi 
javaslatokat teszem / nem teszek modositasi javaslatot* /

1. .........................................................................................

Alulirott 
mint a

................................. (nev) 
(tarsasag neve) vezeto

tisztsegviseldje nyilatkozom, hogy palyazati felhivas mellekletet kepezo adasveteli 
eloszerzodes tervezetekkel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulp 
javaslatok kiird altali elutasitasa eseten is fenntartom ajanlatomat.

Budapest, ............... .

palyazo alairasa/cegszeru alairas

A *-gal jelolt reszncl a megfelelo szoveg alahuzandd



12. szainu melleklet

Osszefoglalo a benyujtando ajaulat formal es tartalmi kbvetelmenyeirbl, tajekoztatas az 
atlathatb szervezet fogahnarol

Az ajanlatot atarsasag kepviselbje minden oldalon kezjegyevel koteles ellatni.

Az ajanlatnak folyamatos sorszamozassal kell rendelkeznic.

A boritekon nem szerepelhet a benyujtdra vonatkozb jelzes.

Az ajanlatot ket peldanyban, kiilbn lezart boritekban kell benyujtani, az egyik peldanyon feltiintetve az 
..Ereded peldany”, a masikon a ,,Masolati peldany” szbveget.

A boritekon a kovetkezb szbveget kell es lehet feltiintetni: „Budapest VIII., Berkocsis utca 30. szam 
alatti ingatlan elidegenitese - palyazat”
Az ajanlatot sertetlen boritekban kell benyujtani, serult, felnyitott boritekot a Bonyolitb nem vesz at.

Ahol az nines jelezve, hogy masolat is elegendb, az eredeti igazolast kell csatolni az ajanlathoz.

Az ajanlati biztositek befizetesenel a kbzlemeny rovatba a kbvetkezbt kell beimi: ajanlati biztositek 
Berkocsis utca 30.
Az ajanlat tartabnat a kovetkezb sorrendben kerjuk bsszefuzni:

1. Jelentkezcsi lap

2. Ajanlati bsszesitb

3. Eredeti, 30 napnal item regebbi cegkivonat

4. Eredeti alairasi cimpeldany

5. A Pp. eloirasai szerinti bizonyko ereju meghataknazas, amennyiben az ajanlatot nem a ceg 
kepviselbje irja ala

6. ' Palyazati dokumentdeib megvasarlasarbl szblb beveteli penztarbizonylat masolata

7. Ajanlati biztositek befizeteserdl szblb igazolas masolata

8. Nyilatkozat vegelszamolasrbl, csbdeljarasrbl, felszamolasrbl

9. Nyilatkozat a palyazati feltetelek elfogadasarbl, szerzbdeskbtesrbl, ingatlanszerzesi kepessegrol. 
ajanlati kbtbttsegrol

10. Nyilatkozat ado es adbk mbdjara behajthatb koztartozasrbl; Kiirbval szemben feimallb tartozasrbl

11. NAV igazolasa

12. Helyi adbigazolas (beszerezhetb: Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatala 
1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

13. Kiirbval, bonyolitbval szemben fennallo tartozas igazolasa (beszerezhetb: Jbzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. 1084 Budapest, Or u. 8., es Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat 
Polgarmesteri Hivatala Penziigyi Ugyosztaly 1082 Budapest, Baross u. 63-67. H. em.)

14. Nyilatkozat penziigyi alkalmassagrol

15. Nyilatkozat a kezbesites helyerbl es a bankszamlaszamrbl

16. Nyilatkozat atlathato szervezetrbl

17. Az adasvetcli eldszerzodessel kapcsolatos eszrevetclek, modositasi javaslatok
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Atlathato szervezet: ■

A 2011. evi CXCVI. tv. 3. § rendelkezesei alapjan atlathato szervezet: .

L atlathato szervezet:

a) az allam, a koltscgvetesi szerv, a koztestulet, a helyi dnkormanyzat, a nemzetisegi dnkormanyzat. a 
tarsulas, az egyhazi jogi szemely, az olyan gazdalkodd szervezet, amelyben az allam vagy a helyi 
dnkormanyzat kuldn-kiilon vagy egyiitt 1 ()0%-os reszesedessel rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, 
a kulfdldi allam, a kulfoldi helyhatosag, a kUlfoldi allami vagy helyhatdsagi szerv es az Europai 
Gazdasagi Tersegrol szold megallapodasban reszes allam szabalyozott piacara bevezelett 
nyilvanosan miikodo reszvenytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy kulfoldi jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodd. 
szervezet, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol es 
incgakadalyozasarol szdlo torveny szerint meghatarozott tenyleges lulajdonosa megismerhetd,

bb) az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szold megallapodasban reszes 
allamban, a Gazdasagi Egyuttmukodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan 
allamban rendelkezik addilletoseggel, amellyel Magyarorszagnak a kettos addztatas 
elkeruleserbl szold egyezmenyc van,

be) nem minosiil a tarsasagi addrol es az osztalekaddrdl szold torveny. szerint meghatarozott. 
ellenorzott kiilfoldi tarsasagnak,

. bd) a gazdalkodd szervezetben kozvetlenul vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi szemely. jogi szemelyiseggel nem rendelkezd 
gazdalkodd szervezet tekinteteben a ba), bb) es be) alpont szerinti feltetelek fenndllnak;

a) az a civil szervezet es a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ca) vezeto tisztsegviseldi megismerhetok,

cb) a civil szervezet es a vizitarsulat, valamint ezek vezeto tisztsegviseldi nem atlathato 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladd reszesedessel,

. ce) szekhelye az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo 
megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi Egyuttmukodesi es Fejlesztesi Szervezet 
tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettos addztatas 
elkcruleserol szold egyezmenye van; \

9. meghatdrozd befolyas: az a kapcsolat, amelynek reven termeszetes szemely, vagy jogi szemely egy 
jogi szemelynek tagja vagy reszvenyese, es . ‘ >

jogosult e jogi szemely vezeto tisztsegviseldi vagy* felOgyelobizoltsaga tagjai tobbsegenek 
rnegvalasztasara es visszahMsara, vagy

b) a jogi szemely mas tagjaival vagy reszvenyeseivel kotott megallapodas alapjan egyediil rendelkezik 
a szavazatok tobb mint btyen szazaldkaval;

3. § (2) Az (1) bekezdes l.pont b) es c) alpontjaban foglalt felteteleknek vald megfelelesrol a szerzddb 
felnek ccgszcruen alairt modon nyilatkoznia kell. A valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott 
szerzodes semmis. .




