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Veres Gabor
Jo napot ktvanok! Kerem, kapcsoljak be szavazok£szulekeiket a letszam megdllapitasahoz. 7 
jelenlevot latok egyelore. Ugy latom, hogy annyian is vagyunk. Vbros Tamas maris egy 
ugyrendit kerne, de elobb hadd koszontsem a kedves megjelenteket ha csak nem azt 
kezdemenyezi, hogy halasszuk el vagy zarjuk le a bizottsagi iilest. Kdszbntom Ondket 
Budapest Jbzsefvaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak iilesen. Az tiles a 2021. evi 9. 
rendes ulesunk. Ezennel az ulest megnyitom. Szavazokeszulekeiket, latom, bekapcsoltak. 7 
jelenlevo van 2 hianyzoval, Juharos Robert es Erdelyi Katalin jelezte eldre tavolmaradasat. 
Juharos Robert nalam telefonon delutan, Erdelyi Katalin pedig e-mailben jelezte a 
tavolmaradasat. Megadom a szot Voros Tamas kepviseld umak.

Vorbs Tamas
Igazabol az Ugyben szeretnek erdeklodni, hogy a legutobbi testtileti ulesunkdn targyaltuk zart 
tiles kereteben a JKN-nek a jelenteset, es most nem szeretnem kinyitni azt a vitat, hogy azt 
lehet-e nyilt vagy zart iilesen targyalni - szerinttink lehetseges de most ez mindegy. Viszont 
bizottsagi keretek kozott annak van-e barmilyen akadalya, hogy a bizottsagi tagok, akiknek a 
bizottsagban ugyanaz a jogallasa - es itt a Bizottsag a Kepviseld-testulet hataskoreben jar el - 
szinten megismerjek ezt a jelentest? Mar csak azert is, inert a donteseknel ennek azert sok 
esetben van relevanciaja, es en a mostani napirendek kozott is talaltam olyat, ahol lehet abban 
informacibkat talalni.

Veres Gabor
Koszonom szepen a kerdeset, Aljegyzd asszony fog ra valaszolni. En viszont elotte egy 
mondatot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. A napirend elfogadasa elott ket javaslatom lett 
volna. Az egyik az, hogy miutan a Kepviseld-testulet a Tulajdonosi Bizottsagra bizta a JKN- 
nel kapcsolatos vizsgalat meginditasat, illetve lefolytatasat bizottsagi kereteken beliil, es 
javaslattetelt kert a Bizottsagtbl ezzel kapcsolatban, ezert erre vonatkozban kell, hogy 
beszeljiink nehany szot. A masik pedig egy masik level, amit a Bizottsag elndke, es talan a 
JGK is, kapott a Vasas Muveszegyuttestol, amivel kapcsolatban nehany szot kell valtanunk. 
Ez nem lesz tul hosszu, de felkernek benniinket arra, hogy ismertessuk a tartalmat a Bizottsag 
tagjaival, amit en kotelessegemnek erzek. Es ezzel kapcsolatban nyilvan beszelniink kell. Azt, 
hogy ezt nyilt vagy zart iiles kereten beliil tehetjiik-e vagy nem, en azt gondoiom, ha a 
Bizottsagra van bizva ennek az iigynek a targyalasa, akkor a bizottsagi tagok, mint eskut tett 
tagok, ugyanazokkal a kepviseldi jogoshvanyokkal rendelkeznek a Bizottsag iilesen. A 
Kepviseld-testulet elott nyilvan nem, ott a kepviseldk kepviselik a testiiletet. Ezert az en sajat 
meglatasomat, ha azt kerdezne, en hogy gondolom ezt, akkor, ha a Bizottsagnak kell 
targyalni, egyertelmu, hogy ismemie kell ezeket az anyagokat, de nem en vagyok a jogasz. 
hanem a mellettem levo dr. Vdrds Szilvia. Ot fogom megkerdezni arrol, hogy mi a helyzet 
ezzel.

Dr. Vbros Szilvia
Tekintettel arra, hogy kepviseld-testuleti iiles anyagarol beszeliink, es ott volt napirend, ez a 
kepviseloket illeti meg, a kiilsos bizottsagi tagok nem egyenld jogositvannyal rendelkeznek a 
kepviseiokhdz kepest. Ezt az Motv. is reszletezi, peldatil a kepviseldi kerdezesi jog a kiilsos 
bizottsagi tagot kizarolag a bizottsagi iilesen illeti meg. O peldaul a Polgarmesterhez 
kepviseldkent nem tud fordulni, es csak a bizottsagi eloterjesztesekkel bsszetuggesben 
kerdezhet, illetve a munkajahoz kapcsolodoan. En azt gondolom, ha ez kepviseld-testuleti 
eloterjesztes, akkor nem kaphatja meg a kiilsos kepviseld. Amennyiben bizottsagi napirenden 
fog szerepelni, akkor ertelemszeriien igen. Tehat a kepviseld es kiilsos bizottsagi tagsag 
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kozott nines egyenloseg az Motv. szerint. Kevesebb jog illeti meg a kiilsds bizottsagi tagot, 
mint a kepviselot, ez abbol is fakad, hogy 6 nem valasztott kepviselo, hanem kulso 
megbizottkent van jelen a bizottsagi ulesen. Ugyhogy en azt gondolom, ebben az esetben nem 
kaphato meg. Ha a Bizotls&g napirendjere tuzi es targyalja, akkor ennek nem hiszem, hogy 
yolna akadalya. De igy. hogy kdpviselo-testuleti anyagrol besz&unk, szerintem nem. ,

Veres Gabor
Vilagos, nagyon szepen koszonom a vaiaszt. Kepviselo ur, ez elegseges Onnek? One a szo.

Voros Tamas
Akkor azt gondolom, hogy erdemes lenne napirendre venni. Tehat ugy beszelni egy figyrol, 
hogy nem ismeri a bizottsagi tagok 40%-a az adott ugyet, ugy eleg nehez lesz, meg inkabb 
burleszkbe illo. Tehat azt gondolom, ismerjek meg. En azert reszben vitatkoznek Aljegyzd 
asszonnyal. Azt termeszetesen senki nem allitotta, hogy minden tekintetben egyenlo jogok 
ihetik meg a kulsos bizottsagi tagokat, hiszen ok a bizottsagi munkajukban egyenldek, es 
rendelkeznek azonos lehetosegekkel, mint a kepviselok, de abban azonos lehetosegekkel 
rendelkeznek, tehat ilyen modon megismerhetik. Eppen ezert, ha zart ules kereteben targyal 
egy bizotts&g anyagokat, akkor a kulsos bizottsagi tagok ertelemszeruen azt - mint eddig is - 
most is megismerhetik. Tehat ennek szerintem tul sok akadalya nincsen. Ugyhogy en 
javaslom, hogy ha napirendre szeretnenk tuzni azt a kerdeskort, amirol Elnok lir beszelt, nem 
lattam most hirtelen, hogy az itt lenne. Ha ezt most szeretnek napirendre tuzni, akkor azt 
javaslom, hogy ennek kereteben magat a jelentest is .tegyuk elerhetove a kulsos bizottsagi 
tagok szamara. .

Veres Gabor
Az en allaspontom ebben teljesen vilagos. Ezek szerint, amit elmondtam, az egyezett azzal, 
amit Aljegyzd asszony is mondott. Bizottsagi tiles napirendjen szereplo kerdesekben a 
bizottsag tagjainak termeszetesen joga van a bizottsagi elbterjeszteseket megismemi. 
Egyeldre ez a tema a bizottsagi napirenden nem szerepel. Eppen azert szerettem volna a 
napirend eldtt nehany szot valtani arrol, hogy hogyan kezeljuk ezt a kerdest, mert a 
Kepviseld-testUlettdl kapott kifejezett feladatunk elvegzesere nyilv&n iddt, energiat kell 
szannia ennek a Bizottsagnak. Tehat, minden bizonnyal egy olyan javaslatot kell majd 
kidolgoznunk, ami megfelelben kezeli ezt a kerdest, En azt javaslom, hogy az ezzel 
kapcsolatos feladatok elvegzesere a kovetkezo bizottsagi illest nevezziik meg, a kdvetkezo 
bizottsagi ulesen vegyuk napirendre annak a kerdesnek a targyalasat, hogy a Bizottsag hogyan 
fogja ellatni ezt a feladatat. Azt is el tudom kepzelni egyebkent, hogy egy ad-hoc bizottsag 
letrehozasaval tudunk ezen atlepni. Bdrmilyen megoldas jo lehet. A lenyeg az, hogy egyeldre 
tartsuk szem eldtt, hogy van egy ilyen feladatunk, es a kdvetkezb ulesen kerjiik azt az 
eloteijesztes-tervezetet leadni, ami alapjan targyalhatova valik ez az ugy. NyiMnvaldan 
minden kepviselo altal es az intemeten is elerhetd anyagok - talan a vezetoi osszefoglald 
elerheto volt - alapjan elkezdhetiink egy egyeztet^st arrol, hogy ezt hogyan kepzeljiik. 
Nyilvanvaloan zart ulesen kell, hogy targyaljuk, ugyanugy, ahogyan azt a kepviselo-testuleti 
iilesen is tettiik. De feltetlen feladatunknak erzem, hogy ebben mielbbb eljarjunk, es 
megnyugtato megoldast talaljunk ra, amit remenyeim szerint a 17-i Kepviselo-testulet tud 
targyalni, ha nem, akkor az azt koveto, de igyekezzunk mielobb egy olyan allaspontot 
kialakitani, ami eldterjeszthetd. Ha megengedik, akkor itt ennek a temanak a targyalasat nem 
folytatnank. Viszont arrol szeretnem tajekoztatni Onoket, hogy mind a JGK, mind pedig a 
Bizottsag elnoke es mdg talan valaki mas is - nem tudom. hogy a Vasas Muveszegyiittes 
vezetoje kiknek es milyen modon ktildte el ezeket a leveleket vagy ezt a levelet, ... en 
megkaptam azt is, amit a JGK kapott, es egy kiilon kommentarral en is. kaptam egyet. Az volt 



a gondjuk, gyorsan elmondom, hogy kepben legyenek, hogy jeleztek, hogy szeretnenek egy 
Nemet utcai ingatlanba bekoltozni, es a Kulturalis Bizottsag javaslata alapjan ugy adtuk 
birtokba vagy berbe ezt az ingatlant, hogy egy bizonyos tevekenysegre szolt. Ok szerettek 
volna ott egy muveszeti tevekenyseget folytatni, de mi kimondottan tanoda eelokra akartuk 
ezt hasznositani. Ehhez tenneszetesen az Onkormanyzatnak joga van, tehat nines vele semmi 
baj, 6 sem mondta, hogy itt valami nagy baj lenne, csak felhivta a figyelmunket aria, hogy 
esetleg oket is erdekelhette volt ez a tortenet. Es szeretnenek egy olyan egyuttmukodest 
kialakitani, amiben ok is megnyugtato modon tudjak kezelni a sajat problemajukat. En azt 
mondtam el, hogy tenneszetesen igyekezni fogunk nekik talalni egy olyan helyet, ami 
megfeleld. Ez a hely, biztosan tudjak, hogy egy iszonyat gyors dontes volt. Tehat nagyon 
hamar kellett dontenunk anol, hogy szeretne a Jozsefvaros tovabb uzemeltetni egy tanodat. 
Azt kockaztattuk, hogy a tanoda mukddtet£sevel megbizottak napi 1.000.000 Ft kotbert kellett 
volna, hogy fizessenek, biztos emlekeznek. Ez egy nagyon gyors es egyhangu dontes volt, 
mindannyian igy gondoltuk helyesnek. En is, most is hatarozottan igy gondolom. Ennek 
ellenere a Muveszegyuttes vezetojevel fel fogjuk venni a kapcsolatot mindenkeppen, hogy 
megkerdezzUk toluk, miben segithetunk. En meg most ezzel teljesitettem azt a 
kotelezettsegemet, hogy tajekoztattam Onoket arrdl, hogy volt egy ilyen megkeresesunk. A 
targyrol nem tudunk, mert eldterjesztes nem erkezett, de en elnokkent ezt megkaptam, es most 
elmondtam Onoknek, hogy ez a helyzet.
A napirendi javaslatrol kellene szavaznunk. A 2021. oktober 29-en kikuldott meghlvd szerinti 
napirendi javaslat szavazasa kovetkezik. Tisztelettel kerem Onoket, hogy vita nelkiil egyszeru 
tobbseggel szavazzunk a napirendrol most.

7 igen szavazattal, nem es tartdzkodas nelkiil a Bizottsag a napirendet elfbgadta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkorm^nyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

295/2021. (XI.03.) szdmii hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

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

Napirend

I, Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 125. szam alatti utcai bejaratu, 
foldszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zn. 
vagyongazdalkodasi igazgatdja

2. Javaslat a Budapest VIII. kerulet. Prater utca 28. szam alatti nem lakas celjara 
szolgald helyisegek berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozataldra, 
berbeszamitasi megallapodds megkotesere, valamint tulajdonosi nyilatkozat 
kiadasara
Eldierjesztd: Novdczki Eleonora ~ Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpom Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatdja
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3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 65. szam alatti nem lakas celjara 
szolgalb helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara 
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u. 18. szam alatti utcai bcjaratu, 
fbldszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg berldjenek a tevdkenyseg 
modositasara iranyuld kerelmevel kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja .

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Ollbi ut 42. szam alatti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvdrosi . Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja

6. Javaslat az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolddo tevekenyseget 
vegzd szervezetek kedvezmenyes bdrleti dijanak 2021. dvre tbrtenb 
engcdelyezesere
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazddlkodasi. Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, N^pszinhaz utca 24. szam alatti, fbldszinti, 
34681/0/A/5 helyrajzi szdmu irodahelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es 
eladasi ajanlat jdvahagyasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. 

"■vagyongazdalkoddsi igazgatoja

IL Zart tiles kereteben targyalando elbterjesztesek
(Irqsbelieldterjesztesek) '

Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 127. fbldszinti nem lakas cdljara 
szolgald helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Elotetjeszid: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja

2. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 47. szam alatti gepkocsi beallo 
berbeadasdval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja -

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Koszoru utca 18. fbldszint 2. szam alatti ures, 
nem lakas cdljdra szolgdld helyiseg berbeaddsara

■'■- . jEloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi. Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja
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4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 14. szam alatti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berbevdtelere kiirt palyazat eredmdnyenek megallapitasara 
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 60. foldszinti nem lakas celjara 
szolgald helyisdg berbeaddsara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

6. Javaslat a Budapest VIII., Alfdldi utca (Kun utca ) szam alatti,
jelyrajzi szamon nyilvantartott lakas elidegenitesevel kapcsolatos 

vetelar es eladasi ajdnlat jovdhagyasdra
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan 
palyazat utjan Wrteno ert€kesitesere
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora ~ Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

8. Javaslat a Budapest VIII., II. Janos Pal papa ter szam alatti,
jelyrajzi szamon nyilvantartott lakas elidegenitesevel kapcsolatos 

vetelar es eladasi ajdnlat jovahagyasara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

9. Javaslat a Budapest VII1-, 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
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

10. Javaslat „Otthon-felujitasi tamogatas” irdnt benyujtott palyazatok 
eredmenyenek megallapitasdra
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

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

Veres G&bor
A kovetkezo blokkban 1 -tdl 7-ig terjednek az eloterjesztesek. Ezt nonnalis esetben blokkban 
largyaljuk, kiveve akkor, ha egyes pontokat a tisztelt kepviseldtarsaim kikemek. Ugy latom, 
mindenki szeretne. Az lesz a vege, hogy kulon fogunk menni. De Sods Gyorgynek adom meg 
a szot elsokent. \

Soos Gyorgy
Kerem szepen az 1.2-es, 1.4-es, I.5-ds, 1.7-es napirendi pontokat kulon targyalni.

Veres Gabor
Kifejezetten a JGK keresere pedig ..., dr. Gdrcsds Monika, parancsoljon.

Dr. Gorcsos Monika
Szeretnem kikemi az I.6-ost egy mddositas miatt.

Veres Gabor
Az I.l-esrol es I.3-asr61 fogunk szavazni. Tisztelettel kerem a bizottsagi tagokat, hogy 

. szavazzanak most. •.

7 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkiil az I.l-es es 1.3-as pontokat a Bizottsag 
■ elfogadta. :

Napirend LI. pontia: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross u. 125. szamalatti utcai 
bejaratu, foldszinti, nem lakds celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Elbterjeszto: Novdczki Eleonora Jdzsejvdrosi Qazdalkodasi Kbzpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja .

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasiBizottsaganak 

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

(Tematikai blokkban tortenl a szavazds.)

a Budapest VIII. kerulet, Baross u. 125. szam alatti utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas 
celjara szolgaldhelyiseg berbeadasdrdl

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsdg ugy dont, hogy .

1 .) hozzajdrul a Budapest VIII. kerulet, Baross u. 125. szam alatti, 35918/0/A/2 helyrajzi 
szamu, 20 m* alapteriiletu. tires, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgald 
helyiseg berbeadasahoz az Abid Market 2021 Kft. (szekhcly: 1147 Budapest, Csomori 
ut 42-44, fszt. 8.; cegjegyzekszam: 01 09 388105; adoszam: 27197118-2-42, kepviseli: 
Haj Abied Abdulkader) reszere iroda es raktar celjara, hatarozatlan iddre, 30 napos 
felmondasi idd kikdtesevel, 50.000,- Ft/ho + AFA berleti dijon, yalamint koziizemi es 
kuldnszolgaltatasi dijak osszegcn. ;
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2 .) felk6ri a Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsetvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az dnkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek 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 kbzjegyzo elott egyoldalu kotelezettsegvallalasi 
nyilatkozat alairasat vallalja a leendo ber!6.

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

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara, 
berbeszamitasi megallapodas megkotesere, valamint tulajdonosi nyilatkozat kiadasara 
Eloterjeszio: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend 1.2. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 65. szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyiscg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

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

297/2021. (XI.03.) szamu hat^rozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodAs szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

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

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

I .) hozzajarui a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 65. szam alatti 36128/3/A/59 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 193 m2 alapteruletii, 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 iigyvezeto) 2026. december 31-ig 
szolo hatarozott idbre, nagy- es kiskereskedelmi textilaru iizlet es raktar 
tevekenyseg celjara a veszelyhelyzet megszuneset koveto 90. napig bezarolag a 
jelenleg fizetett 94.437 Ft/ho + AFA osszegen, a veszelyhelyzet megszuneset koveto 
91. naptol kezdodden altala megajanlott 181.000,- Ft/h6 + AFA berleti dij + 
kbzuzemi es kiilonszolgaltatasi dijak osszegen.

2.) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti 
szerzodes megkotesere, amelynek feltetele, hogy az dnkormanyzat tulajdonaban allo nem 
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lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szold 35/2013. (VI.20.) 
onkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezd^se alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld 
ovadek feltolteset valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kozjegyzd elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berld. '

Felelbs: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja.
Halarido: a 2.) pont eseleben 2021. december 31. .

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u. 18. szam alatti 
utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg blrlojenek a tevekenyseg 
modositisara iranyuld kerelmevel kapcsolatos dontes meghozatalara
Elolerjeszlo: Novdczki Eleonora. - J6zseJ\drosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja . -

A napirend 1.4. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.5. pontjat Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 42. szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berleti szerzddesenek meghosszabbitasara
Elolerjeszlo: Novdczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja .

A napirend 1.5. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.6. pontja; Javaslat az onkorm&nyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodd 
tevekenyseget vegzo szervezetek kedvezmSnyes berleti dijanak 2021. eyre tbrteno 
engedelyez^sere
Elolerjeszlo: Novaczki Eleonora , - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja

A napirend 1.6. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.7. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 24. szam alatti, 
foldszinti, 34681/0/A/5 helyrajzi szamu irodahelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos yetelar 
es eladasi ajanlat jovahagyasara
Elolerjeszlo: Novaczki Eleonora - Jozsefiarosi . ■ Gazdalkodasi. Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja •

A napirend 1.7. pontjat kiilon targyalasra kikertek



A kiilon targyalt napirendi pontok

Napiread L2. pontia: Javaslat a Budapest VIH. kerulet, Prater utca 28. szam alatti nem 
lakas eeljar a szolgald helyisegek berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara, 
berbeszamitdsi megallapodas megkot^sdre, valamint tulajdonosi nyilatkozat kiadasara 
Eloterjeszio: Novdczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja

Veres Gibor
A vitat megnyitom. Soos Gyorgy kerte ki, parancsoljon.

Soos Gyorgy
Itt latjuk az ertekbecslesben, hogy 24.950.000 Ft. Szogezzuk Ie, 50.000 Ft a kuldnbseg, hogy 
palyazaton kene kiadni ezt a helyiseget, ugyhogy en azt javaslom, ezt palyaztassuk meg. 
Nagyon jo helyen van, 50.000 Ft a kuldnbseg, ezert en mindenkepp azt javaslom, hogy 
palyazat utjan tortenjen a berbeadas. Valoszinuleg lesz ra mas jelentkezb is. Nagyon jo helyen 
fekszik, mellette van egy konditerem. Ez a javaslatom.

Veres Gabor
Izgalmas kerdest feszeget, Kepviseld ur, mert tenyieg 50.000 Ft a kuldnbseg. Bocsanat, csak 
kozben itt atugorjuk ezt a kerdest. Dr. Guth Csongor.

Dr. Guth Csongor
Eloszbr is egy modositast szeretnek a hatdrozati javaslatban eszkozolni. A 2.) pontban 
veletlenul 716.732 Ft-bdl a2-es szam lemaradt. Masreszt termeszetesen a palyaztatasnak jogi 
akadalya nines. Anny it meg kivanok jegyezni, hogy az elmult iddszakban volt par erdeklodo a 
helyiseg irant. Ezek azonban altalaban azon csiisztak el, hogy irrealisan magas berbeszamitast 
szerettek volna kapni erre a helyisegre. Ahogy az eldterjesztes is tartalmazza, ez a berld vagy 
kerelmezd is szeretne egy kozel 5.000.000 Ft-os beruhazast eszkozolni. Ebbol mindbsszesen 
910.000 Ft-ot hagyott jova az Ingatlanszolgaltatasi Iroda. Informalisan arrol tajekoztatott 
minket egyebkent a berld, hogy ezt az 5.000.000 Ft-os beruhazast sajat koJtsegen meg fogja 
valdsitani. Tovabba egy galeriat is fel fog szerelni a helyisegbe, tehat ennek fenyeben 
javaslom megtargyalni, hogy palyaztatdsra kiirasra keriiljon a helyiseg.

Veres Gabor
Satiy Balazs kepviseld ur jelentkezett. One a szo, parancsoljon.

Satly Balazs
Az egyik egy erdekes filozofiai kerdes, hogy akkor vajon van-e ertelme a szamszent 
ertekhataroknak, ha elkezdjuk feszegetni azt, hogy ..de hat ez kicsit tdbb vagy kicsit 
kevesebb”. Ez egy picit a normativitasat csokkenti, de egyebkent teljesen nyitott vagyok arra, 
hogy palyaztassunk, ha ez a Bizottsag tobbsegi allaspontja. Kerdesem az lenne Csongorhoz, 
hogy miota all iiresen ez a helyiseg.

Veres Gabor
K.erem szepen Guth Csongort, valaszoljon.

Dr. Guth Csongor
2019. szeptember 11. es szeptember 28-an kerultek vissza az Onkormanyzat birtokaba, tehat
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valamivel tobb, mint 2 eve.

/ Veres Gabor
Es tettunkkiserietetkorabbana palyaztatasra?Nem,arranem.

Dr. Guth Csongor
Palyazat ezidaig nem keriilt kiirasra. Folyamatosan rajta van a berbe adhato helyisegek 
listajan, tobben is megtekintettek, tobb erdeklodo is volt. Altalaban a helyiseg muszaki 
allapota miatt nem jutottunk el a berbeveteli kerelem benyujtasaig.

■ - Veres Gabor
Vilagos. Voids Tamas kepviseld ur kert szdt.

Voros Tamas
En azt javaslom, hogy ne tekintsuk referencia-iddpontnak a 2019-20-as evet, mert specials 
helyzet volt a jarvany es a lezarasok miatt. Azt gondolom - egyebkent Satly kepviseld urral 
tulajdonkeppen egyet is ertve -, hogy fontosak ezek a szamok, ezek a hatarvonaiak. De azert 
en eleg nehezen tudom elkepzelni azt, hogy egy ertekbecslo 50.000 Ft-os pontossaggal 
becsuljon meg egy ingatlant, en meg ilyet nem lattam, de biztos igy volt. Oka van, meg 
szorzdkkal dolgozik, tudom, hogy koti dt ez. En azert azt gondolom, ha itt egy 100.000 
forinttal tobb vagy kevesebb, sot akar 2-3.000.000 Ft-tal tobb vagy kevesebb lenne, akkor 
senki nem kapna fel a fejet, hiszen ez meg benne lenne a tureshatarban. Az egyebkent 
megoldas lehet, hogy a Kepviseld-testulet mddositja az ide vonatkozd rendeleteit, es 
alapvetden leszallitja a palyaztatasi kotelezettseget, akkor igazabol az ertekesebb ingatlanok 
mindegyiket oda lehet sorolni, es akkor ezek a dilemmak nem fognak elojdnni. Ketsegkiviil 
igy van. hogy vannak hatarvonaiak, de azt hiszem, hogy pontosan azdrt dont errol a Bizottsdg, 
mert ha ez ilyen normativ szabalyok szerint mukodne automatizmuskent, akkor akar 
mindannyian haza is mehetiink, majd bedobjak a rendszerbe, es kijon az eredmeny. Tehat 
szerintem ennyi szubjektivitast muszaj ervenyesiteniink az ilyen iigyekben. De szerintem lehet 
jo javaslat, hogy erdemben csokkentsuk ezt a hatart. Akkor dnmagaban ezek a kerdesek 
minimalizalddni fognak, hiszen azert azok az ingatlanok, amik, mondjuk, 10.000.000 forint 
alattiak, lassuk be, azert altalaban eleg kevesse forgalomkepesek. Kisebb vita van, sot sokszor 
az az onkormanyzati erdek, hogy azokat az ingatlanokat minel hamarabb megvasarolja valaki, 
mert hasznosithatatlanok. Ott ezert kevesebb ilyen problema eldfordulasayal szamolnek.

Veres Gabor
A tevekenyseg, amit itt folytatni szeretne az erdeklodo. az szeszmentes vendeglatasi 
tevekenyseg. Ez lehet cukraszda, pekscg, vagy gyrosos, es ez egy 25 m2 alapteruletu, a 
tulajdoni lapon 21 m2.... igen, az egyik, a masik meg 21 m2, tehat ez 2 darab. A Modem 
Hungaria Trade Kft. mondta azt, hogy ok is telujitjak a sajdt koltsegiikon. Tehat, egy 
5.000.000 Ft-os beruhazast szeretnenek vegrehajtani, amibol 910 ezret szeretnenek lelakni.

Dr. Guth Csongor
Ez termeszetesen egy informalis egyeztetesen hangzott el, tehat nyilvan kotelezettseget nem 
vallalnak erre. De technikailag tenyleg ezt mondtak, hogy ezt a 910 ezret megigenylik, 
szeretnek ezt a 910 ezret, de egyebkent az ingatlan helyrehozatala, ahogy az az 
ertekbecslesben is latszik, jelentos felujitast fog igdnyelni. Ok ezt sajat koltsegukre el fogjak 
vegezni valdszinusithetoen.
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Veres Gabor
En azt gondolom, egy 10 eves berleti szerzodesnel ez egy ertelmezhetd tortenet, hogy akar 
5.000.000 Ft-ot beruhaznak sajat koltsegen. Ez innentol egy komoly vagyonerteku jog abban 
a pillanatban, ahogy ezt megszereztek, ami nem 5.000.000 Ft-ot fog £mi, hanem 45-bt 
masnap. Ugyhogy hagyjanak meg egy kis idot, es egy picit gondolkodjunk ezen.
Voros Tamas, parancsoljon. Kepviselo ur.

Voros Tamas
En csak javasolnam, Elndk ur, hogy szerintem batran szavazzunk rola, hiszen az eldterjesztes 
elerhetd volt a kiilonbozd feluleteken. Egyebkent pedig szerintem elegge egyertelmu a 
helyzet. hogy az Onkormanyzat semmikeppen sem jar rosszabbul, ha ezekkel a megegyezd 
feltetelekkel paly&zaton kivanja berbe adni ezt az ingatlant, mondjuk, minimum ennyiert. 
Nem erzek tul nagy kockazatot, mert legfeljebb akkor el fogjak ok vinni, es minden megy 
tovabb. Ha pedig esetleg mas veszi berbe jobb feltetelekkel, akkor meg az Onkormanyzat jar 
jobban. Nekiink ezt kell figyelembe venniink. Azert ezt megfontolnam, transzparensebb is, 
egyertelmu. Most bocsanat, hogy ezt mondom, iszonyat hiilyen nez ki az az 50.000 Ft.

Veres Gabor
Megmondom dszinten, en ezzel egyet tudok erteni. Nem az 50.000-rel ertek egyet, mert 
valdban, ha van egy ertekhatar, az egy ertekhatar. 25.000.000 Ft-tol kdtelezo a palyaztatas, 
alatta a mi dontesunkdn mulik, hogy palyazati uton, vagy pedig ilyen bcrbeadas utjan 
probaljuk hasznositani ezt az ingatlant. De kozben Gutjahr Zsuzsanna jelentkezett, 
parancsoljon.

Gutjahr Zsuzsanna
En arrol erdeklodnek, hogy ha kiirasra kerulne a palyazat, akkor az milyen aron tortenne. Itt 
csokkentett osszeget vettek figyelembe a kerelmezd miatt, de teljes aron lenne akkor ez kiirva 
vagy pedig szinten a csokkentett osszegen? Engem egyebkent ez az 50.000 Ft, bevallom, 
annyira nem zavar, mert tenyleg vannak ertekhatarok, azt kell figyelembe venni. Engem 
inkabb az zavar, hogy 80.000 Ft-ot egy picit keveslek en magam is. Tehat a csokkentest 
keveslem.

Veres Gabor
Az en allaspontomat mondandm, de most teljesen lenyegtelen ebbol a szempontbdl, azert 
megiscsak elmondom. En is jobbnak tartanam ezek miatt az itt elhangzd aggalyok, ervek 
miatt, ha palyazati uton ertekesitenenk vagy adnank berbe ezt az ingatlant. En erre teszek egy 
modosito javaslatot, illetve nem ..., hanem Soos Gyorgy kepviselo ur tett egy modosito 
javaslatot, amit a JGK-nak szabad befogadni, vagy nem szabad befogadni. Es akkor a 
palyazati kiirast hasonlo feltetelekkel, Gutjahr Zsuzsanna javaslata alapjan, kellene 
megbeszelnimk, hogy hogyan irjuk ki.

Dr. Guth Csongor
A javaslat befogadhato. Annyit szeretnenk meg hozzatenni, hogy az 50 ezres pontossagu 
ertekbecsles nem ujdonsag. A legtobb ertekbecslestink 10.000 forintra van kerekitve, tehat ez 
az ertekrend teljesen realis. Kepviselo asszonynak a kerdesere, elso korben 100%-os berleti 
dijon fogjuk javasolni kiirni, ez ala termeszetesen a Bizottsag igerhet. tehat kerheti, hogy 
alacsonyabb osszegben keruljon kiirasra. Legalabb az 50%-at meg kell ajanlani ilyenkor, de 
elso kdrben mindenkepp mi teljes erteken fogjuk elohozni.
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Veres Gabor
Szuper. Satly Balazs kepviselo ur, parancsoljon.

Satly Balazs
Meggyoztek az ervek. Legyen palyazat, kbszbndm szepen.

Veres Gabor
Akkor a JGK-tol kerdezem, Onok azon az aliasponton vannak, akkor befogadhatonak 
mindsitettek azt a javaslatot, hogy frjunk ki egy palyazatot erre az ingatlanra. Akkor igy nem 
modosito, hanem ez ennek az eloterjesztesnek a visszavonasa, gondolom, es egy uj 
eldterjesztes keszitese, palyazati kiirassal.

Dr. Guth Csongor
Technikailag akkor jar el a Bizottsag helyesen, ha a hatarozati javaslatot elutasitja, es egyben 
fclkeri a JGK-t egy palyazat kiirasara. : :

Veres Gabor
Az 1.2-rdl fogunk donteni. A hatarozati javaslat 5 pontbol all. Errol egyben szavazunk. Voros 
Tanias iigyrend, parancsoljon.

Voros Tamas
Azt a javaslatot tennem, hogy mivel az iment kivaloan bsszefoglalta a teendot, szerintem. ha a 
JGK igy mddositja a hatarozati pontot, akkor csak szayaznunk kell az elbterjcsztesrol es 
keszen vagyunk.

Veres Gabor
Egy korben fogunk szavazni, egy nemmel. Hanem ...

Voros Tamas
Nem, nem. Nemmel nem tudunk hatarozatokat megszavazni. Tehat akkor 2 hatarozati pontbol 
allna a javaslat, az 1.) hatarozati pont dbntene arrol, hogy nem jarul hozza a Bizottsag, a 2.) 
pedig arrol, hogy az ingatlant nyilt palyazaton kivanja hasznositasra kiimi,

Veres Gabor
•Szavazzunk egyben errol, persze vilagos. Szerintem egyszerubb lett volna ezt elutasitani 
egyben, esutana megszavazni, hogy kiiratjuk, ugyanaz. Csak akkor nem okozunk ...

Voros Tanias
Bocsanat. bocsanal. Nem akarok ..., de olyat nem lehet csinalni, mert eloszbr meg kell 
jelenjenek azok a hatarozati pontok, amikrol. szavazunk, es ha nem jelennek meg. akkor 
pontonkenti szavazast lehetne elrendelni. /

Veres Gabor
De amit en javasoltam az az, hogy az eldterjesztes 5 pontbol all. Egyben szavazunk az 5 
pontrol nemmel. Mert az eloterjesztesrol magardl szavazunk, nem egyesevel a pontokrol. Az 
egy nem szavazat. Ezt kbvetoen pedig felkerjilk a JGK-t, hogy palyazati uton irja ki ezt a .... 
De ha ez egyszerubb Onnek, akkor legyen ugy, nekem igazabol teljesen mindegy. Akkor egy 
szavazassal ddntunk. Eleonora, parancsoljon. .
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Novaczki Eleonora
Azert nem jo, mert ha egy darab „nem” tesz a v^ge, akkor az utolso hatarozati pont is el lesz 
utasitva. Ezert az a verzio, amit Elnok ur is mond, hogy az 5 pontbol allo hatarozati javaslatot 
egy „nem” dontessel elutasitja a Bizottsag, es plusz egy hatarozatot kellene hozni, aminek 
viszont az a szovege, hogy a Bizottsag ugy dont, felkeri a Jozsefvarosi Gazddlkodasi Kbzpont 
Zrt.-t, hogy a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti, 35695/0/A/5 helyrajzi szamu, 
25 m2 alapteriiletu, valamint a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti, 35695/0/A/6 
helyrajzi szamu, 21 m" alapteriiletu, ures, utcai bejaratu, foldszinti helyisegek palyazat utjan 
torteno berbeadasara vonatkozo javaslatot terjesszen a Bizottsag ele. Es akkor ez egy kiildn 
hatarozat.

Veres Gabor
Gondolom, a jegyzokbnyv rogzitette. Satly Balazs iigyrendben, parancsoljon.

Satly Balazs
Legnagyobb tisztelettel a bizottsagi tagok es a vendegeink tele, picit ugy csinalunk, mintha 
eloszor lennenk bizottsagi ulesen. Tehat szerintem annyi a feladatunk, hogy van egy olyan 
modosito javaslatunk az 1.) hatarozati ponthoz, hogy nem jaruf hozza, a 2-eshez, hogy nem 
jarul hozz^, a 3-ashoz, hogy nem jarul hozza, a 4-eshez az, amit Eleonora bemondott a 
jegyzokdnyvbe, es az 5-ost pedig toroljuk. Egy darab „igen” szavazattal el tudjuk ezt igy 
fogadni.

Veres Gabor
En ezt is nagyon koszonom. Tenyleg ugy csinalunk, mintha elso alkalommal lennenk 
bizottsagi ulesen. Maradjunk annyiban, hogy legkozelebb ugy szavazunk, ahogy mondom, es 
akkor nines vita rola. Aztan majd a balhet viszem en. De most legyen ugy, ahogy Satly Balazs 
kepviselo ur mondta, mert ez is ertelmezheto, gondolom, ajegyzokonyv szamara. Kapok nagy 
bologatasokat. A vitat lezarom. Egy darab igen szavazattal fogjuk ezt a vegteleniil bonyolult 
kerdest eldonteni most. Kerem, szavazzanak.

7 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkul akkor egyben elutasitottuk, es felkertiik a JGK-t, 
hogy legyenek kedvesek ezt palyazati uton berbe adni.

Budapest Fov^ros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-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 Jakas celjara szolgald 
helyisegek berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol berbeszamitasi 

megallapodas megkoteserol, valamint tulajdonosi nyilatkozat kiadasarol

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

1 .) nem jarul hozza a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/5 
hrsz.-u, tulajdoni lapon 25 m- alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, fdldszinti, valamint a 
Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/6 hrsz.-u, tulajdoni lapon 
21 m2 alapteriiletu, ures, utcai bejaratu, foldszinti egybenyitott helyisegek 
berbeadasahoz a Modern Hungaria Trade Kft. (szekbely: 1091 Budapest, Ulldi ut
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.53/B.; cegjegyzekszim: 01-09-351096.; adoszama: 27130746-1-43.; kepviseli: Nabi 
Ajmal ugyvezetd) reszere 2031. december 31.-ig szblb hatarozott iddre, 30 napos 
felmondasi ido kikbtesevel szeszmentes vendeglatbsi tevekenyseg celjara, az altala 
ajanlott 80.000,- Ft/hb + AFA berleti dij + kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak 

: bsszegen. ,

2 .) nem jarul hozza a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/5 
hrsz.-u, tulajdoni lapon 25 m2 alapteruletu, tires, utcai bejaratu, fbldszinti, valamint a 
Budapest VIII. keriilet. Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/6 hrsz.-u, tulajdoni lapon 
21 m2 alapteruletu, ures, utcai bejaratu, fbldszinti egybenyitott helyisegek berld altali 
felujitasahoz (kbzmuves munkak, viz-csatoma szereles, villanyszerelesi munkak, sitt 
szallitasj es a berbeszamitasi megallapodas megkbtesehez, valamint a fenti berbeaddra 
tartozd fclujitasi munkak koltsegenek berleti dijba tbrtend berbeszamitasahoz 36 honap 

: alatt 716.732,- Ft + 193.518,- Ft AFA osszegben.

3 .) nem jarul hozza, hogy a Modem Hungbria Trade Kft. (szekhely: 1091 Budapest, 
Olloi ut 53/B.; cegjegyzekszam: 01-09-351096.; adoszama: 27130746-1-43.; kdpviseli: 
Nabi Ajmal iigyvezetb) a Budapest VIII. keriilet, Prdter utca 28. szam alatti 
35695/0/A/5 hrsz.-u, tulajdoni lapon 25 m2 alapteruletu es a 35695/0/A/6 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 21 m2 alapteriiletu, egybenyitott tires, utcai bejaratu, fbldszinti nem lakas 
celjara szolgaid helyisegekben 30 m2 alapteruletu galeriat alakitson ki a berld sajat 
kbltsegen.,

4 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.-t, hogy a Budapest VIII. keriilet 
Prater utca 28. szam alatti 35695/0/A/5 hrsz.-u, tulajdoni lapon 25 m~ alapteruletu, tires, 
utcai bejaratu, fbldszinti, valamint a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 28. szam alatti 
35695/0/A/6 hrsz.-u, tulajdoni lapon 21 m2 alapteruletu, tires, utcai bejaratu, fbldszinti 
egybenyitott helyisegek palyazat utjan tbrtend hasznositasdra vonatkozd javaslatot 
terjessze a Bizottsag ele.

Telelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 4.) pont eseteben 2021. december 15.

Napirend 1.4. pontia; Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u. 18. szam alatti 
utcai bejaratu, fbldszinti, nem lakas celjara szolgaio helyiseg berlojenek a tevekenyseg 
modositasara iranyuld kerelmevel kapcsolatos dbntes meghozatalara
Eloterjeszio: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont 7.rt, 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

' Veres Gabor
A vital megnyitom. Szinten Soos kepviselo ur.

Sobs Gyorgy
lit semmikeppen sem javaslom a szeszarusitashoz tbrtend hozzajarulast. Ha megnezziik a 
terkepet, hogy hoi helyezkedik el ez az uzlethelyisdg, akkor latjuk - nem akarok senkit 
megserteni hogy a hajlektalanellato kdzvetlen komyezetdben van, raadasul a Teleki temel. 
tn nem terhelnem tovabb ezt a reszt tovabbi tiiske-drusitassal, raadasul az anyagi erdek sem 
akkora, hogy ez az Onkormanyzatot hanyatt vagna, mert 30.000 Ft-rdl van szo havonta, 



ugyhogy en azt javaslom, hogy ehhez ne jaruljunk hozzl

Veres Gabor
Nagyszeru. Nem lesz messze ettol Satly Balazs javaslata sem, ha minden igaz. Parancsoljon.

Satly Balazs
En sem tamogatom, hogy modositasra keruljon a tevekenysegi kor, reszben azert, amit Soos 
kepviseldtarsam elmondott, reszben azert, mert 6 eve mukbdik ez a Bt. ott szeszdrusitas 
nelkiil is. Nem vagyok abban biztos, hogy az iizletet a tiiske-arusitassal celszeru feldobni. Ha 
viszont netan megis ugy dbntenenk, hogy ott legyen szeszarusitas, akkor pedig ugy kellene a 
paiyazatot kiimi, hogy minden azon indulo szamara az elejetoi kezdve egyertelmu. Szaz 
szdnak is egy a vege, ne legyen szesz.

Veres Gabor
Oke, akkor ezt egy „nem”-mel tudjuk elemi. Ugy fogunk szavazni, ahogy eddig szoktunk. A 
vital lezarom. Tisztelettel kerem Onbket, szavazzunk az eloterjesztesrol most.

7 nem szavazattal, igen es tartozkodas nelkiil a Bizottsag elutasitotta a hatarozatot.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozscfvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, VagyongazdMkodasi es Kdzteriilet-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 szolga!6 helyiseg berldjenek a tevekenyseg modositasara iranyuld 

kerelmevel kapcsolatos dontes meghozatalarol

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

1 .) hozzdjdrul a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi u. 18. szam alatti, 35136/0/A/l helyrajzi 
szamu, 10 m2 alapteruletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgdlo 
helyisegre szold berleti szerzodes tevekenysegi korenek mddositdsdhoz az ED-RICH Bt.- 
vel (szekhely: 1081 Budapest, Kisfuvaros utca 5. 2. em. 17.; cegjegyzekszdma: 01 06 
778088; adoszama: 22399638-1-42, Kepviseli: Kapcala Peterne) kereskedelmi 
tevekenyseg (iizlet es vegyeskereskedes) szeszdrusitassal celjara, hatdrozatlan idore. 30 
napos jebnondasi ido kikotesevel, a veszelyhelyzet megszuneset kovetd 90. napig 
bezdrblag a jelenleg fizetett 11.993,-Ft/ho + AFA osszegen, a veszelyhelyzet megszuneset 
kovetd 91. naptbl kezdodden 44.833.- Ft/ho + AFA berleti dijon. valamint kbziizemi es 
kiilonszolgaltatdsi dijak osszegen.

2 .) jelkeri a Budapest Jozsepdrosi Onkormanyzat kepviseleteben eljard Jdzsejvarosi 
Gazdalkoddsi Kdzpont Zrt.-t a haldrozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes mddositds 
megkotesere, amelynck feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdondban allo nem lakas 
celjara szolgdlo helyisegek berbeaddsanak felteteleirol szold 35/2013. (VI.20.) 
dnkormdnyzati rendelet 14. § (7) bekezdese alapjan a 3 havi brutto berleti dijnak 
megfelelo ovadek feltoheset, valamint a 17. j (4) bekezdese alapjan koz/eg^zo eldtt 
egyoldalu kdtelezeltsegvdllaldsi nyllatkozat aldirdsdt vallalja a leendd bcrlo. A berleti 
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szerzodes megkotesenek tovdbbi fellelele, hogy a berlonek nem lehet a berbeadoval 
szembenfenndllu tartozasa a szerzodes megkotesekor,

Felclds: Jozscfvarosi Gazdalkodasi KdzpontZrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2021. november 3.

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Ulidi lit 42. szam alatti nem 
lakas celjara szolgald heh iseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara
Eloierjeszio: Novdczki Eleonora - Jbzsejvdrosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Veres Gabor
A vitat megnyitom. Satly Balazs kepviseld lire a szo. ; :

Satly Balazs
Az lenne a javaslatom, hogy bar a szerzodes hosszabbitasat tudom tamogatni. viszont 
megtennem azt az ajanlatot a berld fele, hogy kedvezmeny nelkul, es legfeljebb, ha ez nem 
tetszik neki, akkor elindul egy parbeszed. Azert ez az ingatlan, szerintem, meltobb funkeiora 
is hasznosithatd, de ha mar ez a funkeid van benne, akkor prpbaljuk meg az Onkormanyzat 
beveteleit maximalizdlni.

Veres Gabor
Koszonom. Soos Gyorgy kovetkezik, parancsoljon.

Sods Gyorgy
Most akkor megfordul a helyzet, ugyanezlett volnaa javaslatom. .

Veres Gabor
Ikszre jatszunk. Ezt akkor hogyan ertelmezziik? A szavazas szerint, hogy biztos legyen, ez 
egy modositd javaslat? Csak megkerdezem Balazst, hogy jo legyen.

Satly Balazs ■
Az a modositd javaslatom, hogy az 1.) hatarozati pontban a 315.000 helyett a 436.700 
szerepeljen. Remelem J61 mondtam, es a JGK be tudja fogadni a javaslatomat.

Veres Gabor
En is remelem. Gorcsos Monika valaszol, parancsoljon.

Dr. Gorcsos Monika
436.700, en 436.400-at ertettem.

Veres Gabor
4 36.700. Ez megfelel, Balazs? Jo. Egy befogadott javaslatrol beszeliink. igy tudunk igennel 
szavazni az eloterjesztesrdl. A vitat lezarom. Akkor igy fogunk szavazni most.

7 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkul eszerint dontottiink. .
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznosftasi Bizottsaganak 

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

Budapest VIII. keriilet, Olloi ut 42. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berleti szerzodesenek meghosszabbitasardl

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterillet-hasznositasi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Ulloi dt 42. szam alatti 36402/4/C/36 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 79 m2 alapteruletu, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyisegre szdlo 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 szdlo hatarozott iddre, vendeglatas szeszarusitassal tevekenyseg 
celjara a veszelyhelyzet megsziineset koveto 90. napig bezardlag a jelenleg fizetett 
193.060,- Ft/ho + AFA osszegen, a veszdyhelyzet megsziineset koveto 91. naptdl 
kezdodoen 436.700,- Ft/ho + AFA berleti dij + kozuzemi es kiilonszolgaltatasi dijak 
osszegen.

2 .) felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti 
szerzodes megkotesere. amelynek fehetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleiroi szdlo 35/2013. (VI. 20.) 
onkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi bruttd berleti dijnak megtelelo 
dvadek feltolteset, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kozjegyzo elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasdt vallalja a leendo berld.

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

Napirend 1.6. pontja: Javaslat az onkormanyzati feladatokhoz es cdokhoz kapcsolddo 
tevekenys^get vegzo szervezetek kedvezmenyes berleti dijanak 2021. evre tortend 
engedelyezesere
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrf. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Veres Gabor
A vitat megnyitom. Gorcsbs Monika kerte ki a JGK neveben, parancsoljon.

Dr. Gorcsbs Monika
Annyi lenne a modosiids, hogy a hatarido a 18 pont eseteben 2021. oktdber 31-re van 
megjelolve, es ez lenne november 30-ra modositva.

Veres Gabor
Koszonom szepen. Kbzben szot kert Szili-Darok Ildikd alpolgannester. One a szb, 
Alpolgarmester asszony.
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Szili-Darok Ildiko
Koszontok mindenkit, es megmondom dszinten, nem voltam ott az elbzb bizottsagi Olesen, 
ahol szakinai lag targyaltak ezt az anyagot, de most szemet szurt ket berleti dij emeles. Ldtom, 
hogy bizonyos szervezeteknel kis aranyu csokkenes, a legtbbbnel azonos dijon hagyas es 
nehanynal emeles tortenik 2021. evre. Azt javasolnam, hogy gondolja at a tisztelt Bizottsag a 
Moravcsik Alapitvany es a Szigony Utitars, tehat a 4-es es a 32-es szervezetek dijemeleset, 
miutan mind a ket szervezet kotelezo bnkonnanyzati feladatot kt el. A pszichiatriai betegek 
nappali ellatasat latja el a Szigony Utitars, itt ugyan jelkbpes, 3000 Ft koruli osszeggel 
cmclnenk szamukra, de ha legalabb mar tamogatast nem fizetunk szamukra, akkor annyi 
gesztust tegyiink, azt javaslom, hogy nem emeljiik meg a berleti dijukat. A Moravcsik pedig a 
pszichiatriai betegek nappali ellatasan kivul viszi a Szocialis Foglalkoztato neven ismert 
pszichiatriai betegek foglalkoztatasat is, 6s ezert fizetunk szamukra - azt hiszem - havi 
500.000 Ft osszeget, amit valamennyivel most emelni fognak, talan az inflacioval. Most, hogy 
ezt meg megtetezziik, hogy a Kalvaria ter 16-ra 14.000 Ft-ot emelunk szamukra, az szamomra 
elegge furcsan nez ki, hiszen ok ezekben a helyisegekben olyan feladatot latnak el, amire ki 
vagyunk szerzodve es kotelezo feladatunk. :

Veres Gabor
Koszonom szepen. Verbs Tamas kepviseld ure a szo.

Vorbs Tamas
Az elhangzottakkal egyetertek, es emlekezetem szerint mar volt is meg a tavalyi ev soran 
hasonlo elbterjesztes. es akkor is jeleztuk, hogy szerintbnk nem feltetlenul ..., akkor eppen 
egy tamogatastol estek volna el egy 1 napos kesedelem miatt. Erre legyenek kedvesek, 
iigyeljenek oda. Egyebkent egyetertunk. Egy kerdesem lenne az 1. sorszamu Arts Harmony- 
val kapcsolatban, szinte kivulrbl ismegUk mar, Mr en meg nem voltam ott, de lelki szemeim 
elbtt manifesztalodik a hely, inert annyiszor hallottunk rbla. A bizottsagi iilesen elenk vita 
bontakozott ki, amikor az 6 berleti dij megallapitasukrol volt szo. Az lenne a kerdesem, hogy 
pontosan a Bizottsag mely berleti dijat allapitotta meg a szamukra. .

; / Veres Gabor
Sally Balazs kepviselb ur.

Satly Balazs
Emlekeim szerint 300.000 Ft-os berleti dijrol volt szo, de az akkor lep eletbe, amikor a 
veszelyhelyzet megszunesevel lehetbsegunk van a szerzbdes ... tehat, hogy megszunik az 
eredeti szerzbdes. Az addig nem tud megszunni, amig tart a veszelyhelyzet, es az uj szerzbdes 
szolna a megemelt berleti dijrol. , '

Veres Gabor
Guth Csongor parancsoljon. • / j

Dr. Guth Csongor
A javasolt netto berleti dijak mindig a kozos kbltseghez igazodnak. Ezt a tarsashaz 
kozgyulese allapitja meg. A 248/2013-as kepviselb-testuleti hatarozat nem engedi meg, hogy 
kozos kbltscgnel kevesebb berleti dijat fizessen barki, ezert sem a Moravcsik Alapitvany, sem 
a Szigony Utitars eseteben nem lehet a berleti dijat tovabb csbkkenteni.

Veres Gabor
Ez egy egyertelmu valasz, koszonom szepen. Szili-Darok Ildikoe a szo.



Szili-Darok Ildik6
A valasz tenyleg egyertelmu, akkor viszont fogom majd javasolni mind a ket szervezetnek, 
hogy valamilyen formaban potoljuk vissza szamukra ezeket az osszegeket. Nem sok dsszeg, 
viszont egy erkolcsi megbecsiiles is jar azert ezzel a szavazassal.

Veres Gabor
Gutjahr Zsuzsannae a szo.

Gutjahr Zsuzsanna
Nem tudom, hogy tehetek-e fol kerdest Szili-Dar6k Ildikonak, mert ba igen, akkor 
megtennem. Arrol volt szo a civil szervezetekrbl szolo stratdgia kialakitasakor, hogy ezentul 
nem visszamendleg, ev vegen fogunk donteni a berleti dij-kedvezmenyekrol, hanem 
elozetesen. Tehat ez a dolog hogy all? Mert az eldterjesztes alapjan ez tovabbra is 
visszamendleges. Mikortdl vezetodik be az, ami sokkal logikusabb es kiszamithatobb 
lehetoseget ad a civileknek is mind palyazni, mind iizleti tervet kesziteni, hogy elore tudjdk. 
hogy ok kapnak-e tamogatast, vagy nem, es valoban mi is errol eldre ddntsiink. Tud ebben 
nekem segiteni?

Veres Gabor
Ez egyeldre igy van, sajnos, de Guth Csongor tud egy okosabbat, es utana atadjuk a szot 
Alpolgannester asszonynak

Dr. Guth Csongor
Nem teltetlenUl lesz kielegito a valasz. A Covid idoszak alatt a Kepviselo-testulet feladat- es 
hataskdret gyakorlo Polgarmester 264/2021., majus 20-an kihirdetett dontese tartalmazza az 
uj civil szervezetes berbeadas folyamatat. Tekintettel arra, hogy ezek a szerzodesek korabban 
keletkeztek, ezert az uj kepviseld-testuleti hatarozat rajuk nem vonatkozik. De az uj 
kepviseld-testuleti hatarozat szamos olyan rendelkezest tartalmaz, amely kotelezni fogja arra - 
tipikusan a berleti szerzodes modositasa vagy lejarta esetere - a civil szervezeteket, hogy az uj 
kepviseld-testuleti hatarozat alapjan kossenek egy uj szerzodest. Ebben az esetben evre eldre, 
minden ev majus 31-ig fogjak eldonteni, hogy megkapjak-e ezt a kedvezmenyt.

Veres Gabor
A szambol vette ki a szot. Szili-Dardk Hdiko, parancsoljon.

Szilt-Darok Ildiko
Azt hiszem, Csongor megvalaszolta ezt a kerdest, es ha jol ertelmezem, akkor jovo ev elejen 
varhatd a 2022. evi megajanlott berleti dij a civil szervezetek rdszere.

Veres Gabor
.161. Lezarom a vitdt. Dbntenllnk kell errol. Szerintem tudunk rdla donteni. A 6-os pontrol 
fogunk szavazni most. K6rem, szavazzanak.

6 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkul a Bizottsag tamogatta.

A Bizottsag letszdma - Voros Tamas tdvozasdval - 6 fore vdltozott.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazddlkodasi ds Kdzterulet-hasznosit£si Bizottsaganak 

301/2021. (X1.03.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolddd tevekenysdget vegzo szervezetek 
kedvezmenyes berleti dijanak2021. evre tortenb engedelyezeserbl

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-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 szolgalo helyiseg 
tekinteteben az Art’s Harmony Szabad Miiveszeti Tarsasag 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. (VU.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021.janudr 
1-tol az uj berleti szerzodese alapjan megallapftott berleti dij hatalybalepeseig, de 
legkesobb 2021. december 31-ig tarto idbszakban berleti dijnak a mindenkori kozbs 
koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 55.460,- Ft/ho) osszegevel megegyezo mertekii 
berleti dij + AFA osszegen tdrteno megallapitasahoz a kozuzemi es kiildnszolgaltatasi 
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 szolgalo helyiseg tekinteteben Budapest 
Jdzsefvarosi Reformatus Egyhazkozosseg 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. (VH.20.) szamu hatdrozata alapjan a 2021. januar 1-tol 2021. december 31-ig 
tarto idoszakban berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 15.400,- Ft/ho) osszegevel megegyezo mertekii berleti dij + AFA 
osszegen tdrtend megallapitasahoz a kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek 
kotelezettsege mellett.

3 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros u. 11. szam alatt berelt 35100/0/A/3 
hrsz.-ii 103 m2, nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben Budapest Jdzsefvarosi 
Reformatus Egyhazkozosseg 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 -tol 2021. december 31-ig 
tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 29.520,- Ft/ho) dsszegevel' megegyezo mertekii berleti dij + AFA 
osszegen tortend megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek 
kotelezettsege mellett.

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 
€vegmiiveszek Egyesulete a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI. 
19.) szamu hatarozat alapjdn 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-tol 2021. december 31-ig tarto idoszakban a 



berleti dijnak a mindenkori kozos kbltseg (a haUrozathozatal idopontjaban 19.720,- 
Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi 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 
alapteruletu nem lakhs celjhra szolgalo helyiseg tekinteteben Magyar Goju-Kai 
Szovetseg reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testulef 248/2013, (VI. 19.) 
szamii hatarozat alapjan kdtott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) 
szamii hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tdl 2021. december 3 l-ig tarto idoszakban a 
berleti dijnak a mindenkori kozos kbltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 48.555,- 
Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen tortend 
megallapitasahoz a koziizemi 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.-d 44 m2 alapteruletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben 
Moravcsik Alapitvany reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. 
(VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kdtott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. 
(VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tdl 2021. december 3l-ig tarto 
idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos kbltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 
25.256,- Ft/hd) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi 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 alapteruletu es 35456/0/A/36 hrsz.-u 141 m2 alapteruletu helyisegek 
tekinteteben a Moravcsik Alapitvany reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo- 
testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kdtott berleti szerzodes rendelkezesei. 
valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 
11/2021. (VII.20.) szamii hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tdl 2021. dccember 31-ig 
tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos kbltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 39.326,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA 
osszegen torteno megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek 
kotelezettsege mellett.

8 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 60-62. szam alatt berelt 36308/0/A/2 
hrsz.-u 189 m2 alapteruletu helyisegre tekinteteben Moravcsik Alapitvany reszere a 
korabban hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozat alapjan 
kdtott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, 
Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsagl 1/2021. (VI1.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. 
januar 1-tdl 2021. december 3 l-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos 
kbltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 47.279,- Ft/hd) osszegevel megegyezd merteku 
berleti dij + AFA Osszegen tOrtend 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 m2, alapteruletu helyiseg tekinteteben Nagycsaladosok Jdzsefvarosi
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Egyesiilete reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI.19.) 
szamu hatarozat alapjan kotdtt berleti szerzbd6s rendelkezesei. valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport 6s Es6Iyegyenlos6gi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tdl 2021. december 31-ig tarto idoszakban a 
berleti dijnak a mindenkori kozos kbltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 15.900,- 
Ft/ho) osszegevel megegyezo merteku berleti dij + AFA osszegen tortend 
megallapitasahoz a kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett. .

Wjhozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Szilagyi u. 1/B. szam alatt berelt 34688/0/A/l 
brsz.-u 25 m2 alapteruletu helyiseg tekinteteben a Remenyi Ede Ciganyzenesz 
Szbvets6g reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI.19.) szamu 
hatarozat alapjan kbtbtt 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 a berleti 
dijnak a mindenkori kozos kbltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 5.750.- Ft/ho) 
osszegevel megegyezo merteku berleti dij + AFA osszegen tortend megallapitasahoz a 
kbzuzemi.es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

ll.jhozzajarul a Budapest VIII., Pill u. 3. szam alatt berelt 36793/0/A717 hrsz.-u, 150 m2 
alapteriiletu helyiseg tekinteteben a Szakja Tasi Csbling Buddhista Egyesiilet reszere 
a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozat alapjan 
kdtott 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 a berleti dijnak a mindenkori kozos 
kbltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 55.250,- Ft/ho) bsszegevel megegyezo merteku 
berleti dij + AFA osszegen tdrteno megallapitasahoz a kdzuzemi 6s kuldnszolgaltatasi 
dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

12.)hozzaj£rul 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- 
utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kbzhasznu Nonprofit Kft. 
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-tdl 2021. december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a 
mindenkori kozos kbltseg (a hatarozathozatal iddpontjaban 45.180,- Ft/ho) osszegevel 
megegyezo m6rtek6 berleti dij + AFA bsszegen tbrtend megallapitasahoz a kozuzemi 
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 
T6rert Egyesiilet reszere korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI.19.) 
szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi. Sport 6s Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII.20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tdl 2021. december 31-ig tarto idoszakban a 
mindenkori kozos kbltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 5.040,--Ft/ho) osszegevel 
'megegyezo merteku berleti dij + AFA + osszegen tbrtend megallapitasahoz a kozuzemi 
es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.
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14 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 22. szam alatt berelt 
34734/0/A/32 hrsz.-u, 103 m2 alapteruletu helyiseg tekinteteben a Tirsak a Teleki 
Terert Egyesiilet reszere 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. (VH.20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januir 1-tol 2021. december 31-ig tarto idoszakban a 
berleti dijnak a mindenkori kozos kdltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 30.694,- 
Ft/hd) osszegevel megegyezd mertekii berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kulonszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett.

15 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 23. szam alatt berelt 
34740/0/A/25 hrsz.-u, 29 m2 alapteruletu helyiseg tekinteteben a tekinteteben a Tarsak a 
Teleki T6rert 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. (VI1.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tol 2021. december 31-ig 
tarto idoszakban a mindenkori kozos koltsig (a hatarozathozatal idopontjaban 8.120,- 
Ft/ho) osszegevel megegyezd mertekii berleti dij + AFA osszegen tOrteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kulonszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett.

16 .) hozzajarul a VIII. keriilet, Lujza u. 5. szam alatt berelt 35357/0/A/4 hrsz.-u, 26 m2 
alapteruletu helyiseg tekinteteben az Lj Vilag 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. (VH.20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1- 
tol 2021. december 31 -ig tartd idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos kbits eg (a 
hatarozathozatal idopontjaban 10.680,- Ft/ho) osszegevel megegyezd mertekii berleti 
dij + AFA osszegen torteno megallapitasahoz a koziizemi es kulonszolgaltatasi dijak 
megfizetesenek kotelezettsege mellett.

17 .) hozzajarul a Budapest VIII., Baross u. 126 sz. alatt berelt 35403/0/A/38 helyrajzi szam 
alatt nyilvantartott, 61 m2 alapteruletu helyiseg tekinteteben a JOZAN BABAK 
EGYESULET reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 19.) 
szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzbdes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VH.20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tol 2021. december 31-ig tarto idoszakban a 
berleti dijnak a mindenkori kozos kbltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 18.452,- 
Ft/ho) osszegevel megegyezd mertekii berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kulonszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege 
mellett.

18 .)felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy tajekoztassa a berloket a hatarozat 1.)-17.) pontjaiban 
foglaltakrol, azzal, hogy az l.)-17.) pontjaiban foglalt hozzajarulas abban az esetben 
hat&lyosul, ha a berld a tajekoztatas ^tveteletol foglalt legkesobb 15 napon belUl 
valamennyi esetlegesen fenn^llo tartozasat rendezi.

Felelbs: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 18.) pont eseteben 2021. november 30.
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Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhiz utca 24. szam alatti, 
fbldszinti, 34681/0/A/5 helyrajzi szamu irodahelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar 
es eladasi ajanlat jovahagyasara
Eloierjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatbja ' ?

Veres Gabor
A vitat megnyitom. Szarvas Koppany Bendeguz jelemkezik. parancsoljon.

Szarvas Koppany Bendeguz
Ha jol tudom, ezt az. eladast egyszer mar „leNEMezte” ez a Bizottsag. Valtozott-e valami, 
vagy bekeriilt meg egyszer, hogyelutasitsuk meg egyszer? , -

Veres Gabor
Gondolom, beadtak ujra a veteli szandekot. Sods Gyorgy, parancsoljon.

Sods Gyorgy
En is, a tovabbiakban is. az eldzo dontesunket javasolnam, hogy ne ertekesitsUk.

Veres Gdbor
Az okokrol pedig, bolintott egyet Monika, tehat ujra beadtak a veteli szandekukat. Ahanyszor 
beadjak, annyiszor fogjuk elmondani, hogy nem adjuk el vagy eladjuk. De most ugy erzem, 
hogy inkabb nem adjuk el. Jol erzem? Szavazhatunk rola? Akkor nemmel fogunk szavazni, 
ugye?. A vitat lezarom. Akkor errdl a 7-es pontrdl kdrem, hogy szavazzunk most

6 nem szavazattal, igen es tartozkodas nelkul a haUrozati javaslatot elutasitotta a Bizottsag.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jbzsefvdrost Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-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 

jovahagy^sarol •

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

1 .) hozzdjarul az eladasi ajanlat berlo ~ Rauf Muszaki Kft (szekhely: 1081 Budapest, 
Nepszinhaz utca 24.; adoszdm: 24810432-2-42; cegjegyzekszatn: .01-09-183546; 
kepviseli: Maknse Beatrix) - reszere torteno kikuldesehez az ingallan-nyilvantartasban a 
34681/0/A/5 helyrajzi szdmon nyilvantartott, termeszetben a Budapest VIII. keriilet, 
Nepszinhaz utca 24. szam alatti, 25 in alapterilletu (alapito okirat szerint es a 
valosdgban 26 m j, nem lakds celjara szolgdlb helyiseg vonatkozasaban a forgatmi 
ertekbecslesben meghatdrozoit 15.860.000 Ft  mellett.6sszeguyeteldrkdzle.se
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2 .) felkeri a Budapest Jbzsefvdrosi Onkormdnyzat kepviseleteben eljarb Jbzsefvdrosi 
Gazdalkoddsi Kozpont Zrt.-t a hatdrozat L) pontja szerinti eladasi ajdnlat kikiddesere, 
valaminl az adasveteti szerzodes megkotesere.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatoja
Hataridd: 2021. november 3.

A Bizottsag letszdma - Voros Tamas visszaerkezesevel - 7 fore vdltozott.

Veres Gabor
Zart ulest rendelek eL kerem ennek felteteleit biztositani. A kovetkezo napirendi pontok 
targyalasa zart ules kereteben folytatodik.

IL Zart tiles kereteben targvaiando eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Atruhazott hatdskdrben meghozhato dontesek

Napirend 11.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 127. foldszinti nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berleti szerzodesenek meghosszabbitasara

ZART ULES
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja

A napirend targyalasa zart dies kereteben tortent az Miitv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 303/2021. (XL 03.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zart iilesrol kdszdlt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend II.2. pontja: Javaslat a Budapest VIIL keriilet, Jdzsef utca 47. szam alatti 
gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dont^s meghozatalara ZART ULES
Elolerjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsejvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend targyalasa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 304/2021. (XL03.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zart iilesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 11.3. pontja: Javaslat a Budapest VIIL keriilet, Koszoru utca 18. foldszint 2. 
szam alatti tires, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara ZART ULES
Eldterjeszio: Novdczki Eleonora - Jbzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend IL3, pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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Napirend 11.4, pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 14. szam alatti nem 
lakas eeljar a szolgalo helyiseg bArbevetelere kiirt palyazat eredmenyenek 
megallapitAsara ZARTULES
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora . Jozsefrarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatdja / ;

A napirend tdrgyalasa zdrt tiles kereteben tbrtent az Mbtv. 46. §(2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa soran elhangzottakat es a meghozott 305/2021. (X1.03.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zdrt iilesrffl kdsztilt jegyzokbnyv tartalmazza.

Napirend 11.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet. Prater utca 60. fbldszinti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg blrbeadasara ZARTULES
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi. Gazdalkodasi .Kozpont Zrt, 
xogyongazdalkoddsi igazgatdja , .

A napirend tdrgyalasa zart tiles kereteben tbrtent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott306/2021. (XI.03.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zdrt iilesrol kesziilt jegyzdkbnyv tartalmazza.

Napirend II.6, pontia: Javaslat a Budapest VIII., AWoIdi utca (Kun utca .) 
szam alatti, helyrajzi szamon nyilvAntartott lakas elidegenitesevel

kapcsolatos vetelar es eladasi ajAnlat JovahagyAsAra ZARTULES
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatdja

A napirend tdrgyalasa zart tiles kereteben tbrtent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat ds a meghozott 307/2021. (XL03.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zdrt iilesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend IL7, pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti 
ingatlan palyazat utjan torteno Mekesitesere ZART ULES
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi . /Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatdja . ? \ \

A napirend 11.7. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 11.8. pontia: Javaslat a Budapest VIII., II. Janos PAI papa t4r 
szam alatti, helyrajzi szamon nyilvantartott lakas elidegenitesevel
kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara ZARTULES
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora r . /Jozsefvdrosi /Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatdja

A napirend tdrgyalasa zdrt tiles kereteben tbrtent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 308/2021. (X1.03.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zart iilesrol keszultjegyzdkbnyv tartalmazza.
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Napirend 11,9. pontja: Javaslat a Budapest VIII., Szentkiralyi utca 32/B. szam alatti, 
36599/0/A/4 helyrajzi szamon nyUvantartott, hatarozatlan idore szold berleti joggal 
terhelt raktarhelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos v^telar es eladasi ajanlat 
jovahagyasara ZART CLES
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrl.
vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend targyalasa zdrt dies kereteben tdrtent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertehneben. 
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 309/202J. (XI.03.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zdrt iildsrol kesziilt jegyzokdnyv tartalmazza.

Napirend IL10. pontja: Javaslat „Otthon~felujitasi 
paiyazatok eredmenyenek megallapitasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

tamogat^s” irant benyujtott 
zart Oles

Gazddlkodasi Kozpont Zrt.

A napirend targyalasa zdrt dies kereteben tdrtent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 310-314/2021. (XI.03.) sz. 

TVKHB hatdrozatokat a zdrt ulesrol kesziilt jegyzokbnyv tartalmazza.

Napirend 11.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 11. elott 
bekovetkezett kAtyukarral kapcsolatos karttfritesi igeny elbiralasara ZART LLES 
Eloterjesztd: Sztanek Endre - Jozsefvarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. varosuzemeltetesi 
igazgatoja

A napirend 11.11. pontjat kiilbn targyalasra kikertek.

A kiilon targyalt napirendi pontok

Napirend II.3. pontja; Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Koszoru utca 18. foldszint 2. 
szam alatti iires, nem lakas celjara szolgalo helyiseg b^rbeadasara ZART ULES 
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazddlkodasi Kozpont Z.rt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend targyalasa zdrt Hies kereteben tdrtent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 315/2021. (XI.03.) sz. TVK11B 

hatdrozatot a zart ulesrol kesziilt jegyz&kbnyv tartalmazza.
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Napirend II.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti 
ingatlan palyazat utjan tort€no ertekesitesere ZART ULES
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefvdrpsi Gazddlkoddsi Kozpont Zrl. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja

A napirend tdrgyaldsa zart dies kereteben kezdodott az Motv. 46. § (2) bekezdese 
ertebneben. A zdrt ules kereteben elhangzottakat, valamint a meghozott 316/2021. (XI.03.) 

sz. TVKHB hatdrozatot-mely szerinta napirend 1L7.pontjanak targyalasdta 
tovdbbiakban nyilt iilesen folytatta a Bizottsdg - a zdrt iilesrol kesziiltjegyzokonyv

' ■ tartalmazza.

Napirend II.7. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti 
ingatlan palyazat utjan torteno ertekesitesere (folytatds)
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefrarosi Gazddlkoddsi Kozpont ■ ZrL 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja

Veres Gabor
Ha ezt a vitat lezartuk, akkor most az eldterjesztesrol kellene, hogy szavazzunk. Nem, Gutjahr 
Zsuzsannanak van egy hozzaszolasa. Ja, hogy vitazni szeretne. Parancsoljon, One a szo.

Gutjahr Zsuzsanna
Nem feltetlenul vitazni szeretnek, csak egy hozzaszolasom lenne a nyilt uleshez, illetve egy 
kerdesem. Mitol gondoljuk, hogy most eredmenyesebb lesz ez a palyazat, mitol remeljuk azt 
hogy jobb aron erkezik ajanlat, mit tesz a JGK annak erdekeben, a felsorolt 1-2 honlapon 
kiviil, hogy eredmenyesebb legyen a vallalkozoi, befektetoi erdeklodes? Volt egy IFUA nap, - 
ami nagyon eredmenyes es sikeres volt szerintem ahol elhangzott, hogy az ingatlanokat 
hogyan erdemes ertekesiteni, milyen vasarokon, milyen modokon erdemes ezeket hirdetni, 
milyen rendezvenyeket erdemes ezek kore szervezni es, hogy milyen vagyon gazdalkodasi 
terv utan erdemes ezeket kiimi. Mindezeket, most ugy tunik. hogy nem varjuk meg. Mitol 
remcljiik azt, hogy jobb aron fog ez ertekesitesre keriilni? Kivancsian varom a valaszt, es 
akkor biztosithatom arrol Onoket, ha meggyoznek, hogy szavazni fogok.

Veres Gabor
Elsokent azt szeretnem mondani, hogy az ingatlan piaci aron van kiirva, tehat nem 
likviddrteken, forgalmi erteken, hanem a leheto legmagasabb elerheto erteken, az ertekbecslcs 
szerint. De a valaszt nem nekem kell megadni, viszont elotte Satly Balazs kepviselo ur kert 
sz6t, ugyrendben. •.

' Satly Balazs
A vita lezarasat szeretnem kezdemenyezni.

Veres Gabor
Ugyrendi javaslatra szavaznunk kell. Satly Balazs kepviseld ur a vita lezarasat 
kezdemenyezte. Kerem, szavazzunk most. .

3 igen, 3 nem, 1 tartozkodas szavazattal a vita tovabb folytatodik.
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Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak

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

X Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy nem 
fogadja el Sdtly Balazs ugyrendi inditvdnyat a vita lezdrasanak kezdemenyezesere 
vonatkozoan.

Veres Gabor
Valaszadasra megadom a szot, parancsoljon Eleon6ra.

Nov^czki Ekon6ra
Tekintettel arra, hogy az ingatlanpiaci vasarok nem az Onkormanyzat eladasi szandekaihoz 
igazodnak, igy nem tudjuk azt garantalni, hogy minden egyes ingatlannal el lehet menni 
barmilyen vasarra es tudjuk hirdetni az onkormanyzati ingatlanokat, tekintettel arra, hogy egy 
ilyen ingatlanpiaci vasaron konkret ingatlaneladasokkal jelenik meg az elado, a kiallito. Ez, 
azt gondolom, hogy az Onkormanyzat eseteben nem lehetseges, tekintve, hogy nem hosszu 
evekre vonatkozo projekteket kivan megjeleniteni az Onkormanyzat ezeken a forumokon. Azt 
gondolom, hogy nagyon szep volt az IFUA-nak nagyon sok javaslata, ujat nem tudtak 
igazabdl nekem mondani, a kollegaknak se nagyon. Hogy mit lehet egy onkormanyzatnal 
hasznosftani es mit nem, egeszen mas egy teljesen normalis piaci szereplo, aki epit hazakat es 
azokban kivan eladni ingatlanokat, mint egy onkormanyzat, amelyik egyszeri alkalommal 
rovid idotavon kivan eladni egy epiiletet, es tovabbiakban nem kivan vele semmilyen 
projektet megvalositani. Nem erre a forumra, nem erre a vasarra valo az Onkormanyzatnak az 
ertekesitesi szandeka. Ket teljesen kulonbozo mufaj. Azt, hogy lesz-e tovabbi erdeklodo, nem 
tudom megmondani. Azt se tudom megmondani, hogy ezek az erdeklodok fognak-e meg 
egyszer palyazni, tekintettel arra, hogy mar egyszer visszavonasra kerult a palyazat. 
Tudomasunk van arrol, hogy van meg erdeklodo, aki nem irasban jelentkezett, de hogy fog-e 
tenylegesen az erdeklodo a palyazatra jelentkezni es ajanlatot tenni, ezt nem tudjuk 
megmondani. Minden olyan forumon megjelentetjuk a hirdetest, ami a rendelkezesiinkre all, 
amire anyagi forrassal, fedezettel rendelkezunk. Keressiik azokat az uj forrasokat, amiket 
lehet, de azt gondolom, hogy az ingatlan.com-nal ma jelenleg nagyobb hirdetofeliiletet nem 
fogunk talalni, ami mindenkihez eljut. Van meg nagyon sok ilyen portal, de azok is inkabb az 
az ingatlan.com-bol taplalkoznak, nem pedig az ingatlan.com taplalkozik a lobbi hirdetd 
forumbol.

Veres Gabor
Voids Tamas kepviseld are a szo. Utolso hozzaszdlas.

Vbros Tamas
Csak nagyon roviden, szeretnem megerositeni, hogy velemenyunk szerint nem all 
rendelkezesre megnyugtato modon minden eszkdz arra, hogy az emlftett ingatlanbol kikoltozo 
lakok iigye megoldodjon. Azon feliil nem tartjuk idoszerunek sem az ingatlan-ertekesitest, az 
Onkormanyzat lehetosegei es a koltsegvetes allapota ezt semmilyen formaban nem 
indokoljak. llletve pedig, egy olyan helyzetben, ahol meg a 2022-es koltsegvetes 
eldkesziteseert felelos Polgarmester ur sem latja pontosan, hogy milyen tartalekokkal 
rendelkezik az Onkormanyzat, ott ktilonosen erteimetlen ilyen hordereju elidegenitesekbe 
kezdeni.
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Veres Gabor
Ujra szeretnem jelezni, hogy a paly&zati kiiras az Onok szavazataval keru.lt ide. A felyeteset 
ertem, de ertelmetlennek tartom. Eleonora, parancsoljon.

Novaczki Eleondra
Csak Gutjahr Zsuzsanna meg egy csondes kerdest feltett, hogy a hirdetes meg fog-e jelcnni 
idegen nyelven. Nem, a palyazat nyelve magyar, innentdl kezdye a hirdetest nem tudom 
idegen nyelvenmegjelentetni, ' , . •

Veres G^bor
Tovabbi hozzaszdlast nem latok, a vitat lezarom, szavazni fogunk az eloteijesztesrbl. 
Tisztelettel kerem.a Bizottsagot, hogy az eredeti eldterjesztes szerint szavazzunk most. .

4 igen, 2 nem, 1 tartdzkodassal a Bizottsag tamogatta az eloterjesztest.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasl Bizottsaganak 

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

a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan palyazat utjan torteno 
• ertekesitese ;

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

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

2 .) elfogadja a hatarozat mellekletet kepezo, a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. 
szam alatti, 34792 hrsz.-u ingatlan ertekesitesere yonatkozo pdlyazati felhivast az alabbi 

' / feltetelekkel:

a.) a minimalis vctelai" 193.000.000,- Ft, .

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

c.) az ajanlati biztpsitek osszege 28.950.000,- Ft ; :

d.) a palyazpnak/vevonek vallalnia kell, hogy

da.) az ingatlanon talalhatd epiiletet sajat koltsegen elbontja,
db.) a felepitmenyes ingatlan birtokbaadasatol szamitott 2 even belli! jogerds epitesi 

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

hasznalatbaveteli engedelyt szerez,
dd.) a jogerds epitesi engedely megszerzesenek 60 napot meghaladd kesedelme 

eseten a kotber osszege a kesedelembe eses napjatol szamitottan a 60 napra 
osszesen 15.000.000,- Ft; a jogerds hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek 
60 napot meghaladd kesedelme eseten a kotber osszege a kesedelembe eses 
napjatol szamitottan a 60 napra osszesen 7.500.000.-Ft, amely kotelezettsegek 
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garanciaszerzodes megkotesevel biztositandok. A garanciaszerzodesben 
foglaltak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten iddaranyosan ervenyesithetdk. 
Az elozoeken tuk 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 c&ra szolgalo helyiseget 
alakit ki.

e.) a nyertes palyazoval adasveteli eloszerzodest kot az Onkormanyzat, amely alapjan a 
nyertes patyazd a veteldr 10 %-at foglalokent megfizeti, es amelyben az 
Onkormanyzat vallalja, hogy az ingatlant az adasveteli eloszerzodes alairasanak 
napjatdl szamitottan 24 hdnap alatt kiuriti es ezt kovetoen felek megkotik a vegleges 
adasveteli szerzodest.

3 .) a palyazati felhivast a Kepviselo-testiilet 45/2019. (11.21.) szamu hatarozatanak 
(Versenyeztetesi Szabalyzat) 11. pontjaban foglaltaknak megfeleloen a Budapest Fovaros 
VIII. kerulet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatala hirdetotablajan, a Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (Bonyolito) ugyfelfogadasra szolgalo helyisegeben 
(telephelyein), a Jdzsefvaros cimu helyi lapban, az Onkormanyzat es a Bonyolito 
honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a Bonyolito szamara elerhetd hirdetesi 
teluleteken, egyeb rendelkezesre allo internetes hirdetesi portalokon kell kozzetenni.

4 .) felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a versenyeztetesi eljaras 
lebonyolitdsara es arra, hogy a palyazat eredmenyere vonatkozd javaslatat terjessze a 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ele.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 3.) pont eseteben 2021. november 15., 4.) pont eseteben 2022. januar 31.

A 318/2021. (XI.03.) sz. TVKHB hatarozat mellekletet a jegyzokiinyv 1. sz. melleklete 
tartalmazza.

Veres G^bor
Ismet zart ules.

Napirend IL11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Dioszegi Samuel utca II. elott 
bekovetkezett katyukarral kapcsolatos karteritSsi igeny elbiral&sara ZART ULES
Eloterjeszid: Sztanek Endre - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. varosilzemeltetesi 
igazgatoja

A napirend tdrgyaldsa zart Utes kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertebneben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 319/2021. (X1.03.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zart ulesrol keszUlt jegyz&kbnyv tartalmazza.

Veres G^bor
Nyilt iiles. A bizottsagi ules vegen lehetoseg van kdrdest feltenni a Bizottsag elnokenek es a 
Jegyzdnek.
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KEPVISELOIFELVILAGOSITAS KERESEK

A Bizottsag 320/2021. (XI. 03.) sz. TVKUB hatarozataban zdrt iilesse nyilvdnitotta a 
■KdpviseloifeMUgositds keresek tdrgyaldsdt. A targyban elhangzottakat, valamint a zdrt 

uiest elrendelo 320/2021. (XI.03.) sz. TVKHB hatdrozatota zdrt OlesrOI .kdszultjegyzdkonyv 
' tartabnazza. ■

Veres Gabor
Az ulest 17 ora 16perckorbezarom. Koszonc y eljottek

K

*
eres Gabor

Tulajdonp^L Vagyongazdalkodasi 

 

Kdztefulet-hasznositasi Bizottsag 
elndke

Koppany Bendeguz
jdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

^Kozterulet-hasznositasj Bizottsag 
; alelnoke

A jegyzokonyvet keszitette: 

w

Deakne Lorincz Marta
Jegyzoi Kabinet
Szervezesi Iroda 

ugyintezqje

oda Krisztina 
Jegyzdi Kabinet 
Szervezesi Iroda 

iigyintezoje .

A jeozokonyv mellekletei:

- 1. sz. melleklet / a 318/2021. (X1.03.) sz. TVKHBhatarozat melleklete

- 2. sz. melleklet / szavazdsi Hsia Mvoks-bol

/ ■/■/ 2/^

■ 11 Ao .





1. sz. melleklet
:■■■■■' ' a 318/2021. (XI.Q3.Hz.

Palyazati felhivas

A Budapest Fovaros VHL keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosit^si Bizoitsaga ......./202L (.....) szamu hatarozata alapjan 
nyilvanos palyazatoi hirdet a Budapest Vin. keriilet, Bdrkocsis utca 30, szam.alatti, 34792 hrsz.-u 
ingatlan Mckesitesere.. • 

1. A palyazati felhivas kozzetetelc

A palyazati felhivast a Kiird a Versenyeztetesi Szabalyzat I J. pontjaban foglaltaknak megfeleloen a 
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan, a Bonyolito 
itgyfelfogaddsra szolgald helyisegeben, a Jozsefvaros cimti helyi lapban, az Onkormanyzat es a 
Bony oil Id honlapjan. tovabba az Onkormanyzat es a Bonyolito sz^mara elcrheto kohsegmentes hirdetesi 
fcluleteken, egyeb rendclkezesre allo intemeles hirdetesi portalokon teszi kozze.

A Kiird jogosult a versenyeztetesi cljarast annak bannely szakaszaban indokolas nelkiil visszavonni, es 
eirol koto les hirdetmenyt kifuggeszteni. A versenyeztetesi eljaras visszavonasa esetdn - amennyiben a 
dokumentAcidt az ajanlattevo ellenertek fejeben kapta meg - a Kiird kdtelcs az ellendrieket visszafizetni. 
A palyazati dokumentacid cllenertckht a Kiird ezen kivul semmilyen mds esetben nem fizeti vissza.

Az mgatlan mmimalis vetclara:

Az ajanlati biztositdk osszege;

1. A palyazati kiiras adaiai

A palyazat kiirdja: Budapest :F6varos VUL keriilet Jdzsefvarosi
/ Onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A palyazat Bonyolitoja: Jdzsefvarosi Gazdalkod^si Kozpont Ztt. (1082
■ Budapest, Baross u. 63-67.)

A palyazat jcllegc: nyilvanos, ketfordulos palyazat

A palyazat celja: . . tulajdonjog atruhazas (elidegcnilds)

A palyazati dokumeutacid reudelkezcsre 50.000,- Ft + AFA 
bvesatasa; ;

■193.000.000,- Ft A

28.950.000,- Ft. Az aj&dati biztositek befrzetdse 
csak magyar forintban teljesithetd. eilekpapinal, 
garanciaszerzddessel, zalogtarggyal. nem 
helyetteshheto. ,';

A palyazati dokumentacid es az ajanlati atutalas, a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpom 
biztositek beBzetesenek modja, szamlaszam: Zrt. OTP Bank Nyrt-nel vezetetl .11784009- 

22229762 szamu szamlajara

A palyazattal erintett ingatlan megtekinthetd: 2021. november es 2021.......... kozott eldzetes
. , idopont egyezteles alapjan. Idopont egyeztetese a

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Elidegenilesi Irodajan lehctseges (1084 
Budapest, dr. u., 8., TeL: 06-1-216-6961/106 

v in click)



Az ajanlati biztositek beerkez^senek 
hatarideje:

2021....................... 2430 ova. Az ajanlati
biztositeknak a megjeldk hataridbig a 
bankszamlAra meg kcll erkeznie.

A palyazatok leadasanak liatarideje: 2021................. IO00 ora.

A palyazatok leadasanak helye: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., 1084 
Budapest, Or u. 8. L em. Elidegenitesi Iroda.

A palyazatok bontasanak idopontja: '2021.............   10w ora.

A palyazatok honbisanak helye: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., J 084 
Budapest, Or u. 8. 1. em. Elidegenitesi Iroda. Az 
ajanlattevok a palyazatok bontasan jelen 
lehetnek.

A palyazat eredmenyet megallaptto szervczet: Budapest Fovaros VMI. keriilet Jozsefvaros 
Onkomianyzat Kcpviseld-tesiulete vagy 
Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es 
Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga, a 66/2012. 
(XII. 13) onkormanyzati rendelelben
meghalarozoitak szerint.

A psUyazat elbiralasanak hatarideje es a 
varhato eredmenyhirdetes:

2022. januar 31.

A palyazati eljaras nyelve: magyar

A palyazattal kapcsolatban tovabbi 
infonnacio kerhetd:

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Elidegenitesi Irodajan
Tel.: 064-216-6961

3. A palyazattal erintett ingatlan:

Cime:

Uelyrajzi szama.

Megnevezese:

Alapterfikte:

K6zm« eHatottsaga:

Terbei:

Budapest V1H. keriilet, Berkocsis utca 30.

34792

kivett lakdhaz. udvar 

565 nr

osszkozimives

az ingatlan jelenleg tobb berieti joggal terhelt; a 
Magyar Allamnak eldvasarlasi joga van; 14 H 1 nr 
nagysagu teruletre vonatkozoan az ELMU Halozati 
Kft. javara vezetekjog van bejegyezve az ingatlan- 
nyiMntartasban, az ingatlan egyebekben per-, 
teher- es igenymcnles.

.\z. ingatlanra vonalkozo ceszleles adatokal a palyazati kiiras meliekletet kepezo ingailantbrgahni 
szakvelemeny tartahnazza. Az ingatlan ovezeti bcsorolasa: Ll-VIIM.



Kind fchnvja a figyebneL hogy A

. - a ncmzcti vagyonrdl szolo 2011. CXCVI torveny 14. § (2) bekezdese alapjan a Magyar Allamot 
niinden elovasadasi jog jogosultat megelozo elovasarlasi jog illeti mcg. Az elovasarlasi jog 
gyakorlasara a Magyar Allain reszere fennallo hatarido az elovasarlasi jog gyakorlasara fdhivo 
enc.sitcs poslara adasanak napjatol szamftott 35 nap.. \ '

4. A palyazat celja, tartahna

; Az clidegemtcsre keriild ingatlan a Budapest Fovaros V1IL kerillet Jozsefvarosi Onkonnanyzat 
kizardlagos tulajdonat kepezi, elidegenitesere a nemzeii vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. tv., a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletli lulajdonosi jogok gyakorlasarol 
szolo 66/2012. (XH. 13.) onkormanyzati rendelel, valamiut a Kepviseld-testiiiet 45/2019. (II. 21.) szamu 
hatarozata (Versenycztefesi Szabalyzat) vonatkozik.

A palyazat jcllege: nyilvanos ketfordulds palyazat

• I. fordulo; palyazat benyujtas .•

H.fordulo: verscnytargyalas

Arnennyiben egy ervdnyes palyazat keriil benyujtasra, a II. fordulo megtartasara nem kenil sor.

A versenyeztetesi eljaras masodik fordulojaban az 5 legmagasabb ervenyes ajanlatot benyujtd palyazo 
vehct rcszt. j\z eljarast a bonyolito bonyolitja Je, amely lebonyolitasanak mddjarol. idejerbl es egyes 
tovabbi feheteleirol a niegh(v6ban tajekoztatja. az ervenyes palyazatot benyujlokal. A 
versenylargyalason a licitlepcso 1.000.000 Ft. A nyertes palyazo a palyazat elbiralasardl szolo ertesiles 
kezhezvetelct kbvctd 15 munkanapon betOl koteles eloszerzodest kotni. Az eldszerzodesben felek ana 
vallalnak kdlelezettseget, hogy az elado altal az ingatlanon talalhato lakasokra, helyisegekre vonatkozo 
valamcnnyi berleti szerzodes megszfinteteset kovetoen, az utolsd berleti szerzodes megszilntetesSrol 
szolo eladoi ertesites kezhezveteletol szainitott 30 napon beliil ingatlan adasveteli szeizodest kotnek.

. Az eloszerzddes alairasal kSvetden elado haladektalanul niegkezdi az cpiilet kiuritesht. amclyre 24 
. honapos hataridot vallal. Amennyiben a vallalt hataridon beliil az ingatlan kiiiritese ncm megy vegbc, 
emiatt pedig a birtokbaadas ncm tortenik meg, akkor az Onkonninyzaf, az epulet kiiiritese megkezdese 
napjat megelozo honapra elofrt. lakasok berbead^sabol szarmazd berleti dfj bcvetel 1/30-ad reszenek 
megfelelo osszegu napi kvtbert fizet VevSnek, azzal a kikotessel, hogy amennyiben az Onkormanyzat 
crdekcin kivul felmertild ok miatt nem tarthato az ingatlan atadasara kijelolt hataridd, kbtber 
kotelezettseg az Onkormanyzat terhere nem keletkezik. ' .

Kriro lehetovc teszi, hogy a vevo a vetelarat .

■ - egy osszegben, vagy /. ■

- banki hitcl ielhasznAlasaval
egycnlitsc ki.

Vcvo a vetelar

. a) egy osszegbcn tortcnd megfizetese eseten - az ajanlati biztositek osszegevel csokkeniett - vetelarat 
az adasveteli szerzodes megkoteset kbveto 60 napon beliil kdteles az claddnak megHzctni,

b) a vetelar banki hiiclbol torteno kiegyenlitese eseten, az altala megajanlott vetelar - ajanlati biztositek 
osszegevel csokkeatett - 50%-dt a szevzodes megkoteset kovetd 60 napon beliil megfizetni. A 

• fennmarado 50% kiegyenlitesbre banki hitel veheto igenybe, amely teljesilesere - a Magyar Allam 
dbvasadasi jogana.k gyakorlasara rendelkezesre allo hatarido letelterol szolo ertcsites kezhezveteletol 
szainitott 45 munkanap all a nyertes ajanlattevb rendelkezesere.
/A vetelar jncgfizctcsdre vonatkozo hatarido nem hosszabbithato meg. Az ajanlati biztositek vetelar 10%- 
at kitevo rcsze fogialonak minbsiil. :



Az ingatlan birtokbaadasanak idopontja: az ingatlan kiiiriteset kbvetoen, az adasveteli szerzodesben 
ineghalarozott idOpont.
Az adasveteli szerzodes nicgkOtescvei a vevot terheld kotelezettsegek:
a) az ingatlanon talalhato epiileteket elbontja, a birtokbaadasatol szainitott 2 even belul jogeros epitesi 

engedelyl szerez
b) az ingatlan birtokbaadasatol szamitott 5 even beliil jogerds hasznalatbaveteli engedelyl szere?., 
c) a jogeros epitesi engcdely megszerzesenek 60 napot meghaladd kesedeime eseten a kotber osszege

15.000.000,- Ft; a jogeros hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek 60 napot meghaladd 
kesedehne eseten a kotber bsszege 7.500.000,- Fl, amely kotelezettsegek banki garaneiaszerzodes 
megkOtesevel, vagy kdzjcgyzdi bizalmi drzesbe helyezessel (a tovabbtakban: garanciaszerzodes) 
biztositandok. A garanciaszerzbdesben foglahak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten 
idoaranyosan ervenyesithctbk. Az clozbcken tui, 61 napot meghalado kesedelem eseten, vevo a 
kesedelmcs tdjcsitesre tckintettcl tovabbi 30.000,- Ft/nap kotber megfizeiesere kotedcs a 
szerzodesszeru teljesitesig.

d) a garanciaszerzodessel kapcsolatban felnieriilb khltsegek a vevot terhelik.
e) a ^Idszinti utcafronton iegalabb 1 db kereskedcJmi celra szolgald helyiscget akiktt ki.

Az adasveteli szerzodes megkotesevei kapcsolatban felmerulb koltsegek:

5.500, - Ft l- AFA eljarasi dij,
6.600, - Ft/lngadaiVugylet foklhivatal.i eljarasi illetck

A Ktiro kikoti tovabba, hogy
a) a nyertes ajanlattevo visszalepese eseten jogosult a versenyeztetesi eljaras soron kovetkezo 

hdyezettjevel szerzodest kbtni,
b) jogosult amt, hogy a versenyeztetesi eljarasi eredmenytelennek nyilvanitsa,

c) sziikscg eseten az ajanlattevotol az ajanlat lenyeget nem erinto lechnikai-formai kerdesekben 
misban felvilagosnast kerhetannak elorebocsatasaval, hogy az ajanlattevo ezzel kapcsolatos irasbeli 
valusza semmilyen fonnaban nem eredmenyezheti a versenyeztetesi eljanisban teti ajaniataban 
megfogahnazott feltetelek olyan megvaltozasat, amely az 6rtekeles soran a beerkezett ajanlatok 
sonendjet inodoshana.

Az ajanlattevo tudomasul veszi 6s elfogadja, hogy a Kiiro

a) az ajanlatteteli hataridbt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit -• az indok 
megjelalesevel - a Kimis k&lesevel megegyezd helyeken, az eredeti benyujtasi hatarido lejana el oh 
Iegalabb 5 nappa! kbteles hirdetmenyben megjelentetni;

b) jogosult az ajanlatteteli felhivasat a versenyeztetesi eljaras barmely szakaszaban hidokolas nclkul 
visszavomii azzal, hogy errol koteles a kiiras kozlesevel megegyezb modon hirdelmenyt 
megjelentetni,

c) a palyazati biztositekot a kiiras visszavonasa, az eljaras credmenytelensegcnek rnegallaphasa esetdn, 
illetve- az ajanlatok elbiralasat kovetden- a nem nyertes ajanlattevok reszere 15 munkanapon beliil 
visszafizeti,

d) az ajanlati biztositek utan kamatot nem fizet, kiveve, ha a visszaftzetesi halaridbt ehnulasztja,

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

f) nem fizeti vissza a nyertes akal teljesitctt biztositekot. ha a szerzodes  a nyenesnek 
felrohato vagy erdekkbreben felmeriilt okbol hiusul meg, A vevonek felrohato uk az is. ha a vetelarat 

megkbie.se
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banki Intel fdhasznalasaval kivanja kiegyenlileni, de a bank, hitdt hatariddben nem kapja meg. 
vagy az. a fizetesi hataridd napjanak 24 pniig iwm 4rkezik meg dado bankszamlajara.. .

5. Az ajanlat beny ujtasanak eldfdtetdei

Az ajanlat bcnyuhasanak elcngedhetetjen feltetelc az ajanlati biztositek hatariddig tdrtdnd befizeiese.

A Kiird az ajanlati biztositdkot a palyazati felhlvas visszavonasa, az eljaras eredmenytelenscgenek 
: megallapitasa eseten, illctve - az ajanlatok elbiralasat kovetden - a nem nyertes ajanlattevokreszere 

koteles 15 munkanapon bciul visszafizetni.

A pdyazaton va!6 reszvetd tovabbi eldfeltetde, hog)' az ajanlattevd megismerje a palyazat targyat az 
ajaniattctd fdtetcleit - vagyis a palyazati dokumentacidt ~ 6s azt magara nezvc kdtelezbnek tekintse.

A iicmzeti vagyoimM szdld 2011. evi CXCVI. lorvdny 11. § (10) bekezdese alapjan, a pdyazaton csak 
. dlaihato szervczel vehet reszt

. Azajanlat benyujiasi hatarido leteltct kovetoenajanlatotaKiho nem veszat. ■.

6. A palyazaton torteno mzvetel fdtetelei

Az ajanlattevd reszt vehei a palyazaton amcimyiben

a) az ajanlati biztositek bsszeget hataridoben megftzelt, 6s az becrkezik a Kind altal inegjddlt 
■ bankszamlara,

b) az ajanlatok lead^sanak hataridejeig az ajanlatat benyujtja.

7. Az ajanlat tartalmi kovetelmeuyei

\ Az ajanlattevonek

••a) az ajanlatban kozolnie kell a ncvet/cegnevdt, lakcbnet/szekhelyd, add$z6mM/ad6azonosit6 jdet, 
. ceg eseteben cegjegyzekszamat, kepvisdojenek nevd ds ddhctoseget. bankszamla sz^mat 

elcktronikus levdezesi cnnet. ha ilyennd renddkczik. ■

b) az ajanlathoz csatolni kell az ajanlati biztositek befizeteserdl szolo visszavonhatatlan banki atutalast 
yagy a bankszamla kivonatot.

. c) az ajanlatban nyilatkoznia kell airol, hogy vallalja a Palyazati dokumentacibban, illetve 
mellekleteiben kill szerzodeskotesi 6s egyeb feltdeleket, -

d) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy ra vonatkozoan a 2015. evi CXLIU. torveny 62. § es 
63. §~ban foglalt kizard koriilmenyek nem allnak feim.

e) az ajdnlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy ado es ad6k modjara bchajthato koziartozasa nines, li 
• nyilatkozat melle kell csatolnia a NAV igazolasat anol, hogy nem all fenn koztartozasa.

1) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, bogy Kiiroval szemben bdrleti dij tartozasa nines, tovabba a 
Kiiroval szemben szerzodesbeu vallalt es nem tdjesitett kotelezettsdgc nines.

g) az ajanlatahoz csatolni kell a tarsasag 30 uapn&l nem regebbi hiteles cegkivonatat 6s a tarsasag 
kepviseletere jogosullak alairasi cimpeldanyanak eredeti peldanyat vagy hiteles masolatat.

h) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy nem all vegdszamolas alatt, diene csod-, illetve 
felszamolasi eljaras nines folyamatban. • • '

i) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. 
§ (I) bekezdes 1. pontja szerint atldhato szervezetnek minosul.

j) . az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy az adasveteli eldszerzddessd kapcsolatosan van-e 
' ? barmilycn modosftasi javaslata. ■ -



k) az ajinlatnak lartalmaznia kell a 12. szimu mellekletben felsorok egydb dokumentumokat is.
.Az ajanlattevdnek a palyazati eljaras soran benyujtoit ajanlatat, tovabba az ajanlat meBekletekent 
benyujlott vaiamennyi nyilatkozatat cegszerii ahurassal kell ellatnia. Cegszeru alafras soran a ceg 
kepviseletcre jogosuh szemely/szemelyek a tarsasag kezzel. vagy geppel irt, eldnyomott, vagy 
nyonnatott cegneve ala nevet/nevilkct dnalloan/egyuttesen iija/irjik ala a hiteles ccgalalrasi 
nyilalkozatuknak megfeleloen.
Az ajanlat benyujtasaval egyidejuleg, ajanlattevo jogosult a palyazati felhivas mellekletdt kepezo 
adasveteli eloszerzodes tcrvezettel kapcsolatos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo 
javaslatok megtetelere aimak tudomisul vetelevel, hogy ezeket a Kiiro nem koteles elfbgadni. 
Ajanlattevo kdteles nyilatkozatot tenni area vonatkozoan. hogy a palyazati felhivas melleklctet kcpezo 
adasveteli eloszerzodes tervezettel kapcsohuos eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitcsre iranyulo 
javaslatok kind ahali elutasitisa eseten is fenntartja ajanlatat.
Amcnnyiben az ajanlattevo eszrevetelei, modositasra iranyulo javaslatai a versenykorlatozas tilalnmba 
utkbzoek, vagy egyebkent jogsertoek, ugy azokat a Kiiro merlegeles nelkiil kdteles ehnasftani.
11ianypodasi eljaras soran a palyazati felhivas melleklctet kepezo adasveteli eloszerzodes tervezetekkel 
kapcsokuos eszrevetelek. modositasi vagy kiegcszitesre iranyulo javaslatok megtetelerc nem kcriilhei 
sor.

.A Bonyolito ajanlott, tertivevenyes levdlben, hataridb kituzesevel felszblhhatja az ajanlattevot az 
ajanlattal kapcsolalos fbrmai vagy tartalmi hianyossagok potlasara, amennyiben a szukseges 
nydatkozatokat, igazolasokat neni megfe/e/den, idetve ne/n teljes koriicn csaiolta. Amenny/ben ax 
ajanlattevo a felhivas kezhczvetelet kovetoen az abban megjelolt hatariddre a hianyt nem, vagy nem 
teljes kbruen potolja, ugy ajanlata a hianypotl^si hataridd elteltenek napjat kbvetd naptol crvenylelennek 
ininosUl, 6s a palyazat tovabbi jeszeben nem vehet reszt.
A Bonyolitd a hianypdtlasi felhivasban pentosan megjelblt hianyokroL a hianypotlasi hataridorol 
egyidejiileg. k&zvetlenlil, irasban koteles tajdkoztatni az bsszes ajanlattevot.

A hianypddas nem lerjedhet ki az ajanlat modositdsara.

Nines helye hianypdtlasi felhivas kibocsatasanak, es az ajanlattevo ajanlata ervenytelennek minbsiiL 
amcnnyiben
a) azajanlati biztositek osszegca palyazati knras2. pontjaban meghatarozott hataridon belt'll nem keriil 

jovdirAsra a Kiiro bankszamlajan,
b) nem jeldl meg vetelarat.
Amennyiben ajanlattevo nem jelbli meg a vetelar megfizetesenek modjat, Kiiro ugy veszi. hogy azt az 
adasveteli szerzodes megkdtese Ulan egy bsszegben fizeli meg.

8. :\z ajanlat formal kiivetelmeuyei

Az ajanlattevonek ajanlatat eg}' eredeti es egy masolati peldanyban kell elkeszitenie. fekuntetve az adoct 
peldanyon azEredeti ajanlat’’ es,,Masolati ajanlat” megjelblest, melyeket kiildnkiilon serteden, lezart 
boritekban kell benyuhania. A peldanyok kbzotti elteres eseten az eredeti peldany ervenyes.

Az ajanlat clsb oldalan kell elhelyezni a mcgfeleloen kitdltdtt ,Jelentkezesi lapot”, a masodik oldalon a 
kitoltdtt „Ajanlati osszesitdf”. kiUonos tckinteltcl a megajAnlott vetelar es megfizetesi modjanak 
megjelblesere. Ezt kovetoen kell elhelyezni az ajanlati felhivas melleklctet kepezo enclemszeriien 
kitdltdtt nyilatkozatokat, valamint a 7. pontban reszletezett vaiamennyi dokumentumet. >V. 
ajanlattevonek kozdlnie kell a benyujto never, lakcimet (szekhelyet), ahovu a palyazati eredmeny 
kdzleset ken, tovabba azt a bankszdmlaszamot ds a bankszamla kedvezmenyezettjenek uevet illetve mis 
azonositdjat, ahova az ajdtilali biztositek (binatpenz) visszautalasat keri, amennyiben nem nyertese a 
palyazatnak.
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Az ajanlat cs az dsszcs melleklet minden oldaldt - osszcfiizve. az oldalak szamanak 
dokumentalasaval -folyamatosszdmozdssal (azures oldalakat is) kellelldmi.
Az iiatokat magyar nyclven, lezart, sertellen bontekokban, szemelycsen (nem postai uton) kell . 
benyujtani. A boriiekra kizArblag a palyazat LargyAt kell raimi, az alabbiak. szerint: •

Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szSin alatti ingatlau elidegcnitese - palyazat”

A Bonyolito lezdratlan vagy serult boritekot nem vesz at. Kiiro minden, az ajanlatteteli hataridon lul 
benyujtott ajanlalol ervenytelcnnek nyiMnit.

Amennyiben az ajanhttevo a palyazati eljaras barmelyik szakaszaban meghatahnazott Otjan jar el, a 
tehes bizonyilo ereju maganokiratba foglalt meghatahnazas eredeti peldanyat is mellckelni kell az 
aianlalhoz. A polgari perrendtailasrol sz616 2016. evi C-XXX. torveny 325. §-a szerint a teijes bizonyilb 
ereju maganokiratnak az alabbi feltctclck valamelyikenek kell megfelehue:

a) a kiallito az okiratot sajat kezuleg h'taes alairta.

b) ket tanii igazolja, hogy az okirat alairoja a reszben vagy egeszben nem ahala ill okiratot elottiik 
hla ala, vagy alairasat eldttUk sajat kezu alairasanak ismerte el; igazolaskent az okiratot mindket lanu 
alaiija, tovabba az okiraton a tanuk nevet cs lakohelyet - ennek hianyaban tartdzkodasi helyct - 
olvashatoan is tel kell tiinietni, ' • • ■ :

c) az okirat alairbjanak alairasat vagy kczjegyet. az okiraton biro vagy' kbzjegyzb hitelesilk

d) az okiratot a jogi szemely kepviseletere jogosult szemely a ra vonatkozd szabalyok szerint 
megfelelben alairja,

e) iigyved vagy kamarai jogtanacsos az altala keszftett okirat szabalyszeru ellenjegyzesevel 
bizonyitja, hogy az okirat alairbja a mas altal jrl okiratot elbtte irta ala vagy alairasat eidtte sajat kczii 
alairasanak ismerte cl.

Ha az ajaniattevb gazdalkodd szervezet, a palyazati eljaras soran neveben nyilatkozatot a cegjegyzekben 
feltuntetett kepviseleti joggal rendelkezo szemely. vagy e szemely megbatalmazotlja tehet.

9. Az ajanlat modositasa

Az. ajanlaftevb az ajanlatteteli hatarido lejartaigmodosithatja vagy visszavonhatja palyazati ajanlalal. az 
ajanJattcteli hararidd Icjaitat kOvctdcn azonban a benyujtott ajanlatok nem modosithalok.

Az ajaniati kblbuseg az ajanlatleteli hatarido lejartanak napjavalkezdodik..

10. Ajanbti kdtbttseg

Az ajanlalievo legalabb 60 napig teijedo ajanlati kdtdttseget kdteles vallalni, amely az ajanlattdteli 
halarido lejartanak napjaval kezdbdik. Az ajanlattevo kbteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiird az 
ajanlatok eredmenySnek megallapitasara vonatkozd hataridbt elhaiasztotta, ugy vallalja az ajanlati 
kotbltseg meghosszabbilasat a palyazat eredmenyenek megaHapitasara vonatkozd haiarido 
elhalasztasanak napjai szamaval megegyezoen.

/V. ajanlati kotottseg tartalmanak m.eghatarozasara aPolgari Torv&iykonyv rendelkczesei iranyadoak, 
. kulonos tekinlettel a 6:64. §-ra.

Az ajanlat olyan megallapodast kezdemenyezo nyilatkozatot jelent, amely a torveny alapjan 
lenyegesnek tekintett szerzodeses eleineket tartalmazza, s egyertelmuen kitiinik bcldle, hogy az abban 
foglahak iigyletkdlesi akaratot tiikroznek, tehat a nyilatkozo - ajanlata elfogadasa eseten - azt niagara 
nezve kotelezdnek ismeri ei.
Az ajanlati kdtbttseg azt jelenti, hogy ha a masik fel az adott iddhataron belUl az ajanlatot elfogadja, a 
szerzodes a torveny rendelkczdse tblytan letrejon. Az ajanlat megtetelevel tehat fuggo helyzetalakul ki. 
amely az. ajanlati kolottseg letehevel er veget. ' .

' A - :



Amennyiben az ajanlaltevo az ajaniati kbtottseg^nek ideje alatt ajanlatat v isszavonja, a befizetett ajanlaii 
biztosilekol elveszti.

.A Kiird az ajaniati biztositekol a palyazati felhivas visszavonasa, az eljaras eredinenytelensegenek 
mcgtHlaptiasa eseten, illetvc - az ajanlatok elbirasat kdvetoen - a nem nycrtes ajanlattcvok reszcre 
koteles 15 mimkanapon bciul visszanzetni. A Kiird az ajanlali biztosHek man kamatot nem frzet. kiveve, 
ha a visszafizeiesi hataridot ehnulasztja.

11. A paiyazatok bontasa

A palyazati ajanlaiokal lartahnazo zart bontekok felbontasat a Bonyolito vegzi a palydzad felhivasban 
megjelolt idbpontban. Az ajanlatok felbontasan. a Bonyolito kepviseldjen kivul az ajanlattevok, ilietve 
meghatalmazottjaik lehetnek jelcn. A kepviscleti jogosultsagot megfelelden (szemelyi igazolvany. 
meghaialmaz&s) igazolni kell.
Az ajanlattevbk a bontas idopontjarol kblbn ertesitest ncm kapnak. Az ajanlatok felbontasan jelcn levdk 
jelenletiik igazolasara jelenleti ivet irnak ala.
Az ajanlatok felbontasakor a Bonyolito ismerteti az ajanlattevbk never, iakohclyet (szekhelyet), 

azonban az ajanlatokkal kapcsolatos tovabbi reszletek ncm hozhatdk nyilvanossSgra.

Az ajankittevo a fend adatok ismerteteset nem tilthatja meg.
A Bonyolito az ajanlatok felbontasardl. az ajanlatok ismertetett tartahnarol jegyzokonyvet keszh. 
amelyet az ajanlattevoknek erre vonatkozo igcny esetdn atad, ilietve megkiild. A jegyzdkonyvet a 
Bonyolito kepviseloje es a jegyzokdnyvvezcto Irja ala, es a bontason megjelent ajanlattevok kozi.il 
kydohek, pediy al&rasukka) hiwk^hik.

12. A palyazat ervenytelensdgeinek esetei

A Bonyolito az ajanlatok biralatakor megallapltja. hogy mely ajanlatok. crvenytelenek, es ez alapjan tesz 
javaslatol a Kiirdnak az ajanlatok erveuyielenseg&iek meganapitasara. A Kiiro eoenytelennek 
nyiivanftja az ajankitot a Versenyeztetesi Szabalyzat szerint, ha
a) azt a kilrasban meghatarozott, illetve szabalyszeruen meghosszabbuoit ajanlatleleli hataridd man 

nyujlottak be.

h) azt olyan ajanlanevd nyujtotta be, aki azOnkormanyzattal szembeni. korabbi fizetesi kotelezettseger 
(hely: add, bdrleti dlj, sib.) nem teijesitette.

c) az. ajanlatlevo a biztositekot nem. vagy nem az doirtaknak megfelelden bocsatotui renddkezesre.

d) a kiirasban szereplo adatokat, igazolasokat nem, vagy item az eloicasnak megfelelden esalolta, 
ideerrve, ha az ajanlattevo nem csatolta anol szdlo nyilatkozatat, hogy nines kdztartozasa (add-, 
vam-, tarsadalombiztositasi jarulck es egyeb, az allamhaztanas mas alrendszereivel szernben 
fciinalld fizetcsi kdtelezettscge),

c) az. ajanlat nem felei meg a kilrasban meghatarozott felteteleknek vagy az ajanlattevo nem ten a 
kilrasban foglaltaknak megfelelb ajanlatot,

fi az, ajanlattevo valdtlan adatot kozok,

g) az ajanlattevo a hi^nypdtlasi felhivasban foglaltaknak nem, vagy nem leljes koriien tell eleget,

h) olyan ajanlat erkezelt. amely a meghatarozott fizetesi feltetelektol eltero ajanlatot tartalmaz.

Az eljaras tovabbi szakaszaban nem vehet reszt az, aki a)-h) pontokban foglaltak szerinl ervenyielen 
palya?iati ajanlatot tetr

13. A palyazati ajanlatok elbiralasa, az elbiralas szempontjai

8
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A palyazati ajanlatokat a lehetd legrovidebb idon belul el kell birahii. A palyazat eredmcny^nek 
. megallaphasara vonatkozohat&’ido egy alkalominal meghosszabbithatd. Az uj hataridorol, illetve annak 

riiggvenyeben az ajaniati kbtottseg idotartamanak rneghosszabbitasardl a Bonyolitd kbteles ajanJolt 
Icvclben tajekoztatni az osszes palyazot. ; '■ •

A Bonyolito a palyazati felhivasban meghatarozott drtekelesi szempontok alapjan biralja el es 
rangsorolja az ervenyes palyazati ajanlatokat, szhkseg szerint szakertok bevonasaval

Az elbiralas io szempontja:

A palyazat nyertcse az, aki a palyazati felhivasban rogzitett felt&elek teljesitese mellett a vetclar 
osszegere a legmagasabb ajanlatot tette.

A Kiird a palyazati felhivasban igenyelt iratokon es adatokon tulmenden is jogosult megvizsgalni az 
ajanlattevdk alkalmassagat a szerzodes teljesitesere, es emiek soran a csatolt dokumenuimok 
eredctiscgdl is eUenocizheti.

A Ki fro szukseg eseten az ajanlattevotol az ajanlat lenyeget netn erinto technikai-fonnai kerdesekbcn, 
trasban ielvilagositast kerhet annak eldrebocsatasaval, hogy az ajanlattcvb palyazd ezzel kapcsolatos 
irasbch vakisza semmilyen fonnaban nem eredmenyezheh az ajanlat^ban megfogalmazott feketelek 
olyan mcgv^ltozasat, amely a palyazat soran a beerkezett ajanlatok sorrcndjet modositana. A Kiiro a 
felvilagositas kereserol, es annak tartalmardl.haladektalanul irasban ertesiti a tobbi ajanlattcvot.

•A palyazat Bonyolhoja az 5 legmagasabb ajanlatot levbket behivja versenyt^rgyalasra es 
ajanlattevoknek lehetosegUk van a v&elarra licit formajaban ujabb ajanlatot, ajanlatokat tenni. Azinduld 

. vetclar a beerkezett legmagasabb vetelar ajanlat, a licitlepcsd 1.000.000,•• Ft, azaz Fgymillio forint, 
negativ licit nem lehetseges. A versenytargyalas nyertese az az ajanlattevp, aki a legmagasabb osszeget 
^ijanlja. • .

A vcrsenytargyalasrol jegyzokonyv keszOl, amelyet a Bonyolito jelen levo kepviselqje, a 
jegyzbkonyvvezetd, a Bonyolito jogi kepviseldje es az ajanlattevok jelen tevo kepviseldi irnak ala.

A Bonyolito az ajanlatok ertekeleserol jegyzokonyvet (a lovabbiakban; ertekelesi jegyzokonyv) keszit, 
amcly tartalniazza

a) a palyazati cljaras rdvid ismerteUset, a beerkezett ajanlatok szamat,

: b) a beerkezett ajanlatok rovid ^rtekeieset.

. : c) a legjobb ajanlatra vonatkozd javaslat indokail,

d) az ellendilek (vetel&ij meghatarozasanak • szempontjait (ideertvc a. vctelarat befblyasold 
kbtelezctisegvallalasokat), "

c) a kikotott biztositekok megfeJeldsegenek szempontjait,

f) a dontesek indokat,

g) a palyazati eljaras eredmenye-nek bsszefoglalb ertekeleset, az else ket helyre javasoh palyazo .
• .megjclbleset, ha erre mod van, - ■

h) a biralatban kozremukodok altal fontosnak tartoti korulmenyeket, tenyeket.

14. Osszeferhetetlenseg

A palyazati eljaras soran dsszcferhetetknseget kell megallapitani, ha a palyazatok elbiralasaban olyan . 
tenneszetes szemely, szen ezet. illetoleg kepviseldjuk veszreszt, aki maga is ajanlattevo. vag\’

■ a) aimak kbzeli hozz&artozoja (Ptk. 8:1. § (1) bekezdes 1. pent), . a .
b) aimak munkaviszony alapjan felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak mas szerzodeses jogviszony ke-reteben foglalkozlatoja, vagy foglalkoztatottja, 
d) ha barmely oknal fogva nem varhato el idle az iigy elfogulatlan megitelese.



15. A palydzati eljaras ervenytelensegenek es ercdmcnytelensegeuek meg^llapitasara a 
Versenyeztetesi Szabalyzat rendelkezesei szerint keriilhet sor.

16. Eredmenyhirdetes, szerzddeskotes

A palyazat eredmenyerol a Kiiro Iegkesobb2022-.januar31-igdonl, amelyrbl BonyolikS 15 napon bcliil 
valamennyi ajanlattevot irasban ertesiti.

Kiiro a palyazat nyertesevel a jelen dokurnentacid 4. pontjaban meghatarozottak szerint adasveteli 
eJdszerzbdest koi.
A nyertes palydzd vissza!6p£se cseten az elado jogosult a palyazati eljaras soron kSvetkezb 
helyezettjevel adSsveteli eloszerzodcst kbtnL amennyiben a palyazat ercdmenyenek megallapitasakoi a 
masodik legjobb ajanlat meghalarozasra keriilt.

A nyertes ajanlattevo eseteben a befizetett biztositek az ajanlattevo alia! fizctcndo vetelar bsszegebe 
beszamftasra ken'll, azonban ha a szerzodes megkdtese az ajanlattevonek felrohata vagy erdekkbreben 
felnieriilt mas okbol hiusui meg, ajanlattevoa biztositckot elveszti. Az elvcsztetl biztositek a Kiirot ilieii 
meg.

17. Egyeb rendelkczesck

Az ingatlan megtekinlheto a Kiiras 2. pontjaban megjelblt idopontban, de a mcgtekintes elott ket mtppal 
a Jbzsefv^rosi Gazd&kodasi Kbzpont Zri. Elidegenilesi Irod^janak munkatarsaval telefonos egyezteies 
sztikseges a kovctkezb telefbnszamon: 06 1 216-6961/106 mellSk.

Az ajanlattevo az ajanlatok felbontasaigkbtelestitokban tartani azajanlatanak tartalmat, tovabba a Kiiro 
ailed a reszleles dokumentacioban vagy barmely modon rendelkezesere bocsatott minden tenyt, 
mformacioL adatot koteles bizahnasan kezelni, amM tajdkoztaiast hannadik szemelynek nem adhat.
a tilalom nem terjed ki a finanszirozo bankkal es konzorcialis ajdnlat eseten a reszTvevbkkel va!d 
kapcsolatlartasra. Ha az ajanlattevo vagy az erdekkbreben allo mas szemcly a palyazat titkossagat 
megsertette. a Kiiro az ajanlatat ervenytelennek nyilvanitja.

A Bonyolito az aj&nlalok tartalmal a palyazat lezarasaig titkosan kezeii, mrtahnukrbl felvilagositast sem 
kfvulaHbknak. sein a palydzaton resztvevdknek nem adhat.

A Kiiro az ajanlatokat kizardlag elbiralasra hasznalhatja fel, mas cclu felhasznalas cseten az 
ajanlattevovel kulon meg kell arrol allapodnia.

A Kiiro a palyazati eljAr^s soran keszitettjegyzokSnyvekek dokumentumokat koteles 5 evig megbrizni, 
tovabba ilycn jcllegii ellenorzes cseten az ellenorzcst vegzo szeiv, szemclyek rendelkezesere bocsarani.

A jelen dokumentacioban nem szabalyozott kerdesekben a Budapest Fovaros Vill. kerulel 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek 45/2019. (II. 21.) szamii hatarozata, 
vaiamint a vonatkozd egyeb jogszabalyok rendelkezesei az iranyadoak.

Budapest, 2021. november
Jozsefv&rosi dnkonnanyzal

neveben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpom Zri.
Novaczki Eleonora 

vagyongazd^lkodasi igazgato
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1. szamu melleklet
^Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti Ingatlan elidegenti&e - pdlyizat”

Jelentkezesi lap

Tarsasag neve, cegformaja:
____________ __ ___________
Szekhelye:

...............................

Postacime:

Teletbnszama:

Pax szama:

E-mail time:

Statisztikai szAmjel:

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

Cegnyilvantartasi szama:

Adoszama:

Szamlavezetd bankjanak neve:

Bankszamlaszama:

Kepviselojenek neve, beosztasa:

—_ ......—------------------------------------------------------

......... ...........  .. ..... ... .... . . ______  __ ___ __ _______
Meghatahnazott neve1:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail chne:

------- ----- ----------- ----------- -------------- - —..... ................. ... .....

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

palyazd alairasa/cegszeru alairas

1 Meghatalmazolt eseten



• ’ ■ ' ■ :. ■ \ ; 2. szamu meileki

^Budapest V1H. kcrulet, Berkocsis utca 30. szani alatti ingatlan clidcgcnitcse - pajyazat” 

A.iAM..vn6.sszi:.sir6 ;

A i ul irott...............................    (ncv/tarsasag
neve) a Budapest VIII. kerulet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan elidegcnftesere kiirt 
palyazatra ajanlatomat az alabbiakban foglalom ossze: ■, ■ ; ■

Mcgajanlott vetelar: ................... .Ft :

A vctelar megiizetesenek ntodja: . •

• a) cgy bsszegben

b) bauki bitel igcnybevetelcvel

(a niegfelelo szoveg aldhuzqndo)

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

palyazo alakasa/ccgszeru alairas
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3. szamu rncileldet

„Budapest VHL kei iilet, Berkoesis utca 30. sz^m alatti ingatlan eUdegenitese - palyiizat”

NYILATKOZAT
vegelszamolasrol, csodeljMsrM, felsz&molasrol

A luh'rctt........................................... ................................................................................ . .......................
(tarsasag neve) kepviseleteben kijelentem, hogy a tarsasag

• vegdszamolas alatt
• eHen csodeljaras folyamatban
• dien felszamotasi djaras folyamatban

*aU/ncm 411 
*van/nincs 

♦van/nincs.

Budapest,

palyAzo alair^sa^egszeru alairas

A *-gal megjeldlt r^sznel a megfeleld szOveg alahuzando.
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■ 4- szamu melleklet

„Budapest VHL keriUet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan ehdegenitese -paiyta

'' ; NYILATKOZAT 
a palyazati fdtetelek dfogadasardl. szerzodeskotesrol, ingatlanszerzcsi kepessegrol, 

ajanlati kotottsegi di

. Akiliroti........................... ......................................................... .................. . ................ .......

... (nev/tarsasag neve) kijdentem, hogy a palyazat tdrgyat reszletesen megismertem, az. 

ajanlatletel feketeleit. a palyazati kiivast magamra ndzve kotelezdnek elfbgadom.

KijeJcntcm, hogy Magyarorszagon ingatlanszerzesrejogqsult vagyok.

Kijelentem. hogy a palyazati fclhtvasban foglalt 60 napos ajanlati kotottseget vallalom. 
Nyilatkozom, hogy amennyiben a Kiird az ajanlatok eredmenyenek megallapitasara vonatkozo 
hataridot elhalasztotta, ugy vallalom az ajanlati kotottseg meghosszabbitasat a palyazat 
credmdnydnck megallapitasara vonatkozo hatarido elhalasztasanak .napjai szamaval 
rnegcgyezdcn.

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

palyazd alairdsa/cegszeru alahas



5L. szainu meljcklei

..Budapest VIII. keriitet, Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlati elidegeiiitese - piUyazat”

NYILATKOZAT
ado 6s adok nwdjAra bchajthato kdztartozasrdl 6s a Kinoval szemben fenuallo 

tartozasr6k kizaro kdriHmenyrol

Ahdirou ...........................................................     (n6v)

mint a .................................................................................................... (tarsasag neve) vezetd

tisztsegviseldje kijelentem, bogy az ajWattevonek, 

- Add es adok modjara behajlhato koztartozasa * van / nines;
- Kiiroval szemben rartozasa (helyi add, berleti dij stb.) * van / nines;
- Kiiroval szemben szerzodesben vallalt es nem leljesitett kbtelezettsege * van / nines, 

amelyeket az alabbi okiratokkal igazolok:

I . .... .............. . .......................................................................... . ......................

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

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

Alulirott kijelentem. hogy cegiinket erintden a kozbeszerzesekrol szolo 2015. cvi CXIJIL 
torveny 62. § es 63. §-ban foglalt kizaro koriUmcnyek

a.) nem ^linak fenn

b.) fenn allnak

6/ megfeldo szoveg aldhuzando)

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

palyazo alairasa/cegszeru alairas

A *-gal jelok resznel a megfeleld szoveg aiahuzando.
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" ft- szamu m el lek let

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

NVILATKOZAT 
penziigyi alkahnassdgrvl

AJulirott ........... ...............................................    (nev)

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

tisztsegviselqje, kijelenlem. bogy a palyazat targyat kepezo ingatlan v&elaranak megfizetesere 

kepes vagyok, a szukseges anyagi eszkozdk rendelkezesemre &Unak.

A szanilavezetd banknal az ehnuk 1 £vben sorban alias nem volt, amelyekel az alabbi 
pkiratokkal igazolok: •

A 1. .......................... ./■ 

o

Budapest.

palyazd aUnisa/cegszeru alairas
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1. szavnu melleklet

„B<idapest VIH. keriilet, Berkocsis ntca 30. szani alatti iugadan eh’dcgenitesc - pah azaf1

NYILATKOZAT 
a kezhesites helyerdi es baukszamlaszamrbl

AhiJirott .................................................  /nev/ mint a .......................................................................
(tarsasag neve) vezeto tisztsegviseldje kercm, hogy a Palyazattal kapcsolatos mindennemu 
nyilatkQzatot, felhivast, ertesitest, vagy mas infonnaciot, valamint a Palyazattal kapcsdatos 
csetleges jogvitaban minden ertesitest, idezest es birbsagi hatarozatot, stb. az alabbi cimre 
kerem postazni:

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

Cim:...........................................  ,...........

Amemiyiben az altalam a fentiekben megjclblt cimzett a fenti cimen az iratot nem veszi at. 
ennek kovetkezmcnyeit a gazdasagi tarsasag vallalja. Tudomasul veszem, hogy aniennyiben a 
cimzett a fenti cimen az ertesitest nem veszi at, az ertesites a postara adast kbvetb 5. 
munkanapon kezbesitettnek minosul.

A palyazati felhivas visszavonasa eseten a Kiiro a dokumentacio rnegvasarlasara lorditott 
bsszeget kercm az alabbi bankszamlaszamra visszairtalni:

Bankszamlavezetd penzintezel:.................................................................................................

Bankszamlaszam:............................................................................................ ........... .................

Bankszamlaval rendelkczni jogosuli:........................ . .............................................................
(nev, lakcim vagy szekhely)

Budapest,

palyazd alairasa/cegszeru alairas
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. /...■■ 8. szamu melleklet

„Budapest VIII. kcrulet, Berkocsis utca 30. szani alatli ingatian elidegenllese - palyazat”

NVILATKOZAT / >

Alulirott kijelentenk hogy cegunk a nemzeti yagyonroi szdlo 2011. eyi CXCVI. torveny 3, § 
(0 bekezdes 1. pony a szerinti

a.) adadYatd szervezelnek minosul ..

b.) nem ndnosiil ailathato smvezetnek.

(aiiui^elelpszdvegalahifzando) . ' • ■ . /

A jelen nyilalkozatomat a szervezet vezetd.tisztsegviseldjekent buntetbjogi felelossegem tcljes 
tudataban tcszem. •

Budapest,...... .

palyazo alairasa/ceg.szeru alafras



9. szamu mei]ekid

^Budapest VIII. keriilet Berkocsis utca 30. sz^m alatti ingatlan elidegenitese - palytat”

NYILATKOZAT 
a palyazaton meghirdetett ingatlan megtekinteserdl, allapotanak megismer^seiol

Aluh'rott a palyazaton meghirdetett Budapest VIII. keriiiet, Berkocsis utca 30. szam alatti 
in^Ktlnnt dozciesen egyeztetett idaponlb^ megneztem, az alJapotat es arra vonatkozo muszaki 
tajekozutast megismertem.

Budapest,

palyazo alairasa/cegszeru alairas
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: 10. szamu melleklet

AD AS VET EL 1 E L 6 SZE R ZODES . ■

amely letrejdtt egyreszrdl

Budapest Fdvaros VH1. keriilet Jozsel'varosi OnkorniAnyzat (szekhclye: 1082 Budapest. Baross u. 
63-67., adoszama; 15735715-2-42, KSH-szama: 157357’15-8411-321-01, kdpviseli: Pika Andras 
polgarmester). mint dado meghatalmazasabol es megbizasabol eljaro Jdzscfvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt. (szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adoszama; 25292499-2-42, ccgjcgyzdk 
szama: 01-10-048457: KSH szama: 25292499-6832-114-01, kepviseli: Kovacs Otto igazgatosagi 
el-iok). mbit elado (tovabbiakban: elado) . : v

masreszrdl 
..... (szekhelye: ........... ; cegjegyzekszama: ..... ; adoszama; ............... statisztikai szamjele; ............. ; 
kepviseli: mint vevo (tovabbiakban: vevo)

kozott az alulirotl napon es helyeu, az aldbbi feltetelekkel: .

1 . .■

Elozinenyek ../■

LI . Budapest Fdvaros Vlll. keriilet Jozsefvarosi OnkonnanyzatTulajdonosi, Vagyongazdalkodasies 
Kdzteriilet-haszuositasi Bizottsaga .../2021, (.) szamu hatarozata alapjan ketfordulos,
nyiivanos palyazatot in ki Budapest Vlll. keriilet, 34792 hrsz.-u, termeszetben Berkocsis utca 30. 
szam ulali lalalhato. kivett lakohaz, udvar niegneyezesu ingadau ertdkestlesere.

1 .2 A palyazat nyenese a Budapest Fdvaros Vlll. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-haszuoshasi Bizottsaga ..../2021. (.) szamu hatarozata
szerint vevo lett. Vevo palyazataban az ingatlan teralel6n talalhat6 felepitm6ny elbonUsil, majd az

1 .3 A felek rogzitik, hogy a palyazati kifras a jelen eldszerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi. Felek 
jelen megallapodas aUfrasdval kotelezetfseget vallalnak az eloszerzodes (illetve annak esetleges 
modoshasai) alapjan az adasveteli szerzodes megkotesdre a Ptk. 6:73. §- aban foglalt fcltctelek 
szerint azzaL hogy az adasveteli szerzodes megkoteset a Ptk. 6:73. § (3) bekezdeseben megbatarozolt 
fcketelck teljesiilese esefen tagadhatjak meg.

< 2. •
A szerzodes targyat kepzo ingatlan adatai
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Cime:
Hdyrajzi szrana:
Megnevez&e:
Termerteke:
Koznni ellatottsaga:

J erhei.

Budapest VIII. kerulet. Berkocsis ulca 30.
34792
kivell iakohaz. udvar
565 nr’
osszkozmuves

az ingarlan jelcnleg tobb berieti joggal terhek; a 
Magyar AHamnak elflvasarlasi joga van: 14si I m1 
nagysagu teruleire vonatkozban az ELMtl Haldzali 
Kft. javara vezetekjog van bejegyezve az ingatlan- 
nyilvanLartasban, az ingatlan egyebekben pet-, 
teher- es igenymentes.

3.
Jognyilatkozat

3.]. Elado tulajdonat kepezi 1/1 aranyban a Budapest, 34792 hrsz.-u, termeszetben a Budapest VIH. 
kcriilct. Berkocsis utcn 30. szam alatt talalhato ingatlan.

3.2. Elado tajekoztatja Vcvot, hogy az epiiletben 18 db lakas talalhato, amelybol 7 db lakas berlo altal 
lakoit es 3 db lakasban jogcim n61kuli hasznalb van, 4 db helyiseg talalhato, ebbol 4 db helyiseg 
(ires.

3.3. Elado tajekoztatja a Vevot, hogy a nemzeti vagyonr61 szolo 2011. CXCVl tdrvcny 14. § (2) 
bekezdese alapjan a Magyar Allamot minden mas cldvasarlasi jog jogosultat megelozd elovasarlasi 
Jog dlcti meg. Az eldvasarlasi jog gyakorlasara a Magyar Allam reszere femuillo hataiido az 
eldvasarlasi jog gyakorlasara felhivo ertesites postara adasanak napjatol szamitott 35 nap.

4.

Jog- cs kellekszavatossag

4.1. Elado el kivanja adni vevonek, vevo pedig meg kivdnja venni eladdtol teljes tulajdonjoggal, 
osszes taitozekaivaJ, szavatossag terbe mellett, vetel jogcimen az 1.) pontban frt ingailanl a jden 
okiratban in fehetelekkel.

4.2. Az adasvetcli szerzodes megkotesenek hatarideje a lak^sokra vonatkozoan kotdtt valamennyi 
berieti szerzodes megszunteteset kovetden. az utolso berieti szerzodes megszunteteserdl szolo 
eladoi ertesites kezhezveteletbl szamitott 30 munkanap.

4.3. Vevo az ingatlan teriilet&i talalhato felepitmcnyek elbontasat, majd az ingailan beepiteset 
.vallalta.

4.4. Elado vallalja. hogy az ingatlan kiuriteset jelen adasveteli eloszerzodes alairasatol szaniitott 24 
naptari honapon bcliil. azaz legkesobb ......... napjaig vegrehajtja. Amcnnyiben a valhdi
hatandon be Jut az ingatlan kiiintese nein rnegy vegbe. emiatt pedig a birtokbaadas nem fdrtcnik 
meg. akkor az Onkormanyzat, az epiilet kitintese megkezdese napjat megclozo honapra eloirt. 
lukasok berieti dijabul szannazd berieti dlj bevetel 1/30-ad reszenek megfelelo osszegii napi
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kbtberf flzct Vevonek, ainennyibcn az Onkonnanyzal erdekein kivul fehnerUlu ok nuatt nem 
tailhatd az ingadan atadasara kijelolt hatando, kotber fizetesi koteiezettscg item kelctkezik.

' 5- -
Az iugatlau vetelara, a veteiar megfizetese

5,1. A veteiar.....................Ft, azaz...................... forint, mely a vevo altal a palyazati eljaras scran
ajanlott veteiar. A vetcdarat vevo az alabbiak szerint fizeti meg eladd reszere:
A vevo palyazatanak benytytasakor megflzetetl az elado szandajara................ Ft, azaz................. 
forintot ajankni biztositek cimen. A szerzodo felek ugy rendelkeznek, hogy a bcfizctett ajanlati 
biztoshckbdl........................... ....Ft osszeget foglaldnak fogadnak el („Foglal6’‘), n tennmaradd

' .............................. -Ft. azaz .................................................-Ft vetelarrcszlet. Ezen feliil vevo
megi rzetetr...................Ft veteiar eloleget. A foglald es a v&eldr rcszlet osszegenek Uvetelct eladd

. jelcn szcrzodes alairasaval elismeri.es nyugtazza.

5.2. A vctclarbol fcnnmarado......... ■........Ft-ot, azaz.......................forintot vevo a vegleges adasveteli
szerzodes mcgkoteset kbyerden teljesiti a kbvetkezok szerint. .

a.) egy dsszegben tbrteno fizetes eseten az adasveteli szerzodes megkoteset koveto 60 naptari napon 
belul vevo koteles a veteUrboI fennmarado .......................Ft, azaz..............................forint osszeget

• inegfizclm elado reszere. Eladd a veteiar hatralek osszegcrol a bankszdmlajin tbrtent jovafras napjaval. 
mint teljesitesi nappa! koteles szamlat kiallitani Vevo reszere. Tovabbaelado a birtokalruhazas napjaval, 
miii( teljesitesi nappa! koteles vdgszamlat kUllitani Vevo reszdre.

b. ) banki hitel felhasznalasa eseten az adasveteli szerzodes megkdtcsdt koveto 60 naptari napon Vevo 
megilzeti Elado reszere az ingatlan vctelaranak 50 %-at,...................... Ft-ot, azaz............................
forintot, amclybe a fbglalo es az elsb vetclarreszlet osszeget beszamitjak, a fcnnmaradd vetelarat, 
...................... Ft-ot, azaz   forintot Vevo banki hilel felhasznalasaval fizeti meg elado 
reszere, az Elado .... altal vezetett........................sz&mu bankszandajara az elovasarlasi jogrdl lemondo
nyilatkozatok vagy az clovasarlast jog gyakorlasara vonatkozo hatarido eredmenytelen eltehere 
vonatkpzo eladoi ertesites vevo reszere tdrtent sikeres kezbesiteset koveto 45 munkanapon belul.

Becpitesi kbtelezettseg

6. j. A vevo vallalja, hogy az ingatianoktU a Jozsefvaros Keriileti Ephesi Szabalyzatafol szolo 66/2007. 
(XII. 12.) dnkormanyzati rendelet (1OKESZ) eloirasainak megfelelben beepiti. Vevo beepitesi 
kdlelezetlsSgnck az alabbiak szerint tesz eleget:

a) az ingallanon talalhaio epuletet elbontja, az ingatlan birlokbaadasaidl szaniitott 2 even.beluljogeros 
. epitesi engedclyt szerez es

b) az ingatlan birtokbaadasatol szamitott 5 even belli! jogeros hasznalatbavcteli engedelyt szerez.
c) a foldszimi ulcafronton legalabb 1 db kereskedehni celra szolgald helyiscget alakit ki. .

A kbzmufejlesztessel kapcsolatos 6ssz.es kolts^g (pl. fejlesztesi hozzajarulas. lervezes. sib.) a vevot 
lerheli.

A beepites szazalek, epitrnenymagass^g, szintszani, sziinteriilet, stb. tekinteteben az Orszagos 
Telepufesren^^ es Epitesi Kovetelmenyekrol (OTEK) szolo 253/1997. . (XH. 20.)
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Kormanyrendelet, az 5/2015. (II. !6.)F6v. KGY. rendelet(BFRSZ), es Jozscfvaros Keruleti Epitesi 
Szabalyzatarol szolo 66/2007. (XII. 12.) onkonnanyzati reticle let (JOKESZ) eldirasai az nanyadok.

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

jogkSvetkezmenyei

7.1. A beephesi kdtelezcttseg nem teljesit6se, illetve kesedelmes teljesiiese eseten alkahnazhaio 
jogkovetkezmenyek:

7.1.2. Kesedelmi kotber
Ha a vcvd a 6.1. pontban meghaiarozatt valainely kotelezetts6gevel neki felrbhato okbol 
kesedclembe esik, kesedelmi kotb6rt koteles fizetni az eladonak.
A kescdehni kotber merteke:
- A jogeros epilesi engedely niegszerzesenek 60 napot meghaladd kesedehne eseten a kotber 

osszege 15.000.000,- Ft;
- A jogerds hasznalatbaveteii engedely tnegszerzesenek 60 napot meghalado kcsedclme 

eseten a kotber osszege 7.500.000,- Ft.

Felek rogzftik, hogy 61 napot meghaladd kesedeiem eseten, vevo a kcsedelnies teljesilcsre 
tekintcttel tovabbi 30.000,- Ft/nap kotber megfizetesere koteles a szerzodesszeru teljesitesig.

Vevd kijelentb hogy a jelen pontban mcghatarozott kotber Osszeget nem tekinti ekulzuttnak.

7.2. Vevo a kesedelmi kotber leljesites6hez banki garanciaszerzodes ntegkbtesevel/ kozjegyzoi ietclbe 
helyezesscl (a tovabbiakban: garanciaszerzodes) biztositando garanciaszerzodes nyujiasi 
kotelezettsege van, mely garanciaszerzodest az adasveteli szerzodes alairasaval egyidejuleg koteles 
Elado reszere atadni.
/X garanciaszerzodes osszege a jogerds dpitesi engedely megszerzesere a 6.1. pom szerint 
rendeikezcsre allo hatarido ekeltet koveto, 60 napot meghaladd kesedelem eseten 15.000.000,- Fr, 
a jogerds hasznalatbaveteli engedely megsze-rzesere a 6.1. pont szerinti rendelkezesre al 16 hatarido 
ekcltet koveto, 60 napot meghaladd kdsedelem eseten 7.500.000,- Ft. A garanciaszerzodes az elado 
javara lelnvasra/amialasra keriij a jelen szerzodesben ineghatarozott kesedelem cselen. A 
garanciaszerzodesben foglaJtak 60 napnal kevesebb kesedelem eseten iddaranyosan 
ervenyesithetok. Felek rogzitik, hogy csak olyan garancia fogadhato el, amelyek aiapjan elado 
cgyoldalu tajekoztato nyilatkozatava! a bank/kozjegyzd atutalja aJelen szerzodesben meghatarozott 
kesedelmi kotber osszeget az eladonak, mindenfele egyeb feltetel nelkiil.

8.
Az ingatlan birtokanak atruhazasa

8.1. Elado az ingatlan kiurfteset kovetden, az adasvetcli szerzodesben meghatrirazott idopomban adja 
biiiokba az ingatiam, dsszes ingosagaitol kiiiritvc, a kulcsok atadasaval. Eddig az idopomig az 
ingadannal kapcsolatban felmerirlo valamennyi koltseg az eladot, ettol az idopomtol kezdodoen 
pedig vevot (erheli.
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9. '
Egyeb rendelkez&ck

9.1. Az dado Magyarorszag torvcnyei szerint tniikodd helyi onkonnanyzat.

9.2. Vevo kepviselcye kijelenti, hogy Magyarorszagon bejegyzett gazdasagi tarsasag. ugyletkotesi es 
' ingatlanszc^ kepessege korlatozva nines, kijelenti tovabba, hogy a nemzeli vagyonrol szolo 

2011. evi C.XCVL (orveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja alapjanallathato szervezet.

9.3. Felek a Polgari Tcrvenykonyv 6:98. § (2) bekezdes alapj^n kiz^rjak mind elado. mind vevd 
fehiino crtekaranytalansagon alapulo esetleges megtamadasi jogat. .

9.4. 'Eljam tigyved tajekoztatja feleket, hogy a penzmosas cs a terrorizmus Enanszirozasa 
: megddzcserol es megakadalyozasarol szolo 2017. 6vi LIU. torveny rendelkezesei szerint 
azonosilasi kdtelczetlseg terheli felek adatai vonatkozasaban. Fclek kijelentik, hogy adataik a 
szerzodesben helyescn kerultek rogzitesre az altaluk bemutatott szemelyi azonosito pkm&nyok 
alapjan.

Felek jelen szerzodes alatrasaval felteden es visszavonhatatlan hozzajaridasukat adjak ahhoz, 
hogy djard tigyved okirataikrol fenymasolatot keszltsen, es azokban rbgzhett adataikat a 

; szerzodessel cgyiiu kezclje. ' ? '

9.5. . Felek tudomasul veszik eljaro iigyvid l£jekoztata$&, amely szerint adataikat az infonnacids 
onrcndclkezesi jogrol cs az infonnacios szabadsagrol szdld 2011. evi CX1I. torveny 
rendelkezesei szerint kizarolag jelen szerzodeshez kapcsolddo megbizas, . hleive a 

■ jogszabdlyokban meghatarozotl kotelezettsege teljesitese erdekeben kezelheti.

Felek kijelentik. hogy jelen jogijgylet new utkozik a penzmosas & a tciTorizmus finanszirozAsa

A szerzodo felek szerzodest alaird kepviseldi kijelentik. hogy az adasvctch closzerzodes 
■ megkotesere es alair&sara a sziikseges felhatahnazasokkal rcndelkcznek.

9.6. Jelen szerzodes a Ptk. es a vonatkozo egyebjogszabalyok rendelkezesei megfeleloen iranyaddak.

9.7, A felek kozott a szerzodes clott letrejOtt szobeli vagy irasbeli megallapodas hatalyat veszd. A 
szerzodes nwdositasa kizarolag irasban tortenhet.

A szerzodes egyes rcndelkczeseinek esetleges crvenytelcnsege nem jelenti automatikusan a 
szcrz.odds egeszenek ervenytelcnsegct. Hyen esetben a fclek kbtelesek az ervenytelen 
rendeJkezest iigy loti akaratuknak esa szerzodeskoteskorfenn^lldceljuknak leginkabb mcgfclclo 
rendelkczcsscl hclyettesiten).

9.8. A szerzodo felek jelen Szerzodes clkeszitesevcl cs ellenjegyzesevel, valamiiH az illetekes 
foldhivatal eKitti kepviselettel ........ ugyv^det ......................... bizzfik mcg, es
meghatahnazzak az illetekes foklhivatal elotti eljarasra is. Ellenjegyzo ilgyved a mcghalalmazast 

■ clfogadja.

Fclek a jelen okiratoi elolvastak, megertettek, es mint akarafukkal mindenben egyezot, helyben hagyolag 
' alaiijak. <

Budapest, 20. ...............  ■ : < ? - .



Budapest rovaros VHL kcriilct JozsefvArost 
Onkonnanyzat eladd megbizasabdl eljaro 
JozseiVarosj Gazdrilkodasi Kozpont Zrt.

kepviseli: Kovacs Otto

igazgatosagi elnok 
Idadd

Vevo

Jelen okiratot... (............. ) budapesti Qgyved keszitettem es eHcnjegyzcfn, Budapest. 20......  

okiraikcszito tigyved

KASZ szam:
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11 • szanni melleklct
,,Budapest VIII. keriilet, Bcrkocsis utca 30. szani ahtti ingatlau elidegenitcse - palyazat’'

Adasveteli eldszerzdd&t erinto mddositasi javaslatok cs nyilatkozat

Ahilfroit ...............       (nev)
mini a ............................... . .................................................................... (tarsasag neve) vezetd
tisztsegviseloje jden palyazatban talalhato adasveteli elbszerzodeshez /az alabbi.modositasi 
jayaslatokat ieszem / ncm tcszek mddositasijavasjatot*

Aluliroti ....................          (nev)
mini a ..................................................................................................... (tarsasag neve) vezetd 
tisztsegviseldje Byilatkozom. hogy palyazati fcihivas mellekletet kepezd adasveteli 
eloszerzodes tervezetekkel kapcsolatos eszrevetelek, mddosltasi vagy kiegeszitesre iranyulo 
javaslatok kiird altali elutasitasa eseten is fenntartom ajanlatomat.

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

palyazd alairasa/cdgszeru alai'ras

A *-gal jeloll reszncl a megfeleld szdveg alahuzando



12- szaniu melleklel

dsszefoglald a benyujtando ajanlat formai es tartalmi kdvetelm^nyeiroh tajekoztatas az 
atlathato szervezet fogalmarol

Az ajanlatot a larsasag kepviseldje minden oldalon kdzjegyevel kbteles ellatni.

Az ajanlatnak folyamatos sorszamozassat kell rendelkeznie.

A boritekon nem szerepelhet a bcnyujtdra vonatkozd jelzes.

Az ajanlatot ket peldanyban, kiilon lezart boritekban kell benyujtani, az egytk peldanyon feltunteive az 
„Eredeti peldany”, a masikon a „Masolatt peldany” szdveget.

A boritdkon a kbvelkezd szoveget kell es lehet fehuntefni: ^Budapest VOL, Berkocsis utca 30. szam 
alatti ingatlan eiidegeiutcse - piilyazat”
Az ajanlatot sanction boritekban kell benyujtani, scriilt, felnyitott boritekot a Bonyoh'td netn vesz at.

Alio I az nines jelezve, hogy masolat is elegendo, az eredeti igazolast kell csatolni az ajanLathoz.
Az ajanlati biztositek befizeteseuel a kozlemeny rovatba a kovetkezot kell beirni: ajanlati biztositek 
Berkocsis utca 30.

Az ajanlat tarns huat a kovetkezo sorrendben kerjiik dsszefuzni:

1. Jelentkezesi lap

2. Ajanlati osszesitd

3. Eredeti. 30 napnai nem regebbi cegkivonat
4. Eredeti aiairasi eimpeld^ny

5. A Pp. eldimsai szerind bizony/'to erejti meghatahnazas, amennyiben az ajanlatot nem a ceg 
kepviseldje irja ala

6. Palyazali dokumentacio niegvasarlasarol szdlo beveteli penztarbizonylat masolata

7. Ajanlati biztositek bcfizeteserol szdlo igazolas masolata

8. Nyilatkozat vegelszamolasrok csodeljarasrol, felszamolasrol

9. Nyilatkozat a palyazati feltctelek elfogadasarol, szeizodeskotesrol. ingatlanszerzesi kepessegrdL 
ajanlati kdtbttsegrol

10. Nyilatkozat ado es addkmodjarabehajthatd koztartozasrdk Kiirovalszemben fennallo tartozasrdl

11. NAV igazolasa
12. Heiyi adoigazolas (beszerezhetd: Budapest Jozsefvarosi Oiikomianyzal Polgarmesteri Hivatala 

1082 Budapest, Baross n. 63-67.)

13. KiirdvaL bonyolitdval szemben fennallo tariozas igazolasa (beszerezhetd: Jozsetvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 1084 Budapest, Or u. 8., es Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzai 
Polgarrnesteri Hivatala Penziigyi Ugyosztaly 1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. eni.)

14. Nyikitkoza; penziigyi alkalmassagrdl

15. Nyilatkozat a kezbesites helyerol es a bankszamlaszamidl
16. Njnlatkuzat atlathato szervezetrol

17. Az adasvetcli eloszerzodesscl kapcsolatos eszrevetelck, mddositasi javaslatok
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■ Allathaio szervezet:

A 20H. evi CXCVL tv. 3. § rendelkezesei alapjan 5tlathatd szervezet: . / '

1. atlathata szervezet:
. a) az allam, a kohscgvetesi szerv, a kbztcsliilet, a hclyi onkormanyzat, a nemzetis6gi onkonnany/vah a 

tarsulas, az egyhazi jogi szenicly, az olyan gazdalkodd szervezet, amelyben az al lain vagy a helyn 
onkonnanyzat kulon-kulbn vagy egyutt 100%-os reszesedesse) rendelkezik. a nemzetkozi szervezet, 

; a kiilfoldi allam, a kiilfoldi helyhatosag, a kiilfoldi allami vagy helyhatdsdgi szerv es az Europai 
Gazdasagi Tcrscgrdl szdld megallapodasban reszes 511am szabalyozott piacara .bevezetett 

• • nyilvanosan nwkodo teszvenyiarsasag,,

b) az olyan bdfbldi vagy kiilfoldi jogi szcmely vagy-jogi szemdlyiseggel nem rendelkezd gazdalkodd 
szenezct, amely mcgfelel a kbvctkezd felteteleknek:

/.wMulajdonosi szcrkczete, a penzmosAs es a terrorizmus Hnanszirozasa mcgelozeseidl cs 
■ incgakadalyozasarol sz61d tbrveny szcrinl ineghatarozott tenyleges lulajdonosa megismerheto,

hb) az Emopai Unio tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes 
alkmiban, a Gazdasagi Egyuttmukbdesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamiban vagy olyan 
alkimban rendelkezik addilletdseggel, amellyel Magyarorszagnak a kettbs adoztatas 
elkeruleserol szolo cgyczmenyc van, ’

be) ncm minbsiil a larsasagi addrbl es az osztalekaddrol szbld tdrycpy szerint nicgbalarozoU
• eHenorzbtl kiilfoldi unsasdgnak,

bd) a gazdiUkodo szervezetben kbzvctleniil vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonuak 
• befolyassal vagy szavazati joggal biro jogi szemely. jogi szemelyiseggcl ncm rendelkezd 

gazdalkodd szervezet tekinteteben a ba), bb) es be) alpont szerinti feltelelek fennalhiak;

a) az a civil szervezet es a vizitersulat, amely megfelel a kovetkezd feketeleknek:

t:a) vezeto lisztsegviseibi megismerhetbk,

cb) a civil szervezet es a vizitarsulal. valamint ezek vezeto tisztsegviscloi nem atlathald 
szervezetben nem reiidelkeznek 25%-qt meghalado reszesedessel,

< cj szekhelye az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrbl szolo 
megallapodasban reszes .AHamban, a Gazdasagi Egyiittmukdd^si es Fejlesztesi Szervezet 
tagallamaban vagy olyan allamban van, .aniellyel Magyarorszagnak a kettos adoztatas 
elkcriileserbl szolo egyezmenye van;

9. meghatarozo hefolyas: az a kapcsolat, amelynek reven tenneszetes szemely, vagy jogi szenicly egy 
jogi szemdynck tagja vagy reszvenyese, es •' ■

‘V jogosult e jogi szemely vezeto tisztsegviseloi vag>' felugyelobizoUsaga tagjai tobbsegenek 
inegvalasztasara es visszahivasara, vagy

b) a jogi szenicly mas tagjaival vagy reszveuyeseivel kbtotl megaliapodas alapjan egyedul rendelkezik 
' a szavazMok tobb mint olven szazal6kaval;

3. § (2) Az (1) bekezdes 1. pont b) cs c) alpontjaban foglalt feketeleknek vald megfelelesrdl a szerzodb 
felnek cegszeruen alairt modon nyilatkoznia keil. A valotlan tailalmu nyilatkozat alapjan kotdtl 
szerzodes semmis.
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2.sz. melleklet

Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. november 03^ 15:22
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 295 Elfogadva
Egyszerd .

Tarqva: Napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Ta vol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Gutjahr Zsuzsanna Igen -
Miko Karoly Igen
Satly Balazs Igen \ -
Sods Gyorgy Igen
Szarvas Koppany Bendeguz Igen
Veres Gabor Igen
Voros Tamas Igen •. -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol
Dr. Juharos Robert Tavol >
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. november03. 15:23
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 296-297 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 11. es I.3. pontjai
Tematikai blokk

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Gutjahr Zsuzsanna Igen -
Miko Karoly Igen -
Satly Balazs Igen -
Soos Gybrgy Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Veres Gabor Igen -
Voros Tamas Igen -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol -



Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. november03. 15:41
Tipusa: Nyflt
Hatarozat 298 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.2. pontia: Javaslat a Budapest VIII. kerulet. Prater utca 28. 
sz£m alatti nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasaval kapcsolatos 
dontes meghozatalara, berbeszamitasi megallapodas megkotesere, yalamint 
tulajdonosi nyilatkozat kiadasara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen . 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Gutjahr Zsuzsanna . Igen
Miko Karoly Igen —
Satly Balazs Igen
Soos Gyorgy Igen
Szarvas Koppany Bendeguz Igen ■ : -
Veres Gabor Igen -
Vords Tamas Igen
Dr. Erdelyi Katalin Tavol • -
Dr. Juharos Robert . Tavol
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. november 03.15:44
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 299 Elutasitva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szerdahelyi u. 
18. szam alatti utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas celj^ra szolgalo helyiseg 
berldjenek a tevekenyseg modositasara iranyulo kerelmevel kapcsolatos 
dontes meghozatalara

Eredmenve Voks; Szav% Ossz%
Igen .0 0.00 0.00
Nem 7 100.00 77.78
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Gutjahr Zsuzsanna Nem -
Miko Karoly Nem -
Satiy Balazs Nem -
Sods Gyorgy Nem -
Szarvas Koppany Bendeguz Nem -
Veres Gabor Nem -
Vbros Tamas Nem -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. november 03.15:46
Tipusa: Nyilt ■
Hatarozat 300 Elfogadva
Egyszeru ■

Targya: Napirend 1.5. pontia: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Ulldi ut 42. szam 
alatti nem takas celjara szolgalo helyiseg berleti szerzodesenek 
meghosszabbitasara . ■

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 7 100.00 77.78
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Gutjahr Zsuzsanna Igen . -
Miko Karoly Igen < ■ : ■
Satly Balazs Igen •»
Soos Gydrgy Igen ; -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen — -
Veres Gabor Igen -
Voros Tamas Igen —
Dr. Erdelyi Katalin Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol ■-
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. november03, 15:53
Tipusa: Nyflt
Hatarozat 301 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend L6. pontja: Javaslat az dnkorm^nyzati feladatokhoz es 
celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szervezetek kedvezmenyes berJeti 
dijanak 2021. evre torteno engedelyezesere

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 6 100.00 66.67
Nem 0 0.00 0.00
Tartdzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Gutjahr Zsuzsanna Igen -
Miko Karoly Igen -
Satly Balazs Igen -
Soos Gyorgy Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Veres Gabor Igen -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol
Dr. Juharos Robert Tavol -
Verbs Tambs Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021 november 03 15:55
Tipusa: Nyllt
Hatarozat 302 Elutasitva
Egyszeru :

Targya: Napirend 1.7. pontia: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Nepszinh£z utca
24. szam alatti, foldszinti, 34681/0/A/5 helyrajzi sz^mu irodahelyiseg 
elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 0 0.00 0.00
Nem : 6 100.00 66.67
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 6 100.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 3 33.33
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Gutjahr Zsuzsanna . Nem . ; -
Miko Karoly ■ Nem • ....
Satly Balazs ? Nem ' ■ : : ; -
Soos Gyorgy : Nem \ -
Szarvas Koppany Bendeguz f Nem • -
Veres Gabor Nem -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol ■ . . -
Dr. Juharos Robert Tavol
Verbs Tamas Tavol ' -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. november 03.16:43
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 317 Elutasitva
Egyszeru

Targya'. Targya: Napirend 11.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, 
Berkocsis utca 30. szam alatti ingatlan palyazat utjan torteno ertekesitesere 
(folytatas)
ugyrendi inditvany

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 3 42.85 33.34
Nem 3 42.86 33.33
Tartozkodik 1 14.29 11.11
Szavazott 7 100.00 77-78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Miko Karoly Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
Gutjahr Zsuzsanna Nem -
Sods Gyorgy Nem -
Voros Tamas Nem -
Szarvas Koppany Bendeguz Tart. -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021. november 03. 16:48
Tipusa: Nyilt .
Hatarozat 318 Elfogadva
Egyszeru ■

Napirend II.7. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam 
alatti ingatlan palyazat utjan torteno ertekesitesere

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 4 57.14 44.45
Nem 2 28.57 22.22
Tartbzkodik 1 14.29 11.11
Szavazott 7 100.00 77.78
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 2 22.22
Osszesen 9 100.00

Nev
Miko Karoly
Satly Balazs
Szarvas Koppany Bendeguz
Veres Gabor
Soos Gybrgy
Verbs Tamas 
Gutjahr Zsuzsanna 
Dr. Erdelyi Katalin 
Dr. Juharos Robert

Voks Frakcio
Igen -
Igen -
Igen / -
Igen -
Nem : -
Nem -

"Tart. V;-.- ::- -
Tavol
Tavol -
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