
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag

J E G Y Z O K O N Y V I KI V O N A T

Kesziilt: Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete Szocialis,
Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 2022. februar 15-en (kedd) 13:00 
orai kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termeben megtartott 2. rendes iileserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

17/2022. (II. 15.) szamii hatarozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy a meghivoban kikiildbtt 
napirendet elfogadja.

Napirend

I. Atruhazott bizottsagi hataskoru eBoterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek) . 'fjdyf > .•

I/A. Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tomo utca szam alatti lakas
berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodqsi igazgatd

I/B. Zart eloterjesztesek

2. Javaslat az „LNR-J/2/202L” tipusu beriakas palyazat eredmenyenek
. megallapitasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgatd ZART ULES

3. Javaslat az „LNR-F/2/2021.” tipusu beriakas palyazat eredmenyenek 
megallapitasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgatd ZART ULES
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4. Javasflat a Budapest VIII. kerulet, Dugonics utca . 
berbeadasaval kapcsolatos denies meghozatalara 
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont 
vagyongazdalkodasi igazgato

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca ' 
berbeadasaval kapcsolatos diintes meghozatalara 
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont 
vagyongazdalkodasi igazgato

szam alatti takas

Zrt., Novaczki Eleonora
ZART ULES

''. szam alatti takas

Zrt., Novaczki Eleonora 
zart Oles

6. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Sarkany utca ' " szam alatti lakas
jogviszony folytatasanak elutasftasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

7. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Tomo utca ' ”. szam alatti lakas
jogviszony folytatasanak elutasftasaval kapcsolatos derates meghozatalara 
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

8. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Vay Adam utca * " szam alatti lakas
berbeadasaval kapcsolatos derates meghozatalara
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

II. Kepviselo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpontot erinto 
tobbletkapacitas-befogadasi eljaras kezdemenyezesere
Eloterjeszto: Piko Andras - polgarmester

2. Javastat a Jozsefvarosi Szocialis Szoflgaltato es Gyermekjoleti Kozpont alapfto 
okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara, vatamint a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet modositasAra 
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko - alpolgarmester

3. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozd 
tiles ota eltelt fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrdl es az 
atmenetileg szabad perazeszkoz allomany lekoteserol 
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester
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I. Atruhazott bizottsagi hataskbru eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek) . VW ■ v/ ?: ' . - V- V? ;W V'W ;

I/K. Nyilvanos eloterjesztesek

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tomo utca ' ....
" szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kdzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

18/2022. (IL 15.) szamu hatarozata
(7 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy
1) a Budapest VIII. ' hrsz., termeszetben 1083 Budapest VIII. keriilet, Tomo utca

szam alatti 2 szobas, komfortos komfortfokozatu, 61,83 m2 alapteriiletu 
onkormanyzati tulajdomi lakas kozszolgalati jelleget torii.

2) hozzajarul az 1) pontban irott, onkormanyzati lakas berbeadasahoz, " jogcim nelkiili
lakashasznald reszere, - 5 ev hatarozott idore szoloan - az alabbi feltetelek mellett:
a) a lakber alapjat kepezd noveld es csokkento tenyezok figyelembevetelevel szamitott jelenleg 

28.504, - Ft/ho koltsegelvu berleti dij fizetesi-, valamint
b) a lakber alapjat kepezd csokkento es novelo tenyezok nelkiil szamitott alaplakber ketszeresenek 

megfelelo, 57.007,- Ft ovadekfizetesi kotelezettseggel, amelybe a korabbi berleti jogviszony 
alapjan megfizetett dvadek osszege beszamitando

3) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kdzpont Zrt.-t a jelen hatarozati javaslat 2.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere.

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

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

I/B, Zart eloterjesztesek

Napirend 1.2. pontja: Javaslat az „LNR-J/2/2021.” tipusu berlakas palyazat 
eredmenyenek megallapitasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kdzpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

19/2022. (IL 15.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 2 tartozkodas szavazattal)
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A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1. ) az „LNR-J/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. ‘ ‘ " ’ , a
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Bauer Sandor utea ‘ szam alatti
lakasra benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0001259 8 pont
A sorrendben kbvetkezo palyazo, sorsolas eredmenyekent:

JV 0001256 8 pont
A sorrendben kbvetkezo palyazo:

JV 0001605 4 pont
A sorrendben kbvetkezo palyazo:

JV 0001674 3 pont
A sorrendben kbvetkezo palyazo:

1078 2 pont

2. ) az „LNR-J/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. . . hrsz-ii, a 
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utea szam alatti
lakasra benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo:

~ JV 0001113 3 pont
Nines sorrendben kbvetkezo palyazo.

3) az „LNR-J/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. hrsz-ii,
a termeszetben Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utea ’ ' szam
alatti lakasra benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo:

JV 0001512
Nines sorrendben kbvetkezo palyazo.

6 pont

4) az „LNR-J/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. hrsz-ii, a
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utea ' * ' . szam alatti
lakasra benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo:

JV 0001267 4 pont

A sorrendben kbvetkezo palyazo, sorsolas eredmenyekent:

JV 0001659 3 pont
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Nines sorrendben kovetkezo palyazo.

5) az ..LNR-J/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. . " hrsz-u, a 
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Koris utea '~ ' szam alatti lakasra
benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo, sorsolas alapjan:

1081 ;■ /A 3pont.

A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0002415 3 pont
Nines sorrendben kbvetkezd palyazo.

6) az „LNR-J/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. . hrsz-u, a 
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Magdolna utea I . szam alatti
lakasra benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo:

JV 0001692 4 pont V/

Nines sorrendben kovetkezo palyazo.

7) az ,,LNR-J/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. ' * hrsz-u, a
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Magdolna utea , szam alatti
lakasra benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo:

“ ’ ' ’ JV 0002405 3pont

Nines sorrendben kovetkezo palyazo.

8) az ,,LNR-J/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. " hrsz-u, a 
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Prater utea , szam alatti lakasra
benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo:
,/■?. - ... JV 0001664 K A ) v .A A 4 pont ; ri?

Nines sorrendben kovetkezo palyazo.

9.) felkeri a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-t, hogy az 1.-8.) pontokban meghatarozott 
lakasokra vonatkozoan a nyertes palyazokkal, illetve a nyertes palyazo visszalepese vagy 
kiesese eseten a sorrendben kovetkezo palyazokkal a berleti szerzbdeseket, valamint a 
lakasok felujitasara vonatkozo beruhazasi megallapodasokat kosse meg.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
1 lataridb: a palyazat eredmenyenek kbzlesere vonatkozoan 2022. februar 21.
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a 9. pontban irott berbeszamitasi megallapodasok es berleti szerzbdesek megkbtesere 
vonatkozoan 2022. marcius 23.

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

Napirend 1.3. pontja: Javaslat az „LNR-F/2/2021.” tipusu berlakas palyazat 
eredmenyenek megallapitasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART GILES

Budapest Jozsefvarosi Oinkormanyzat Kepviselb-testutete 
Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

20/2022. (II. 15.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy
1. ) az „LNR-F/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. " hrsz.-u

Budapest VIII. kerulet, Danko utca " ___ szam alatti lakasra benyujtott palyazat
elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo:
JV 0002421 5 pont

A sorrendben kbvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0001257 4 pont
A sorrendben kbvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0001111 4 pont
A sorrendben kbvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0002408 4 pont
A sorrendben kbvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

•JV 0001666 3 pont

2. ) az „LNR-F/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VHL ' hrsz.-u
Budapest VIIS. keriilet, Danko utca szam alatti lakasra benyujtott palyazat
elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0001254 5 pont
A sorrendben kbvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

. ’ JV 0001651 4 pont

A sorrendben kbvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

_ ____ JV 0001667 4 pont
A sorrendben kbvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:
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JV 0002444 5 pont

A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0001506
A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan: 

............. JV 0001273
A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

5 pont

4 pont

JV 0001677 3 pont

6) az ,,LNR-F/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. hrsz-u, a
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Magdolna utca . szam alatti lakasra
benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:
A sorrendben else palyazo:

' ” ’ JV 0001531 7 pont
A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

___  JV 0001697 5 pont
A sorrendben kovetkezo palyazo a sorsolas eredmenyekent:

1089 5 pont
A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

" ' JV0001264 4 pont
A sorrendben kovetkezo palyazo a sorsolas eredmenyekent:

JV 0001607 4 pont

7) az „LNR-F/2/2021tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. hrsz-u, a
termeszetben Budapest VEIL keriilet, Magdolna utca '' * ’ ". szam alatti lakasra
benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:
A sorrendben elso palyazo: -A ■ • ■ ■ A ■ ., ’ ■ 1 -A A' A A • ■■ / ’\ ■

~ ' TV 0002433 6 pont
A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

’ - <A JV 0001510 5pont a A A

A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0001516 4 pont
A sorrendben kovetkezo palyazo a sorsolas eredmenyekent:

JV 0001280 4 pont
A sorrendben kovetkezo palyaz6, sorsolds alapjan:

____  JV 0002441 3 pont
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- ------ JV 0001517 4 pont

3 pont
A sorrendben kdvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

~ ' JV 0002447

3) az ..LNR-F/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. hrsz-u, a
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 
lakasra benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:

A sorrendben elso palyazo:

. szam alatti

JV 0001532
A sorrendben kdvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

6 pont

JV 0001687
A sorrendben kdvetkezo palyazo. sorsolas alapjan:

4 pont

JV 0001514
A sorrendben kdvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

4 pont

JV 0002430
A sorrendben kdvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

3 pont

' " JV 0001117 3 pont

4) az ..LNR-F/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. . hrsz-u, a
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Magdolna utca 
benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:
A sorrendben elso palyazo, sorsolas alapjan:

szam alatti lakasra

JV 0001116
A sorrendben kdvetkezo palyazo a sorsolas eredmenyekent:

6 pont

JV 0001251
A sorrendben kdvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

6 pont

JV 0002440
A sorrendben kdvetkezo palyazo a sorsolas eredmenyekent:

5 pont

JV 0001509
A sorrendben kdvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

4 pont

...... . _ JV0001253 3 pont

5) az LNR-F/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. hrsz-u, a
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Magdolna utca 
benyujtott palyazat elso 5 helyezettje:
A sorrendben elso palyazo:

. szam alatti lakasra

JV 0001682
A sorrendben kdvetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

7 pont
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8) az JLNR-F/2/2021.” tipusu palyazaton meghirdetett Budapest VIII. . ’ . hrsz-u, a 
termeszetben Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros utca .7 ' ' szam alatti
lakasra benyujtott palyazat else 5 helyezettje:

■ A sorrendben else palyazo: ? < ■ J ■ , < ' : ' V- ■ •

JV 0001274 8 pont
A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0001534 5. pout
A sorrendben kovetkezo palyazo. sorsolas alapjan:

JV 0002434 4 pont
A sorrendben kovetkezo palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0001519 4 pont
A sorrendben kbvetkezd palyazo, sorsolas alapjan:

JV 0002448 3 pont

9,) felkeri a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro 
Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy az 1.-8.) pontokban meghatarozott lakasokra 
vonatkozdan a nyertes palyazokkal, illetve a nyertes palyazo visszalepese vagy kiesese eseten a 
sorrendben kovetkezo palydzokkal a berleti szerzodeseket kosse meg.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Hataridd: a palyazat eredmenyenek kozlesere vonatkozoan 2022. februar 21.
a 9. pontban frott berleti szerzodesek megkotesere vonatkozoan 2022. marcius 23.

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

Napirend 5,4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dugonics utca ’ 
szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

Elolerjesztd: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgatd ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

21/2022. (IL 15.) szamu Oiatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. . helyrajzi szamu, termeszetben Budapest VIII. keriilet, 
Dugonics utca ' . szam alatti 1 szobas, komfortos komfortfokozatu, 24,00 m2
alapteriiletu onkormanyzati tulajdonu lakas berbeaddsahoz, jogeim nelkiili
lakashasznalo reszere 5 ev hatarozott iddre szoldan, az alabbi feltetelek mellett:
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a) - a lakber alapjat kepezo novelo es csokkento tenyezok figyelembevetelevel szamitott - 
jelenleg 5.532,- Ft/ho bsszegu berleti dij elleneben, es
b) a lakas csokkentb-nbvelb tenyezok nelkiili kbltsegelvu lakberenek kethavi osszegevel 
azonos merteku ovadekfizetesi kotelezettseggel.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t az 1. pont szerinti berleti szerzbdes megkotesere.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 2.) pont eseteben 2022. marcius 31.

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

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Prater utca
szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

Eldterjesztd: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete 
Szoeialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

22/2022. (II. 15.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattai)

A Szoeialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dbnt, hogy
1 .) a Budapest VIII. helyrajzi szamu, termeszetben Budapest VIII. keriilet

Prater utca “ ’ ’. szam alatti 1 szobas, komfortos komfortfokozatu, 34 nr
alapteruletu bnkormanyzati tulajdomi lakas kozszolgalati jelleget torii.

2 .) hozzajarul az 1. pontban irott, bnkormanyzati lakas berbeadasahoz, ' 'i
jogclm nelkiili lakashasznalb reszere - 5 ev hatarozott idotartamra szoloan - az alabbi 

feltetelek mellett:

a) a lakber alapjat kepezo novelo es csokkento tenyezok figyelembevetelevel szamitott - 
jelenleg 15.047,- Ft/ho bsszegu berleti dijjal, es

b) a lakas csbkkento-nbvelb tenyezok nelkuli kbltsegelvu lakberenek kethavi osszegevel 
azonos merteku ovadekfizetesi kotelezettseggel.

3 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a 2.) pont szerinti berleti szerzbdes megkotesere.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben: 2022. marcius 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca
. szam alatti lakas jogviszony folytatasanak elutasitasaval kapcsolatos dontes 

meghozatalara
Eldterjeszto: Jozsefrarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZART ULfeS

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

23/2022. (II. 15.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ligy dont, hogy

1) nem jarul hozza a Budapest VIII. ' hrsz.-ii - 100% onkormanyzati tulajdonban levo - 
tenneszetben Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca ’ ' “. szam alatti, 54 m2
alapteriiletu, 2 szobas, komfort nelkiili komfortfokozatu onkormanyzati tulajdonii lakas 
nehai berloje, halala okan *' ’ ‘ kerelmezo javara torteno berleti
jogviszony folytatashoz. .

2) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy inditsa meg a sziikseges eljarast az 1. pontban foglalt 
onkormanyzati lakas kiiiritese erdekeben.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. marcius 31.

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

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tomo utca
szam alatti lakas jogviszony folytatasanak elutasitasaval kapcsolatos 

dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

24/2022. (II. 15.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy

1) nem jarul hozza A Budapest VIII.' hrsz. szamu, termeszetben Budapest VIII.
keriilet, Tomo utca ~ szam alatti, 54,60 m2 alapteriiletu, masfel szobas,
tavfuteses bsszkomfortos komfortfokozatu Onkormanyzati tulajdonu lakas volt berloje, 
nehai , halalozasa okan, ' kerelmezo javara torteno berleti
jogviszony folytatashoz.

2) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy inditsa meg a sziikseges eljarast az 1. pontban foglalt 
onkormanyzati lakas kiiiritese erdekeben.



Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. marcius 31.

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

Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Vay Adam utca 
szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eldterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

25/2022. (II. 15.) szamii hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy nem jarul hozza a Budapest VIII. 
helyrajzi szamii, termeszetben Budapest VIII. keriilet Vay Adam utca 1 a alatti I

szobas, komfort nelkiili komfortfokozatu, 25,55 m2 alapteruletu onkormanyzati tulajdonu lakas - 
jogcim nelkiili lakashasznalo reszere tbrteno - berbeadasahoz.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridb: A dontesnek a kerelmezovel tbrteno kozlesere: 2022. marcius 31.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

11. Kepviselo-testiileti eloterjesztesek velemenyezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

Napirend ILL pontja: Javasiat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi 
Kbzpontot erinto tobbletkapacitas-befogadasi eljaras kezdemenyezesere
Eloterjeszto: Piko Andras - polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

26/2022. (II. 15.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.
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Napirend II.2. pontja: Javaslat a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont alapitd okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara, valaniint a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) 
onkormanyzati rendelet modositasara
Eloterjeszlo: Szili-Darok Ildiko - alpolgdrmester ' : . ' A;

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

27/2022. (II. 15.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattai)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyaiasat.

Napirend II.3. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 
hatarozatok es veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo iiles ota eltelt fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrbl es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekbteserol 
Eloterjeszid: Eiko Andras polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

28/2022. (II. 15.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattai)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyaiasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

Hermann Gyorgy s.k.
Szocialis, Egeszsegiigyi es 

Lakasiigyi Bizottsag 
elnbke

A jegyzdkonyvi kivonat hiteles:

Czira E^W^andula

Jogi es Szervezesi Ugyosztaly 
Szervezesi Iroda 
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CzegledyAdam s.k.
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■ Sandome
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