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11/2020. (I.30.) sz. KT határozat 

 

a Palotanegyedben létesítendő Idős klubbal kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.)    a 1088 Budapest, Bródy S. u. 14. – Puskin u. 24. fsz. 12. szám alatti, 36528/0/A/12 hrsz-

ú, udvari bejáratú földszinti, 131 m2 alapterületű egyéb megnevezésű, és 36528/0/A/14 

hrsz-ú, 46 alapterületű raktár megnevezésű helyiséget Idős klub céljára tervezésre kijelöli. 

2.)    felkéri a polgármestert a tervezői beszerzési eljárás lebonyolítására. A tervezői 

beszerzési eljárás felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a leadásra kerülő tervek 

rendelkezzenek minden, a kapcsolódó jogszabályokban foglalt szakhatósági 

hozzájárulásokkal, valamint az tervezői költségvetést is tartalmazzon. 

3.)    a 2.) pont szerinti beszerzési eljárás lebonyolítására 4.445.000 Ft fedezetet biztosít a 

2019. évi szabad maradvány terhére. 

4.)    felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy keresse meg a közös képviselőt 

a társasházi közgyűlés összehívása érdekében, és egyúttal kérje az Idős klubbal 

kapcsolatos hozzájárulás megadását. 

5.)    A 2.) pont szerinti beszerzési eljárás megindításának feltétele a társasház közgyűlésének 

hozzájáruló határozata. Amennyiben a társasház nem járul hozzá az Idős klub 

kialakításához, felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. másik helyszín 

felkutatására, és a javaslat Képviselő-testület elő terjesztésre. 

6.)    felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2020. évi költségvetési 

rendelet készítésénél vegye figyelembe. 

7.)    felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy a Palotanegyedi Idősklub 

számára keressen alternatív lehetőségeket a Palotanegyedben és környékén mind a 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanokból, mind a 

magántulajdonban fellelhető ingatlanok közül. Ezek esetében kérje meg az érintett 

társasházak közgyűlésének döntését az Idősklub létesítése tárgyában. 

Felelős: 1.) 2.) 3.) 6.) pontok esetében: polgármester, 4.) és 7.) pontok esetében Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. és Józsefvárosi Szociális Szolgálat és Gyermekjóléti 

Központ  5.) pontok esetében: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  

Határidő: 1.) 3.) pont esetében: 2020. január 30.; 2.) pont esetében: közgyűlés hozzájáruló 

döntését követő 30. nap; 4.) 5.) pont esetében: 2020. február 15.; 6.) pont esetében: 2020. évi 

költségvetés készítése 

 


