
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsaga

JEGYZOKONYVI KIVONAT

Keszult: Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Tulajdonosi,
Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 
2022. marcius 23~an (szerda) 15.00 brai kezdettel a Jozsefvarosi 
Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as termeben megtartott 
3. rendes iileserbl

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositbsi Bizottsaganak 

53/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznosjtbsi Bizottsag ugy dbnt, hogy az 
alabbi napirendet fogadja el:

Napirend

I. Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(irdsbeU eloterjesztesek)

I .A Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat az Uj Teleki ten Piac D/2 jelu uzlethelyisege alberletbe adasahoz valo 
berbeadoi hozzajbrulas megadasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

2. Javaslat az Uj Teleki ten Piac H jelu 4. szam alatti iizlethelyiseg berleti joganak 
atruhazasahoz valo berbeadoi hozzajarulas megadasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

3. Javaslat az „Otthon-felujitasi tamogatas” palyazat kiirasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefedrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross ter 6. fblszint 6. szam alatti helyiseg 
berleti joganak atruhbzasbval kapcsolatos dbntes meghozatalara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvamsi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. fbldszint 1. szam alatti nem 
lakas cbljara szolgalb helyiseg berbeadasara vonatkozb nyilvanos, egyfordulos 
palyazat eredmenylnek megallapitasara es ujboli kiirbsara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
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6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor u. 36. szam alatti nem lakas 
celjara szolgald helyisegre vonatkozo berbeszamitasi megallapodas megkotesere 
Eloterjeszto: NovaczkiEleonora - Jozsef’drosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatoja

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint IJ/4 szdm 
alatti nem lak&s c&jdra szolgald helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos, 
egyforduios pdlyazat eredmenyenek megallapitasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora -Jozsef’drosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatoja

8. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti utcai bejaratu, 
foldszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsef’drosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatoja

9. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. szam alatti utcai 
bejaratu, foldszinti es pinceszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg 
berbeadasara
Eloterjeszto:NovaczkiEleonora-JdzsefvdrosiGazddlkodasiKozpontZrt. vagyongazdalkoddsiigazgatoja

10. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Sdrkdny utca 1. szdm alatti tires, nem lakas 
celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora ~ Jozsef’drosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatoja

II. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Bela utca 19. szdm alatti tires, nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berbeaddsdra
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsef'drosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatoja

12. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 7. szam alatti, 35361/0/A/35 
helyrajzi szamon nyilvantartott nem lakds celjara szolgald helyiseg 
megvasarlasanak jovahagyasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora -Jozsef’drosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatoja

13. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 38. szam alatti ingatlanhoz 
kapcsolddo kesedelmi kotber kovetelessel kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsef’drosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatoja

LB Zart eloteriesztesek

14. Javaslat kozteriilet-hasznalati kerelmek elbiralasara
Eloterjeszto: dr. Korodi Eva - Hatdsdgi Ugyosztdly vezetoje

15. Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondn nvilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Szentkirdlyi utca szam alatt talalhato lakas megjelolesu
ingatlanra vonatkozoan
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - Keriiletgazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje

16. Javaslat elovdsarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Rakdczi ut . szam alatt talalhato lakas megjelolesu
muemlek ingatlanra vonatkozoan
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - Keriiletgazdalkodasi Ugyosztdly vezetoje



17. Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Rakoczi ut . szam alatt talalhato lakds megjelolesu
muemlek ingatlanra vonatkozdan
Elbterjeszto: Borbas Gabriella - Keriileigazdalkodasi Vgyosztdly vezetoje

18. Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Bezeredj utca szam alatt talalhato lakas megjelolesu
ingatlanra vonatkozdan
Elbterjeszto: Borbas Gabriella - Keriileigazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

19. Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Illes utca szam alatt talalhato lakas megjelolesu
ingatlanra, illetve Illes utca ; . szam alatt talalhato I teremgarazs
es szaniu tarold ingatlanra vonatkozoan
Elbterjeszto: Borbas Gabriella - Keriiletgazdalkoddsi Ugyosztdly vezetoje

20. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Viliam utca 10. elott bekdvetkezett karral 
kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eloterjeszth: Sztanek Endre - Jbzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemehetesi igazgatoja

21. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Illes utca 19. elott bekovetkezett karral 
kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Elbterjeszto: Sztanek Endre - Jozsef’drosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemehetesi igazgatoja

22. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater u. 6-8. elott bekovetkezett karral 
kapcsolatos kartdrit^si igdny elbiralasara
Elbterjeszto: Sztanek Endre - Jbzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemehetesi igazgatoja

23. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy utca - Prater utca 
keresztezodesdben bekovetkezett kdrral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara 
Elbterjeszto: Sztanek Endre - Jbzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemehetesi igazgatoja

24. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Balassa utca 6. szam elott bekovetkezett 
szemelyi seriiles karteritesi igeny elbiralasara
Eloterjeszto: Sztanek Endre - Jbzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemehetesi igazgatoja

25. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Muzeum utcaban bekovetkezett kdrral 
kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Elbterjeszto: Sztanek Endre - Jozsef’drosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemehetesi igazgatoja

26. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Horvdth Mihaly teren bekovetkezett szemelyi 
seriiles karteritesi igeny elbiralasara
Elbterjeszto: Sztanek Endre - Jbzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemehetesi igazgatoja

27. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca - Blaha Lujza ter (Europeum 
Aruhaz) elott bekovetkezett katytikarral kapcsolatos karteritesi igeny 
elbiralasara
Elbterjeszto: Sztanek Endre - Jozsef’drosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemehetesi igazgatoja

28. Javaslat az ,,Otthon-felujitasi tamogatas” palyazat Tamogatasi szerzodesenek 
modositasara (Krudy utca)
Elbterjeszto: NovdczkiEleonora-Jbzsefvdrosi GazdalkoddsiKozpont Zrt. xagyongazddlkoddsi igazgatoja
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29. Javaslat az „Otthon-felujitasi tamogatas” palyazat Tamogatasi szerzodesenek 
mddositasara (Deri M. utca)
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora -Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kdzponl Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

30. Javaslat gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ( ...)
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora -Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

31. Javaslat gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ...) 
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora -Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

32. Javaslat karteritesi igeny elbiralasara (Dioszegi Samuel utcai lakas)
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

33. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Bauer Sandor u. 9-11. szam alatti . szamu 
gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. i ugyongazddlkoddsi igazgatoja

34. Javaslat a Budapest VIII. keriiiet, Danko u. 34. szam alatti szamu gepkocsi- 
beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

35. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Danko u. 40. szam alatti szamu gepkocsi- 
beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora -Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

36. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Szentkiralyi utca 33-35. szam alatti tires, nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eldterjesztd:NovaczkiEleonora-JdzsejvdrosiGazdalkodasiKozpontZrt. vagyongazddlkoddsiigazgatoja

37. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Dlldi ut 66/B. szam alatti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berbeadasara kiirt nyilvanos palyazati eljaras eredmenyenek 
megallapitdsdra
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kdzponl Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

38. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Kalvaria utca 21/A. pinceszint 28. es 29. szam 
alatti, 36083/2/A/28 es 36083/2/A/29 helyrajzi szamon nyilvantartott tires 
raktarhelyisegek elidegenitesevel kapcsolatos vetelar ds eladasi ajanlat 
jovahagyasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora-Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. wgyongazddlkoddsi igazgatoja

39. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Tolnai Lajos utca 5. alagsor 1. szam alatti, 
34802/0/A/l helyrajzi szdmon nyilvantartott tires egyeb helyiseg elidegenitesevel 
kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja
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IL Kepviselb-testukti eloterjesztesek velemenyezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

1. .lavaslat a Rev8 Zrt. feliigyelobizottsagi tagjanak visszahivasara es uj tag 
megvalasztasara
Elolerjeszto: Piko Andras - polgarmester

2. Javaslat az Onkormanyzat tulajdoniban allo nem lakas celjara szolgald 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati 
rendelet, valamint a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szoI6 36/2014. (XL06.) onkormanyzati rendelet modositasarol 
szolo rendelet elfogadasara
Elolerjeszto: Piko Andras - polgarmester

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szdm alatti helyiseggel 
kapcsolatos tulajdonosi hozzajarulas megadasara
Elolerjeszto: Kovacs Otto - Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. igazgatosdgi elnbke

4. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testUleti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo 
tills 6ta tett fontosabb intlzkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol Is az 
Atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserdl
Elolerjeszto: Piko Andras - polgarmester

I. Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

LA Nvilvanos eloterjesztesek

Napirend LI. pontja: Javaslat az Uj Teleki tlri Piac D/2 jelu uzlethelyisege alberletbe 
adasahoz valo berbeadoi hozzajarulas megadasara
Elolerjeszto: Novdczki Eleonora ~ Jozsejvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Koztertilet-hasznositasi Bizottsaganak

54/2022. (HI.23.) szdmu haUrozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

set Uj Teleki teri Piac D/2 jelu uzlethelyisege alberletbe ad£s£hoz valo berbeadoi 
hozzajarulas megadasarol

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, termeszetben az Uj
Teleki teri Piacon talalhato 0/2 jelzesu, 30 m2 alapteruletu. onkormanyzati tulajdonban 
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levo, nem lakas celjara szolgalo helyiseg vonatkozasaban Frena Jozsef Gyorgy egyeni 
vallalkozo (szekhely: 1181 Budapest, Dobozi ut 30/B; nyilvantailasi szam: 3396118; 
adoszam: 40790932-2-43) kerelmenek helyt adva, az uzlethelyiseg alberletbe adasahoz a 
KissFejes Kereskedelmi Beteti Tarsasag (szekhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 
2. em. 14.; cegjegyzekszam: 01 06 796774; adoszam: 29257517-2-42; kepviseleteben: 
Kiss Zsolt tigyvezetd) reszere az Onkormanyzat es a Berio kozott fennallo berleti 
jogviszony idotartamahoz igazodoan, 2029. marcius 14. napjaig, az alabbi feltetelek 
szerint:

a) Berio masfelszeres berleti dij osszeget, azaz a D/2 jelzesu Uzlethelyiseg eseteben 
58.500,- Ft/lio + AFA osszeget koteles megfizetni az Onkormanyzat szamara.

b) A szerzodds megszunese eseten az Albedo a helyiseget csereelhelyezes es penzbeli 
terites igenye nelkul koteles kiuriteni. Tovabba a helyiseg berleti dijara vonatkozoan 
az Alberlb keszfizeto kezesseget vallal, illetve az Onkormanyzat tulajdonaban allo 
nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szdlb 
35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 17. § (4) bekezdesben meghatarozott 
kdzjegyzdi okiratot alairja.

c) Ha a berleti szerzodes cserehelyiseg biztositasi kotelezettseg mellett szunik meg, a 
cserehelyiseg megfeleldsegend kizarolag a Berio vehetd figyelembe.

2 .) felkeri a Polgarmestert a Berldvel fennallo berleti szerzodes hatarozat 1.) pontja szerinti 
modositasanak alatrasara.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido; 2.) pont eseteben 2022. aprilis 09.

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

Napirend 1.2. pontja; Javaslat az Uj Teleki teri Piac H jelu 4. szam alatti uzlethelyiseg 
berleti jog^nak atruhazasahoz valo berbeaddi hozzajarulds megadasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

55/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

az Uj Teleki teri Piac H jeiu 4. szam alatti uzlethelyiseg berleti joganak atruhazasahoz 
valo berbeaddi hozzajarulas megaddsardl

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

1 .) hozzajarul Sullei Gyorgy egyeni vallalkozd (szekhely: 1081 Budapest, Ndpszinhaz utca 
20. 4. emelet 20. ajto; nyilvantartasi szam: 44598915; adoszam: 67272130-2-42) berld 
kerelmenek helyt adva a Budapest VIII. keriilet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, 
termcszetben az Uj Teleki teri Piacon talalhato, H/4 jelzesu, 40 mx alapteruletu, 
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bnkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara szolgalo uzlethelyiseg berleti joganak 
az ANDI BAO SHOP Korlatolt Felelossegu Tarsasag (szekhely: 1096 Budapest, Haller 
utca 72. B epiilet fszt. 2.; cegjegyzekszam: 01 09 271336; adoszam: 25372120-2-43; 
kcpviseli: Nguyen Thuy Quynh iigyvezeto) reszere torteno atruhazasahoz, az alabbi 
feltetelekkek

a.) vegyeskereskedes uzletkbmek megfelelo kiskereskedclmi tevekenyseg celjara,

b.) 2029. marcius 14-fg tarto hatarozott idotartamra,

c.) a Kepviselb-testulet 257/2015. (XII.03.) hatarozata ertelmeben az ANDI BAO SHOP 
Kft. altal folytatni kivant kereskedelmi tevekenyseg a vegyeskereskedes iizletkorbe 
tartozik, anielyre vonatkozo berleti dij 2500+AFA Ft/nm, igy a 40 nm alapteruletu 
kereskedelmi egyseg eseteben atvevot 100.000,- Ft/ho + AFA, azaz brutto 127.000,- 
Ft/ho osszegu berleti dij terheli,

d.) tovabba 700.000,- Ft + AFA, azaz brutto 889.000,- Ft szerzodeskotesi dij 
megfizetesere, valamint 3 havi brutto berleti dijnak (brutto 381.000,- Ft) megfelelo 
osszegu ovadek megfizetesere koteles,

e.) amennyiben a jelenlegi berlo (Sullei Gyorgy egyeni vallalkozo) reszerol tovabbi, 
ovadek osszeget meghalado dijtartozas kenil megallapitasra, a berbeadoi 
hozzajarulas abban az esetben lep hatalyba, amennyiben a berlo altal a tartozas 
megfizetesre kerul.

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzod^s megkotesere, 
melynek tovabbi feltetele az 1.) pontban meghatarozott szerzodeskotesi dij megfizetese 
mellett az, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo, nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) Onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfelelo ovadek megfizetesel, 
valamint a 19. § (3) bekezdes c) pontja alapjan kozjegyzd elott egyoldaju 
kbtelezcttsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berlo.

Felelbs: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben 2022. aprilis 09.

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat az „Otthon-felujitasi tamogatas” palyazat kiirasara
Udleijesztd: Novaczki Eleonora-Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizotts&ganak

56/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tart6zkod£s szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

,,Otthon-feIujitasi tamogatas” palyazat kiirasarol
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A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosftasi Bizottsag ugy dont, hogy

I .) a berlovedelmi program kereteben, „Otthon-felujitasi tamogatas" palyazatot ir ki az 
eldterjesztes melleklete szerinti tartalommal, azon onkormanyzati lakasberlok reszere, 
akik a palyazat benyujtdsat megelozo legalabb 24 honapja ^rvenyes berleti szerzodessel 
rendelkeznek, es 12 honapon keresztul hatariddre megfizettek a lakbert es a kapcsolodo 
kulon szolgaltatasi dijakat, vagy korabbi hatralekuk rendezesere kotott megallapodasban 
eldirt reszleteiket hianytalanul teljesitettek, valamint a berleti szerzodesben foglaltak 
alapjan, beriemeny-ellenorzesi jegyzokonyv altal igazoltan tartozkodnak minden olyan 
magatartastoL amellyel lakotarsaik nyugalmat, berlemenyeik rendeltetesszerii hasznalatat 
zavamak, a lakasba nem fogadtak be a berbeado engedelye nelkiil mas szemelyeket

2 .) a palyazati felhivast a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatala 
hirdetdtablajan, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. ugyfelfogadasra szolgalo 
helyisegeben (telephelyein), a Jozsefvaros cimu helyi lapban, az Onkormanyzat ds a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. szamara elerhetd kdltsegmentes hirdetesi 
teluleteken, egyeb rendelkezesre allo intemetes hirdetesi portalokon kell kozzetenni.

3 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a palyazati eljaras lebonyolitasara.

4 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy a benyujtott palyazatok 
eredmenyenek megallapitasara vonatkozd javaslatat terjessze a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ele jovahagyasra.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. oktober 31.

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

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross ter 6. folszint 6. szam 
alatti helyiseg berleti joganak atruhazasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: NovdczHEleonora-Jazsefrdrosi GazdalkodasiKozpontZrt. vagyongazdalkodasiigazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi BizottsAganak

57/2022. (III.23.) szamit hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkod^s szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. kerulet, Baross ter 6. folszint 6. szam alatti helyisdg berleti joganak 
atruhazasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

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

1.) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Baross ter 6. folszint 6. szam alatti 34569/0/A/30 
hrsz.-u 121 m" alapteriiletu, utcai bejaratu, fbldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berleti joganak atruhazasahoz az Aranytomb Kereskedelmi Kft. (szekhely: 1062 
Budapest, Aradi u. 63. 2.em. 3A.; cegjegyzekszam: 01 09 892091; adoszam: 14170931-2- 
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42: kepviseli: Timar Laszlo tigyvezeto) reszere, es az uj berleti szerzodes megkotesehez 
hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi ido kikotesevel zalogfiok tev6kenyseg celjara a 
szamitott, azaz 302.700,- Ft/hd + AFA berleti dij + koziizemi es ktildn szolgaltatasi dijak 
osszegen.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti 
szerzodes megkdtesere. amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (V1.20.) 
onkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfelelo 
ovadek megfizeteset, a 21. § (1) bekezdese szerinti 6 havi brutto berleti dijnak megfelelo 
szerzodeskotesi dij megfizeteset, valamint a 17. § (4) bekezdes alapjan kozjegyzd elott 
egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berld.

3 .) amennyiben az Aranytomb Kereskedelmi Kft. (szekhely: 1062 Budapest, Aradi u. 63. 
2.em. 3A.; cegjegyze'kszam: 01 09 892091; adoszam: 14170931-2-42; kepviseli: Timar 
Laszlo Ogyvezeto) a Budapest VIII. keriilet, Baross ter 6. folszint 6. szam alatti 
34569/0/A/30 hrsz.-u 121 nV alaptertiletu, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara 
szolgalo helyisegre vonatkozoan nem kot szerzodest, akkor az eredeti berleti szerzodes 
marad hatalyban, a berld tovdbbra is a Multifaktoring Penziigyi es Szolgaltato Zrt. 
(szekhely: 1027 Budapest, Medve utca 25-29.; cegjegyzekszam: 01 10 044925; adoszam: 
13040714-2-41; kepviseloje: Dr. Ldczy Zoltan vezerigazgatd) marad.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja
1 lataridd: 2.) pont eseteben 2022. aprilis 30.

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

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. 
szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos, 
egyfordulos palyazat eredmenyenek megallapitasara es ujboli kiirasara
Elolerjeszto; Novdczki Eleonora-  JozsefvarosiGazdalkodasiKozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagy ongazdalkodasi 6s Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

58/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tbrtent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szam alatti nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos, egyfordulds palyazat 

eredmenyenek megallapftasarol es ujboli kifrasardl

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

I .) hozzajaru! a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szam alatti 
36776/0/A/l helyrajzi szamu, 139 m2 alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg nyilvanos, egyfordulos palyazat utjan torteno 
berbeadasahoz.
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2 .) elfogadja a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. fbldszint 1. szam alatti 
36776/0/A/l helyrajzi szamu 139 m2 alapteruletu utcai bejaratu, fbldszinti nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo palyazati dokumentaciot az alabbi 
feltetelekkel:

a.) a minimalis berleti dij osszege: 226.470,- Ft/hd + AFA.

b.) a palyazat biralati szempontja:
a berleti dij osszege (siilysz£m: 9)
a palyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy bsszegben tortend megfizetese, 
min. 1 ho - max. 10 ho (sulyszam: I)

c.) a palyazatban erintett helyisegre nem adhato be olyan ajanlat, amely a Kepviseld- 
testiilet 248/2013. (VI. 19.) szamu Hatarozat II. Fejezetenek 8. a) pontja szerinti 25%- 
os berleti dij kategoriaba tartozd (italbolt, dohanyarusitas, jatekterem, szcxshop), 
illetve kblcsbnzb, nyilvanos internet szolgaltatas (internet kavezo, call center, stb.), 
raktarozas tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

d.) Kiird kikoti, hogy az ingatlanra csak olyan ajanlat adhato be, amely szeszarusitas 
nelkuli tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

e.) Kiird kikoti, hogy palyazonak a kozmuvek uzemkepess^genek allapotal felill kell 
vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.

f.) Kiird kikoti, hogy amennyiben a nyertes palyazd hatarozott iddre kbt berleti 
szerzodest, az a berbeado ilyen iranyu dbntese eseten a nemzeti vagyonrol szbld 
torveny rendelkezeseire figyelemmel meghosszabbithato.

3.) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljarb Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-t a versenyeztetesi eljaras lebonyolitasara es arra, hogy a 
palyazat eredmenyere vonatkozo javaslatat terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 
es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ele.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatdja 
Hatarido: 3.) pont eseteben 2022. junius 30.

A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jdzsefvirosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor u. 36. szam alatti 
nem lakas cdljAra szolgalo helyisegre vonatkozo berbeszamitasi megallapodas 
megkbtesere
Eloierjeszid: NovaczkiEleonora-Jozsefvarosi Gazdalkodasi KozpontZrt. va&ongazddlkoddsi igazgatdja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

59/2022. (IH.23.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor u. 36. szam alatti nem lakas cdjara szolgald 
helyisegre vonatkozo berbeszamitasi megallapodas megkdteserdl
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A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Br6dy Sandor u. 36. szam alatti 36492/0/A/4 
helyrajzi szamu, tulajdoni lapon 27 m2 alapteriiletu, utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas 
eeljara szolgalo helyiseg Opitz Tomas egyeni vallalkozb (szekhely: 1052 Budapest, 
Karoly korut 4. 3. emelet 10/A.; nyilvantartasi szam: 10141070; adoszam: 64530749-2- 
41) berlo altali felujitasahoz (gipszkarton elotetfal keszitese es felujilo festes) es a 
berbeszamitasi megallapodas megkotesehez, valamint a fenti berbeadora tartozo 
felujitasi munkak koltsegenek berleti dijba torteno berbeszamitasahoz 14 honap alatt 
301.217,- Ft + Afa osszegben. A berbeszamitasi megallapodas 14 honapra torteno 
megkbtesevel havonta brutto 21.515,- Ft + Afa, a 14. honapban brutto 21.522,- Ft + Afa 
osszegben szamolhato el a felujitasi koltseg.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berbeszamitasi megallapodas 
megkoUsere. Az elszamolas feltetele, bogy a berlo a felujitasi munkakat elvegezze es a 
benyujtott szamlak alapjan a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Ingatlanszolgaltatasi Irodaja leigazolja a teljesitest.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2.) pont eseteben 2022. junius 30.

A dont^s vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. fbldszint 
ti/4 szam alatti nem lakas eeljara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozd nyilvanos, 
egyfordulos palyazat eredmenyenek megallapitasdra
Eloterjesztfc Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend 1.7. pontjat kiilon tdrgyalasra kikertek.

Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti 
utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas eeljara szolgdlo helyiseg berbeadasara
Elolerjeszto: NovaczkiEleonora-  Jozsejvdrosi GazdalkodasiKozpontZrt. vagyongazdalkodasiigazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat K€pviseld-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazddlkoddsi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

60/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tbrtent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti utcai bejaratu, foldszinti, nem 
lakas eeljara szolgalo helyiseg berbeadasardl

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont. hogy
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1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti, 35374 helyrajzi 
szamu, 58 m2 alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasahoz Raduly Zsolt egyeni vallalkozo (szekhely: 2360 Gyal, Gardonyi 
Geza u. 7.; nyilvantartasi szam: 56862586; adoszam: 58346796-1-33) reszere iroda 
celjara, haUrozatlan idore, 30 napos felmondasi ido kikcjtesevel, 40.000,- Ft/ho + AFA 
berleti dijon, valamint kozuzemi es kulonszolgaltatasi dfjak osszegen.

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

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatbja 
Hataridd: a 2.) pont eseteben 2022. majus 31.

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

Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinh^z u. 49. foldszint 7. 
szam alatti utcai bejaratu, foldszinti es pinceszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasara
Eloterjesztd: Novdczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkodcisi igazgatoja

A napirend 1.9. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.10. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 1. szam alatti 
ures, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara
Eloterjesztd: NovdczkiEleonora-Jozsefvarosi GazdalkodasiKb^ont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatqja

A napirend 1.10. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend I.ll. pontja: Javaslat a Budapest VIH. keriilet, Somogyi Bela utca 19. szam 
alatti ures, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara
Eloterjesztd: Novdczki Eleonora-Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznosit&si Bizottsaganak 

61/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkod^s szavazattal) 

(Tematikai blokkban tbrtent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Bela utca 19. szam alatti tires nem lak£s celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy
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1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Bela utca 19. szam alatti 36467/0/A/30 
hrsz.-u, tulajdoni lapon 20 m2 alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbead&sahoz Bezi Lilia egydni vallalkozo (szekhely: 2040 
Budaors, Rezeda utca 76.; nyilvantartasi szam: 56111543; adoszam: 57480051-1-33) 
reszere hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi idd kikotesevel divatekszer gyartasa 
tevekenys6g celjara 44.275,- Ft/ho + AFA berleti dij + koziizemi es kiilonszolgaltatasi 
dijak osszegen.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti 
szerzodes megkotesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (V1.20.) 
onkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfelelo 
ovadek megfizeteset, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kdzjegyzo elott egyoldalu 
kotclezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendd berld.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: a 2.) pent eseteben 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat v6gzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Napirend 1.12, pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 7. szam 
alatti, 35361/0/A/35 helyrajzi szamon nyilvantartott nem lak^s celjara szolgalo helyiseg 
megvasarlasanak jovahagyasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. wgyongazddlkoddsi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 6s K6zterulet-hasznosit£si Bizottsaganak 

62/2022. (IIL23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 7. szam alatti, 35361/0/A/35 helyrajzi szamon 
nyilvantartott nem lak&s clljara szolgalo helyiseg megvasarlasanak jovahagydsarol

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

1 .) hozzajarul az ingatlan-nyilvantartasban a 35361/0/A/35 helyrajzi szamon nyilvantartott, 
termeszetben a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 7. szam alatti, 36 m2 
alapteriiletu nem lakas cdlj^ra szolgalo helyisegresz vonatkozasaban veteli 
szandeknyilatkozat benyujtasahoz a Budapest Fovarosi Onkormanyzat reszere a forgahni 
ertekbecslesben meghatarozott 3.800.000 Ft + AFA osszegu ajanlat kozlese mellett.

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

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: a 2.) pont eseteben: 2022. majus 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt
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Napirend 1.13. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 38. szam 
alatti ingatlanhoz kapcsolodd kesedelmi kotber kdvetelessel kapcsolatos dontes 
meghozataldra
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kdzpont ZrL vagyongazdalkodasi igazgatdja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

63/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utea 38. szam alatti ingatlanhoz kapcsolodd 
kesedelmi kotber kdvetelessel kapcsolatos dontes meghozatalarol

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

1 .) a Budapest VIII., Tolnai Lajos utca 38. szam alatti, 34967 helyrajzi szamu ingatlan 
vonatkozasaban a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat es a Montir-Coop Epitdipari es 
Vendeglato Kft. kdzott 2017. szeptember 21. napjan kelt megallapodasban foglaltakat 
jogi uton ervenyesiti.

2 .) felkeri a Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben 
eljaro Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.-t a peres eljaras meginditasara.

Felelos: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja 
Hatarido: 2.) pont eseteben 2022. majus 31.

A dontes vegrehajtdsat vdgzo szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.

A kiilon tdrgyalt napirendi pontok

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. fbldszint 
174 szam alatti nem lakas cel jar a szolgald helyiseg berbeaddsara vonatkozd nyilvanos, 
egyfordulds pdlydzat eredmenyenek megallapitasara
Eloteijesztd: NovaczkiEleonora-Jozsejvdrosi GazdalkodasiKdzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

64/2022. (111.23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint 0/4 szam alatti nem celjara 
szolgald helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos, egyfordulds palyazat 

eredmenyenek megallapitasardl

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy
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1 .) a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. szam alatti 
36482/0/A/2 hrsz.-u, tulajdoni lapon 106 m2 alapteruletu, ures, utcai bejaratu, foldszinti 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara kiirt nyilvanos, egyfordulds palyazati 
eljarast ervenyesnek, de eredmenytelennek nyilvamtja.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t, hogy az 1.) pent szerinti helyiseg 
palyazat utjan tortend berbeadasara vonatkozd eldterjesztest a Bizottsag soron kovetkezo 
iilesere keszitse el.

Fclelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 2.) pont esetcben a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi 
Bizottsag soron kdvetkezo tlldse

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

A Bizottsag letszdma - dr. Juharos Robert megerkezesevel - 6 fore vdltozott.

Napirend 1.9. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. 
szam alatti utcai bejaratu, foldszinti £s pinceszinti, nem lakas celjara szolga!6 helyiseg 
berbeadasara
Eldle.rje.szto: Novdczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositisi Bizottsaganak 

65/2022. (HI.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VOL keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. szam alatti utcai bejaratu, 
foldszinti es pinceszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasarol

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

I .) nem jarul hozza a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. szam alatti, 
3510I/0/A/7 helyrajzi szamu, 42 m2 + 17 nr, osszesen 59 m2 alapteruletu, ures, utcai 
bejaratu, foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasahoz. a 
KACIBABA Kft. (szekhely: 1081 Budapest, Nepszinhaz utca 47. 1. em. 1.; 
cegjegyzekszam: 01 09 393545; adoszam: 27533651-2-42, kepviseli: Al Nabhan Jazmin 
Regina) reszere 6lelmiszer kiskereskedelem (szeszarusitas nelkiil) tev6kenyseg 
celjara, hatdrozatlan iddre, 30 napos felmondasi ido kikotesevel 50.000,- Ft/ho + AFA 
berleti dijon, valamint koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak osszegen.

2 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. szam alatti, 
35101/0/A/7 helyrajzi szamu, 42 m2+ 17 nr, osszesen 59 m2 alapteruletu, ilies, utcai 
bejaratu, foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasahoz a 
Seaclean Qualiti Kft. (szekhely: 1081 Budapest, Nepszinhaz utca 43.; cegjegyzekszam: 
01 09 911888; adoszam: 14613753-2-42, kepviseli: Kral Zoltan) reszere festekbolt es 
eldobhato csomagolasok arusitasa tevekenys^g celjara, 5 ev hatarozott iddre. A berleti 
dij merteke 2022. december 31. napjaig 70.000,- Ft/ho + AFA, 2023. januar 1. napjatol 
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az inflacid mertekevel, 2024. januar 1. napjatol evente 10%-kal, vagy amennyiben az 
magasabb, az inflacid mertekevel megegyezb ertekben novekszik. Berio a berleti d/jon 
feliil koteles megfizetni a berleti dijjal azonos modon a helyiseg hasznalataval 
kapcsolatban felmeruld kozuzemi 6s kiilbnszolgaltatasi dijakat.

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

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 3.) pont eseteben 2022. majus 31.

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

Napirend 1.10. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Sarkany utca 1. szam alatti 
tires, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara
Eioteijeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

66/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 1. szam alatti tires, nem lakas cdjara szolgalo 
helyiseg berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalarbl

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

1 .) hozzdjarul a Budapest VIII. keriilet Sarkany utca 1. szam alatti 35999 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 65 m2 alapteruletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti bejaratu nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadisahoz Racz Miklos egyeni vallalkozo (szekhely: 
1101 Budapest, Csilla utca 2. A. lepcs.1/5.; nyilvantartasi szam: 50552942; adoszam: 
6765211-1-42) reszdre hatarozatlan idore, 30 napos felmondasi idd kikotesevel irodai 
tevekenyseg celjara az altala ajanlott 40.000,- Ft/h6 + AFA berleti dij + kbziizemi es 
kiilbnszolgaltatasi dijak bsszegen.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti 
szerzodes megkdtesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban alio nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (V1.20.) 
bnkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld 
ovadek megfizetdset, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kozjegyzd elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berlo.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 2.) pont eseteben 2022. aprilis 30.

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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I.B Zart eloterjesztesek

Napirend 1.14. pontja: Javaslat kdzterulet-hasznaiati kerelmek elbiralasara
ZART ULES

Eloierjeszto: dr. Korodi Eva - Hatosagi Ugyasztdly vezetoje

A napirend 1.14. pontjat kiilon targyaldsra kikert^k.

Napirend 1.15. pontja: Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat niegtetelere a 
Budapest VIII. keriilet, Szentkiralyi utca szam alatt talalhato lakas
megjelolesu ingatlanra vonatkozoan ZART ULES
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - Keriiletgazddlkodasi Ugyoszldly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

67/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet Szentkiralyi utca szam alatt talalhato lakas
megjelolesu ingatlan eldvasarlasi jogarol tortend lemondasrol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
Budapest Fovaros VIII, keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat a hrsz.-u,
termeszetben a Budapest VIII. keriilet, Szentkiralyi utca szam alatt talalhato,
545/10000 tulajdoni hanyadu lakas 1/1 tulajdoni illetosegere vonatkozd, 59.700.000 Ft, azaz 
otvenkilencmillio-hetszazezer forint vetelaron letrejott adasveteli szerzodeshez kapcsolddo 
elovasarlasi jogaval nem kivan elni.

Felelos: Kerilletgazdalkodasi Ogyosztaly Vagyongazdalkodasi Iroda
Hatarido: a donteshozataltol szamitott 8 napon beltil

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Kerilletgazdalkodasi UgyoszMly 
Vagyongazdalkodasi Iroda

Napirend 1.16. pontja: Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a 
Budapest VIII. keriilet, Rakoczi ut szam alatt talilhato lakas
megjelolesu muemlek ingatlanra vonatkozoan ZART ULES
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - Kerilletgazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

68/2022, (III.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Rakoczi ut szam alatt talalhato lakas
megjelolesu muemlek ingatlan eldvasarMsi jogarol tortend lemondasrol
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A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat a hrsz.-u,
termeszetben a Budapest VIII. keriilet, Rakoczi ut szam alatt talalhato,
5526/1000000 tulajdoni hanyadu lakas 1/1 tulajdoni illetosegere vonatkozo, 164.700 euro, 
azaz egyszazhatvannegyezer-hetszaz euro vetelaron letrejott adasveteli szerzodeshez 
kapcsolodo eldvasarlasi jogaval nem kivan elm.

Felelds: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly Vagyongazdalkodasi Iroda
Hatarido: a ddnteshozataltol szamitott 8 napon belul

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly 
Vagyongazdalkodasi Iroda

Napirend 1.17. pontja: Javaslat eldvasarldsi jogrol lemondo nyilatkozat megteteMre a 
Budapest VIII. kertilet, Rakoczi ut szam alatt taUlhato lakas
megjelolesu muemlek ingatlanra vonatkozoan ZART ULES
Eldterjeszio: Borbas Gabriella - Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

69/2022. (III.23.) szamu hattirozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Rakoczi ut; . szam alatt talalhato lak6s
megjelolesu muemlek ingatlan eldvasarlasi jogarol torteno lemondasrol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 6s K.6zterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat a hrsz.-u,
termeszetben a Budapest VIII. keriilet, Rakoczi tit szam alatt talalhato,
2065/1000000 tulajdoni hanyadu lakas 1/1 tulajdoni illetosegere vonatkozo, 26.500,000 Ft, 
azaz huszonhatmillio-otszazezer forint vetelaron letrejbtt adasveteli szerzodeshez kapcsolodo 
eldvasarlasi jogaval nem kiv^n elni.

Felelds: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly Vagyongazdalkodasi Iroda
Hatarido: a dOnteshozataltol szamitott 8 napon beliil

dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egys6g: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly 
Vagyongazdalkodasi Iroda
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Napirend 1.18. pontia: Javaslat elovdsarlAsi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelcre a 
Budapest VIII. kerulet, Bezeredj utca szam alatt talMhato lakas
megjeldlesu ingatlanra vonatkozdan ZART ULES
Eloterjeszto: Borbas Gabriella - Keriiletgazdalkodasi (jgyosztdly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kdpviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

70/2022. (IH.23.) szamii hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. kerulet, BezerAdj utca szam alatt talalhatd lakas
megjeldlesu ingatlan elovasarlasi jogarol tortend lemondasrol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi dnkormanyzat a hrsz.-u,
tenneszetben a Budapest VIII. kerulet, Bezeredj utca szam alatt talalhato,
134/10000 tulajdoni hanyadu lakas 1/1 tulajdoni illetdsegere vonatkozo. 30.500.000 Ft, azaz 
harmincmillio-otszazezer forint vetelaron letrejott adasveteli szerzodeshez kapcsolddo 
elovasarlasi jogaval nem kivan elni.

Felelos: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly Vagyongazdalkodasi Iroda
Hataridd: a donteshozataltol szamitott 8 napon belli!

A dontes vegrehajtasat vAgzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly 
Vagyongazdalkodasi Iroda

Napirend 1.19. pontia: Javaslat elovasarlasi ioerol lemondo nyilatkozat megtetekre a 
Budapest VIII. kerulet, Illes utca szAm alatt talalhato lakas
megjeldlesu ingatlanra, illetve Illes utca szam alatt talalhatd
teremgarazs es Amu tAroId ingatlanra vonatkozdan ZART ULES
Eloterjeszio: Borbas Gabriella - Keriiletgazdalkodasi Vgyosztaly vezetoje

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi BizottsAgAnak 

71/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. kerulet, Bids utca . szAm alatt talalhatd lakas
megjeldlesu ingatlanra, illetve Illes utca izam alatt talalhatd
teremgarazs es Illes utca 'Am alatt szamu tarold ingatlan

elovasarlasi jogarol tdrtdnd lemondAsrol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat a hrsz.-u,
termeszetben a Budapest VIII. kerulet, Illes utca szam alatt talalhato,
245/100000 tulajdoni hanyadu lakas 1/1 tulajdoni illetosdgere vonatkozo, 31.500.000 Ft. azaz 
hamuncegymillid-otszazezer forint vetelaron, illetve Budapest VIII. kerulet, Illes utca
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alatt talalhato, 15060/1500000 tulajdoni hdnyadd szamu gepkocsi-bealld 
6.000.000 Ft, azaz hatmillid forint vetelaron es Budapest VIII. kerulet, Illes utca

szam alatt talalhato 5730/1500000 tulajdoni hanyadu zamu tarolo 3.000.0OU 
Ft, azaz harommillid forint vetelaron letrejott adasveteli szerzodeshez kapcsolodo 
eldvasarlasi jogaval nem ktvan elni.

Felelds: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly Vagyongazdalkodasi Iroda
Hatarido: a ddnteshozataltdl szamitott 8 napon belul

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly 
Vagyongazdalkodasi Iroda

Napirend 1.20, pontia: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Viliam utca 10. eldtt 
bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi igeny dbiraldsara ZART ULES 
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jozsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatdja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosftasi Bizottsaganak 

72/2022. (III.23.) szamu hatdrozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. kerulet, Viliam utca 10. eldtt bekovetkezett karral kapcsolatos 
karteritesi igeny elbiralasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
elfogadja a Signal Biztosito Zrt. szakertojenek karszamitasa szerint, a karosult 117.500,- Ft 
osszegu karigenyet es az Onkormanyzatra esd onresz 11.750,- Ft, azaz tizenegyezcr- 
hetszazotven forint dsszeg kifizeteset.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 25.

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

Napirend 1.21. pontia: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Illes utca 19. eldtt 
bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

73/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. kerulet, Illes utca 19. cimen tortent karral kapcsolatos karteritesi igeny 
elbiralasarol

20



A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
eifogadja a Biztosito szakertojenek karszamftasa szerint, a karosult 171.000,- Ft osszegu 
karigenyet es az Onkormanyzatra esd onresz 17.100,- Ft, azaz tizenhetezer - egyszaz forint 
dsszeg kifizeteset

Felelds: Polgarmester
Hataridd: 2022. marcius25.

A denies vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
Zrt., Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, Penziigyi Ugyosztaly

Napirend 1.22. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater u. 6-8. elott 
bekovetkezett karral kapcsolatos karteritdsi igeny elbiralasara ZART LILES
Elolerjeszdi: Szlanek Endre - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. varosuzemeltetesi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi. Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

74/2022. (111,23.) szdmu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 6-8. cimen tortent karral kapcsolatos karteritesi 
igdny elbiraldsardl

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
elfogadja a Biztosito szakertojenek karszamftasa szerint, a karosult 274.779,- Ft osszegu 
karigenyet es az Onkormanyzatra esd Onresz 27.478,- Ft, azaz huszonhetezer - 
negyszazhetvennyolc forint dsszeg kifizeteset.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 25.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egysdg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
Zrt., Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, Penziigyi Ogyosztaly

Napirend 1.23. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy utca - Prater utca 
keresztezodeseben bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara

ZART ULES
Eldterjeszlo: Sztanek Endre - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. varosuzemeltetesi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

75/2022. (HI.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tart6zkod£s szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Kisfaludy utca - Prater utca keresztezodes cimen tdrtent 
karral kapcsolatos kartdritesi igeny elbiraldsaroi
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A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
elfogadja a Biztosito szakertojenek karszamitasa szerint, a karosult 60.117,- Ft bsszegu 
karigenyet es az Onkormanyzatra eso onrdsz 10.000,- Ft, azaz tizezer forint dsszeg kifizeteset.

Felelds: Polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 25.

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

Napirend 1.24. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Balassa utca 6. szam elott 
bekovetkezett szemelyi seriiles karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES
Eloterjeszto: Sztanek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vdrosuzemeitetesi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 6s Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

76/2022. (111.23.) szamu hatdrozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Balassa utca 6. sz^m elott bekovetkezett szemelyi seriiles 
karteritesi igeny elbiralas&rol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy a 
2020. szeptember 10-en a deli orakban a Budapest VHI. keriilet, Balassa u. 6. szam elott 
tortent szemelyi seriileses balesettel kapcsolatban eidterjesztett karteritesi igenyt, a biztosito 
allasfoglalasa alapjan a feleldsseget elismeri.

Felelds; Polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 25.

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

Napirend 1.25. pontja: Javaslat a Budapest VHI. keriilet, Muzeum uteaban 
bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi igeny elbir^lAsara ZART ULES
Eloterjeszto: Sztanek Endre - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. varosii-emeltetesi igazgalbja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

77/2022. (III.23.) szamu haUrozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Muzeum uteaban bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi 
igeny elbiralasardl
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A Tulajdonosi. Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosit^si Bizottsag ugy dont, hogy 
elfogadja a Signal Biztosito Zrt. szakertojenek karszamitasa szerint, a karosult 32.530.- Ft 
dsszegu karigenyet es az Onkormanyzatra esd onresz 10.000,- Ft, azaz tizezer forint dsszeg 
kifizeteset.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 25.

A dontes vegrehajtisat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
ZrL, Keriiletgazdalkodasi Ugyoszt&Iy, Penziigyi Ugyosztaly

Napirend 1.26, pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Horvath Mihaly teren 
bekovetkezett szemelyi seriiles karteritesi igSny elbiralasara ZART ULES 
Eloterjeszto: Sztanek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vdrosuzemeltetesi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkorm&nyzat K6pviseld-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

78/2022, (III.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Horvath Mihaly teren bekovetkezett szemelyi seriiles 
karteritesi igeny elbirabsarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy a 
2021. februar 11-en a reggeli orakban a Budapest VIII. keriilet, Horvath Mihaly ter 15. 
(Marone House epitkezes) elott tortent szemelyi seruleses balesettel kapcsolatban 
eldterjesztett karteritesi igenyt a biztosito allasfoglalasa alapjan elutasitja.

Felelos: Polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 25.

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

Napirend 1.27. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca - Blaha Lujza 
ter (Europeum Aruhaz) elott bekovetkezett katyukarral kapcsolatos karteritesi igeny 
elbiraUsara ZART ULES
Elolerjeszto: Szlanek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. varosuzemeltetesi igazgatoja

A napirend 1.27. pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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Napirend 1.28. pontia; Javaslat az „Otthon-felujitasi t^mogatas” palyazat Tamogatasi 
szerzodesenek modositasara (Krudy utca) ZART ilLES
Eldtefjeszio: Novdczki Eleonora - Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. wgyongazdalkoddsi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

79/2022. (111.23.) szdmu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodis szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

„Otthon-felujitasi” palyazat Tamogatasi szerzodesenek modoshasarol (Krudy utca)

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Krudy u. szam alatt talalhato,
55,70 m2 alapteruletu, dnkormanyzati tulajdonu lakas berldjevel, evel
kotott Tamogatasi szerzodes modositasahoz akkent, hogy elhalalozasa miatt oiukosc, a 
lakas jelenlegi berldje lep a tamogatott helyebe,
tovabba a fennmaradd 250.000,- Ft tamogatasi dsszeg

reszere torteno kifizetesehez.

2 .) felkdri a polgarmestert az 1.) pont szerinti Tamogatasi szerzodes modositas alairasara.

Felelos: Jdzsefvarosi Oazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. aprilis 30.

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

Napirend 1.29. pontia: Javaslat az „Otthon-felujitasi tamogatas” palyazat Tamogatasi 
szerzodesenek modositasara (Deri M. utca) ZART ULES
Eloteyeszto: NovdczkiEleonora- Jdzsefvarosi GazdalkoddsiKozpontZrt. vagyongazdalkodasiigazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

80/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

„Otthon-felujitdsi” palyazat Tamogatasi szerzodes modositasardl (Deri M. utca)

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

1 ) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Deri Miksa u. szam alatt talalhato,
29,30 m2 alapteruletu, onkormanyzati tulajdonu lakas berloje, reszere a
Tamogatasi szerzodes modositasahoz es a befejezdsi hataridd 6 honappal tdrtend 
meghosszabbitasahoz.
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2 .) felkeri a polgarmestert az 1.) pent szerinti Tamogatasi szerzodes modosftas alairasara.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. aprilis 30.

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

Napirend 1.30. pontja: Javaslat gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igeny 
elbiralasara -...) ZART UL&S
Eloterjesztd: Novdczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

81/2022. (111.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igdny elbiHlasdrol ..)

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

1.) hozzajaru! a 3794963 karszamu, ulajdonaban allo, Volvo V40 tipusu,
• forgalmi rendszamu gepjarmu karesemeny kapcsan a Signal Biztosito IDuna 

Zrt. allasfoglalasa alapjan az Onkormanyzatot terheld 199.400,- Ft onresz karosult reszere 
torteno kiflzetesehcz.

2.) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a kifizetessel kapcsolatos infezkedesek megtetelere.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgat6ja 
Hataridd: 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyslg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
Zrt., Penziigyi Ugyosztaly

Napirend 1.31. pontja: Javaslat gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igeny 
elbiralasara -...) ZART ULES
Elolerjeszto: Novdczki Eleonora -Jozseji’drosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

82/2022. (HI.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiraldsarol ..)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy
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1 .) hozzajarul a 3580511 kdrszamu, tulajdonaban allo. Ford Focus tfpusu,
orgalmi rendszamu gepjarmu karesemeny kapcsan a Signal Biztosito IDuna 

Zrt. allasfoglalasa alapjan az Onkormanyzatot terhelo 15.105,- Ft onresz karosult reszere 
torteno kifizetesehez.

2 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a kifizetessel kapcsolatos intezkedesek megtetelere.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. marcius 30.

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

Napirend 1.32. pontja: Javaslat karteritesi igenv elbiralasara (Dioszegi Samuel utcai 
lakas) " ZART ULES
FJoterjeszlo: Novdczki Eleonora-Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat K&pviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

83/2022. (111.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

karteritesi igeny elbiralasarol (Dioszegi Samuel utcai lakas)

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

1 .) hozzajarul a 3779212 karszdmu tulajdonaban allo, Budapest VIII. kerulet,
Dioszegi Samuel u. ?z. lakas leazasa kapcsan a Signal Biztosito IDuna Zrt.
allasfoglalasa alapjan az Onkormanyzatot terheld 13.000,- Ft onresz karosult reszere 
torteno kifizetesehez.

2 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a kifizetessel kapcsolatos intezkedesek megtetelere.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat vegzb szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
Zrt., Penziigyi Ugyosztaly
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Napirend 1.33. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Bauer Sandor u. 9-11. szam 
alatti ;zamu gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

ZART ULES
Mdlerjeszto: Novdczki Eleonora -Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

84/2022. (HI.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. kerulet, Bauer Sandor u. 9*11. szam alatt zamu gepkocsi-beallo 
berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Bauer Sandor u. 9-11. szam alatti 35128 
helyrajzi szamu epulet udvaran kialakftott z&mu eeokocsi-bealld berbeadasahoz 

mauanszemely (lakik: '
sziiletett: anyja neve: reszere
hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi ide kikotesevel, 11.817,- Ft/ho + AFA berleti dij 
osszegen.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodds megkdtesere, 
amelynek feltetele. hogy az Onkormdnyzat tulajdonaban allo tires telkek, felepitmenyes 
ingallanok, gepkocsi-beallok es dologberlet berbeadasanak felteteleirol szolo 
59/2011- (XI.07.) onkormanyzati rendelet 13. § (2) bekezdese alapjan 3 havi berleti 
dijnak megfelelo ovadekfeltoltes megfizeteset vallalja a leendo berld. A Rendelet 15. § 
(4) bekezdes a) pontja alapjan a berld mentestil a berleti szerzodes kbzjegyzoi okiratba 
foglalt kotelezettsegvallalo nyilatkozat megtetele alol, tekintettel arra, hogy a berleti dij 
AFA nelkuli osszege nem eri el a 20.000,- Ft-ot.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben 2022. aprilis 30.

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

Napirend 1.34. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Danko u. 34. szam alatti 
szamu gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

ZART ULES
Elalerje^tb: NovdczkiEleonora-Jdzsejvdrosi GazdalkodasiKozpontZrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

85/2022. (III.23.) szimu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. kerulet, Danko u. 34. szam alatti imu gepkocsi-beallo 
berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol
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A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Dank6 u. 34. szam alatti 35474 helyrajzi szamu 
epiilet teremearazsaban kialakitott szamu gepkocsi-bedUo berbeadasahoz

naganszemely (lakohelye:
szuletett' nyja neve: reszere
hatarozatlan iddre, 30 napos feimondasi idd kikotesevel, 13.250,- Ft/hd + AFA berleti dij 
osszegen.

2 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo ures telkek, felepitmenyes 
ingatlanok, gepkocsi-beallok es dologberlet bdrbeadasanak felteteleirol szolo 
59/2011. (XI.07.) dnkormanyzati rendelet 13. § (2) bekezdese alapjan 3 havi berleti 
dijnak megfelelb ovadekfeltdltes megfizeteset vallalja a leendb berlo. A Rendelet 15. § 
(4) bekezdes a) pontja alapjan a berlo mentesiil a berleti szerzodes kdzjegyzoi okiratba 
foglalt kbtelezettsegvallald nyilatkozat megtetele alol, tekintettel arra, hogy a berleti dij 
AFA nelkiili osszege nem eri el a 20.000,- Ft-ot.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2.) pont eseteben 2022. majus 31.

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

Napirend 1.35. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Danko u. 40. szam alatti 
szamu gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

ZART ULES
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora -- Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsdganak 

86/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. kerulet, Danko u. 40. szam alatti :dmu gepkocsi-beallo 
berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet. Danko u. 40. szam alatti 35477 helvrajzi szamu 
epiilet teremgarazsaban kialakitot '•’ams gepkocsi-beallo berbeadasahoz 
maganszemelv (lakdhelve: szulctett:

anyja neve , reszcre hatarozatlan
iddre, 30 napos feimondasi idd kikotesevel, 13.250,- Ft/hd + AFA berleti dij osszegen.

2 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere. 
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amelynek feltdtele, hogy az Onkormanyzat tulajdondban allo ures telkek, felepitmenyes 
ingatlanok, gepkocsi-bealldk es dologberlet berbeadasanak felteteleirol szdlo 
59/2011. (X1.07.) onkormanyzati rendelet 13. § (2) bekezdese alapj&n 3 havi berleti 
dijnak megfelelo ovadekfeltoltes megfizeteset vallalja a leendo berlo. A Rendelet 15. § 
(4) bekezdes a) pontja alapjan a berld mentesul a berleti szerzodes kozjegyzoi okiratba 
foglalt kotelezettsegvallalo nyilatkozat megtetele alol, tekintettel arra, hogy a berleti dij 
AFA nelkuli osszege nem eri el a 20.000^ Ft-ot.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben 2022. majus 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt

Napirend 1.36. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szentkirilyi utca 33-35. szam 
alatti iires, nem lakas celjara szolgald helyisdg berbeadasara ZART ELES 
Eioierjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefrarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosftasi Bizottsaganak 

87/2022. (HL23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Szentkiralyi utca 33-35. szam alatti ures, nem lak&s celjara 
szolgald helyiseg berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalardl

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Szentkiralyi utca 33-35. szdm alatti 36583/0/A/53 
hrsz.-u, tulajdoni lapon 13 nr alapteruletu, Ures, foldszinti, udvari bejaratu, nem lakas 
celiara szoluald helyisdg berbeadasahoz maaanszemely (lakik:

; szuletett: anyja neve:
rdszdre hatdrozatlan id ore, 30 napos felmondasi idd kikotesevel raktarozasi 

tevekenysdg celjara, a szamitott 28.000,- Ft/hd + AFA berleti dij + koziizemi es 
kiilonszolgaltatdsi dijak osszegen.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti 
szerzodes megkdtescre, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VL20.) 
Onkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfelelo 
ovadek megfizeteset, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kdzjegyzo elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo bdrlo.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zil. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 2.) pont eseteben 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtdsat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend 1.37. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, W6i ut 66/B. szam alatti nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara kiirt nyilvanos palyazati eljaras 
eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Eloteijeszto:NovdczkiEleonora-JdzsejvdrosiGazdalkodasiKozpontZrt. vagyongazdalkodeisiigazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

88/2022. (111,23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Vlloi ut 66/B. szam alatti nem lakas celjara szolgald helyiseg 
berbeadasara kiirt nyilvanos palyazati eljards eredmenyenek megallapitasarol

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

1 .) a Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 66/B. szam alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szamu, 
57 m2 alapteruletu, utcai bejaratii, foldszinti nem lakas celjara szolgald helyiseg 
berbeaddsdrol szdlo nyilvanos, egyfordulos palyazati eljarast ervenyesnek es 
eredmenyesnek nyilvanitja.

2 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 66/B. szam alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi 
szamu, 57 m2 alapteruletu, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgald helyiseg 
berbeadasahoz a Magyar Naplo Kiadd Kft. (szekhely: 1062 Budapest, Bajza u. 18.; 
cegjegyzekszam: 01 09 673903; adoszam: 12400421-2-42; kepviseli: Zsiga Kristof) 
reszere, hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi idd kikotesevel, konyvesbolt 
tevekenyseg celjara, 78.450,- Ft/hd + AFA berleti dij + koziizemi es kiilonszolgaltatasi 
dijak osszegen.

3 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kdpviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zn.-t a hatarozat 2.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere. 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgtald 
helyisegek berbeadasanak felteteleirdl szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dij osszegeig az ovadek feltolteset, 
valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kdzjegyzo elott egyoldalu kdtelezettsegv&lalasi 
nyilatkozat alairasat, tovabba 3 havi brutto berleti dij eldleg megfizeteset vallalja a leendo 
berld.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi KdzpontZrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: a 3.) pont eseteben 2022. majus 31.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend 1.38. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kalv^ria utca 21/A. pinceszint 
28. es 29. szam alatti, 36083/2/A/28 es 36083/2/A/29 helyrajzi szamon nyilvintartott tires 
raktarhelyisegek elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara 

ZART ULES
Elolerjcsztd: Novdczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. va^ongazdalkodasi igazgatoja

A napirend 1.38. pontjat ktilon t&rgyalasra kikertek.

Napirend 1.39. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 5. alagsor 1. 
szam alatti, 34802/0/A/l helyrajzi szamon nyilvantartott tires egyeb helyiseg 
elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara ZART LILES
Eloierjeszta: Novdczki Eleonora-Jdzsejvarosi Gazddlkoddsi Kdzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoju

A napirend 1.39. pontjat ktilon targyalasra kikertek.

A ktilon t&rgyalt napirendi pontok

Napirend 1.14. pontja: Javaslat koztertilet-hasznalati kerelmek elbiralasara
ZART ULES

Eloterjeszto: dr. Korddi Eva - Hatosagi Ugyosztaly vezetoje

Budapest Jozsefvdrosi Onkonnanyzat Kepviselo-testtilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Koztertilet-hasznositasi Bizottsaganak 

89/2022. (IH.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az eldterjesztes 1. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kdzterulet-hasznalati hozzajaruldst ad - elore, eg\> 
osszegben tdrieno telies dijfizeiessel - az alabbiak szerint;

Kozterulet-haszndlo, kerelmezd: 
A kozteriilet-hasznalat ideje: 
Kdzterulet-hasznalat celja: 
Kozterulet-hasznalat helye: 
Kdzterulet-hasznalat nagysaga: 
Kdzterulet-hasznalat dija:

Shell Hungary Zrt.
2022. aprilis 01. - 2022. julius 31.
iizemanyagtolto allomas
Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter (35865/1 hrsz.)
706 m2
3.388.800,-Ft

Felclds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtasat vlgzo szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 6s Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

90/2022. (IH.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. kerOlet Jozsefvarosi Onkonndnyzat Kepviseld-testiiletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont. hogy az 
eldterjesztds 2. sz. mellekleteben foglalt tartalommal kozterdlet-hasznalati hozzajarulast ad - 
teljes dijmentesseggel — 32 alabbiak szerint:

Kozterulet-hasznalo, kerelmezb: 
A kdzterulet-hasznalat ideje: 
Kdzterulet-hasznalat celja: 
Kdzterulet-hasznalat helye: 
Kdzterulet-hasznalat nagysaga:

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 23.

Laikus Hedonizmus Kft.
2022. aprilis 29- - 2022. szeptember 30.
vendeglato terasz
Budapest VIII. keriilet, Bokay Janos utca 52.
2 db parkolohely (20 m2)

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Hatosagi Ogyosztdly Igazgatasi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 6s Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

91/2022. (01.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az eldterjesztes 3. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kozteriilet-hasznalati hozzajamldst ad - eldre, egy 
dsszezben torteno teljes dijfizetessel - az alabbiak szerint:

Kdzteriilet-hasznald, kerelmezd: beton EPAG Kft.
A kdzterulet-hasznalat ideje: 2022. marcius 01. - 2022. majus 01.
Kdzterulet-hasznalat celja: epitesi munkateriilet
Kdzterulet-hasznalat helye: Budapest VIII. keriilet, Bauer Sandor utca 14. sz. 

elbtt
Kdzterulet-hasznalat nagysaga: 69 m2 jarda es 8 db parkolohely (45° parkolohelyek - 

11 m" parkoldhelyenkent)
Kdzterulet-hasznalat dija: 4.054.720,- Ft

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egys6g: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda



Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseio-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

92/2022. (IH.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy ddnt, hogy az eldterjesztes 4. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kbzterulet-hasznalati hozzajarulast ad - elore, egy 
qsxzexben lorteno telies dijfizeiessel ~ az alabbiak szerint:

Kozterulet-hasznalo, kerelmezo: 
A kdzterulet-hasznalat ideje: 
Kdzterulet-hasznalat celja: 
Kdzterulet-hasznalat helye: 
Kdzterulet-hasznalat nagysaga: 
Kdzterulet-hasznalat dija:

Pedrano Homes Epitoipari Kft.
2022. marcius 01. -2022. aprilis 30.
epitesi munkateriilet
Budapest VIII. kerulet, Illes utca 6-10. sz. elott 
114 m2 jArda
3.616.080,- Ft

Fclelos: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 23.

A dontcs vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

93/2022. (HL23.) szamii hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy ddnt. hogy az eldterjesztes 5. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kdzteriilet-hasznalati hozzdjdnddst ad - elore. ezy 
dsszegben t^neno teljes diifizetessel - az alabbiak szerint:

Kozterulet-hasznalo, kerelmezo: 
A kdzterulet-hasznalat ideje: 
Kdzterulet-hasznalat celja: 
Kdzterulet-hasznalat helye: 
Kdzterulet-hasznalat nagysaga:

Kdzterulet-hasznalat helye:

Kdzterulet-hasznalat nagysaga:

Kdzterulet-hasznalat dija:

felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 23.

”EMEL” EPKERSZOLG Kft.
2022. februar 21.- 2022. aprilis 30.
epitesi munkaterulet
Budapest VIII. kerulet, Koris utca 1-3. sz. elott
143 m jarda

Budapest VIII. kerulet, Koris utca 1-3. - Illes utca 
feloli oldala elott
127 nV jarda, 27 nr uttest es 5 db parkoldhely (10 m2 
parhuzamos parkoldhelyenkent)

11.851.110,- Ft

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Hatosagi Ugy oszUly Igazgatasi Iroda
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

94/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodAs szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont hogy az 
eldterjesztes 6. sz. melleklet6ben foglalt tartalommal

1. kdzteriilet-hasznalati hozzajdruldst ad - teljes dijmentessegzel - az alabbiak szerint:

Kozterulet-hasznalo, kerelmezd: 
A kdzteriilet-hasznalat ideje: 
Kdzteriilet-hasznalat celja: 
Kdzteriilet-hasznalat helye: 
Kdzteriilet-hasznalat nagysaga:

BENI-ADI-LONI Kft.
2O22. januar 31. - 2022, szeptember 30.
vendeglato terasz napemyovel
Budapest VIII. keriilet, Krudy Gyula u. 2.
31 nr regi parkolosav es regi uttest

2. kdzteriilet-hasznalati hozzdidruldst elutasitja - az alabbiak szerint:

Kdzterulet-haszndld, kerelmezd: 
A kozterulet-haszndlat ideje: 
Kdzteriilet-hasznalat celja: 
Kdzteriilet-hasznalat helye: 
Kdzterulet-haszndlat nagysaga:

BENI-ADI-LONI Kft.
2022. oktober 01. - 2022. december 31.
vendeglato terasz napemyovel
Budapest VIII. keriilet, Krudy Gyula u. 2.
31 m" regi parkolosav es regi attest

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

95/2022. (IH.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkod^s szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
eldterjesztes 7. sz. melleklet^ben foglalt tartalommal kdzteriilet-hasznalati hozzajdruldst ad 
teljes dijmentesseggel - az alabbiak szerint:

Kozterulet-hasznalo, kerelmezd: 
A kdzteriilet-hasznalat ideje: 
Kdzteriilet-hasznalat celja: 
Kdzteriilet-hasznalat helye: 
Kdzteriilet-hasznalat nagysaga:

Felelds: polgarmester 
Hataridd: 2022. marcius 23.

Bordka Deli Kft.
2022. januar 1. - 2022. szeptember 2.
vendeglato terasz
Budapest VIII. keriilet, Krudy Gyula u. 4.
33 m2 regi parkolosav 6s regi uttest

A dbntes vegrehajtasat v6gzo szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazd&lkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

96/2022. (III.23.) szamu hatirozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazddlkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
eloterjesztes 8. sz. mellekleteben foglalt tartalommal kbzterulet-hasznalati hozzajaruldst ad - 
lel/cs di/mentesseggeJ - az alabbiak szerint:

Kozterulet-hasznalo, kerclmezo: 
A kbzterulet-hasznalat ideje: 
Kozterulet-hasznalat celja: 
Kozterulet-hasznalat helye: 
Kozterulet-hasznalat nagysaga:

Felelds: polgarmester
1 latarido: 2022. marcius 23.

Szekely Ad&m egyeni vallalkozd
2022. marcius 1. - 2022. szeptember 30. 
vendeglato terasz napemyovel 
Budapest VIII. keriilet, Puskin u. 22.
1 db parkolohely (10 m2)

A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodisi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

97/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az eldterjesztes 9. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kbzterulet-hasznalati hozzdidruldst ad - elore, egy 
osszegben dirieno teljes dijfizetessel - az alabbiak szerint:

Kdzterulet-hasznalo, kerclmezo: Asi Group 1967 Kft.
A kozterulet-hasznalat ideje: 2022. marcius 01. - 2022. majus 31.
Kozterulet-hasznalat celja:
Kozterulet-hasznalat helye:

epitesi munkateriilet
Budapest VIII. keriilet, Horvath Mihaly ter 15. sz. dolt

Kozterulet-hasznalat nagysaga: 86 m2 jarda, 19 m2 attest, 8 db parkolohely 
(parkolohelyenkent 12 nV)

Kozterulet-hasznalat dija: 7.777.760,- Ft

Felelds: polgarmester 
Hatarido: 2022. marcius 23.

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

98/2022. (HI.23.) szamti hatdrozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Budapest Jozsefvarosi Onkonnanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi. 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az elbteijesztes 10. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kbzteriilet-hasznalati hozzaidrulast ad - elore. egv 
dsszegben torteno teljes dijflzetessel - az alabbiak szerint:

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dilutes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda

Kbzterulet-hasznald, kerelmezd: 
A kdzterulet-hasznalat ideje:

Kiss Gabor egyeni vallalkozd
2022. majus 01. - 2022. junius 30.

Kbzterulet-hasznalat celja: kioszk
Kbzterulet-hasznalat helye: Budapest VIII. kerulet, Corvin setany
Kbzterulet-hasznalat nagysaga: 9 m2
Kbzterulet-hasznalat dija: 98.100,- Ft

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

99/2022. (IIL23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
Tulajdonosi. Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
eloteijesztes 11. sz. mellekleteben foglalt tartalommal

1. kbzteriilet-hasznalati hazzajariddst ad - teljes dijmentessezzel - az alabbiak szerint:

Kbzteriilet-hasznald, kerelmezd: 
A kbzterulet-hasznalat ideje: 
Kbzterulet-hasznalat celja: 
Kbzterulet-hasznalat helye: 
Kbzterulet-hasznalat nagysaga:

SKS Caffe Kit.
2022. janu^r 17. - 2022. szeptember 30.
vendeglato terasz napernybkkel
Budapest VIII. kerulet, Mikszath Kalman ter 2.
205 m2 (26 m2 regi parkoldsav, 26 m~ regi uttest es 
153 m“ ter teriileten)

2. kbzteriilet-hasznalati hozzaidrulast elutasida - az alabbiak szerint:

Kbzteriilet-haszndld, kerelmezd: 
A kdzteriilet-haszndlat ideje: 
Kdzteriilet-haszndlat celja: 
Kozteriilet-haszndlat helye: 
Kbzterulet-haszndlat nagysaga:

SKS Caffe Kft
2022. oktober 01. - 2022. december 31.
vendeglato terasz napernybkkel
Budapest Vjll. kerulet, Mikszath Kalman ter 2.
205 m2 (26 m2 regi parkoldsav, 26 m' regi uttest es
153 m~ ter teriileten)

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtasat v£gzd szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat KepvisekMestiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

100/2022. (IH.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi dnkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
eldterjesztes 12. sz. mellekleteben foglalt tartalommal kdzterulet-hasznalati hozzdjarulast ad - 
idjes dijmentesseggel - az alabbiak szerint:

Kdzterulet-hasznalo, kerelmezo:
A kozterulet-hasznalat ideje:
K d z t cru 1 et-h a s zn a 1 at cel j a:

Kozterulet-hasznalat helye:
Kozterulet-hasznalat nagysaga:

FEKAMI Bt.
2022. marcius 1. - 2022. szeptember 30.
vendeglato terasz napernydvel, viragladakkal es 
viragcserepekkel
Budapest VIII. kerulet, Vas u 2.
2 db parkoldhely (18 m2)

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egysdg: Hatdsagi Cgyosztaly Igazgatasi Iroda

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviscld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

101/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az eldterjesztes 13. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kdzterulet-hasznalati hozzaiarulas iranti kerdmet 
dutasitja - az alabbiak szerint:

Kdzieridet-hasznald, kerelmezo: 
/I kdzteriilet-hasznalat ideje: 
Kdzteridet-haszndlal celja: 
Koztcriilet-haszndlat hdye: 
Kozteriiletdiaszndlat nagysaga:

Harminckettesburger Kfi.
2022. marcius 1. - 2023. februar 28.
vendeglato terasz
Budapest VUl. keriilet, Harminckettesek tere 2. 
2 db parkoldhely (20 m')

Fclelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepvisdd-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

102/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodds szavazattal)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az eldterjesztes 14. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kozterulet-hasznalati hozzdjdrulgst ad - elore, egy 
bsszegben torteno teljes dijfizetessel - az alabbiak szerint:

Kozterulet-hasznalo, kerelmezd: Patrinus Kft.
A kozterulet-hasznalat ideje: 2022. marcius 28. - 2022. majus 27.
Kozteriilet-hasznalat celja: kioszk
Kozterulet-hasznalat helye: Budapest VIII. kerulet, Futd utca 43.
Kozterulet-hasznalat nagysaga: 15 m2
Kozterulet-hasznalat dija: 163.500,- Ft

Felelos: poigannester 
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dontes vSgrehajtasat vegzd szervezett egyseg: Hatosagi Cgyosztaly Igazgatasi Iroda

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

103/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az eloterjesztes 15. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kozterulet-hasznalati hozzaianddst ad - elore, ezv 
osszegben tartend teljes dijfizetessel - az alabbiak szerint:

Kozteriilet-hasznalo, kerelmezd: 
A kozterulet-hasznalat ideje: 
Kozteriilet-hasznalat celja: 
Kbzterulet-haszndlat helye: 
Kozteriilet-hasznalat nagysaga: 
Kozterulet-hasznalat dija:

Gloria Ingatlan Kft
2022. februar 01. - 2022. aprilis 30.
epitesi munkateriilet (vizveteli pont)
Budapest VIII. kerulet, Danko utca 10-14. sz. elotl
1 m“ uttest
46.280, - Ft

Felelos: poigannester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A ddntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda

38



Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

104/2022. (HI.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
T ulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
eldterjesztds 16. sz. mellekleteben foglalt tartalommal

1. kozteriilet-hasznalati hozzdjdruldst ad - telies dijmentesseggel - az alabbiak szerint:

Kdzteriilet-hasznalo, kerelmezd: 
A kdzterulet-hasznalat ideje: 
Kdzterulet-hasznalat celja: 
Kdzteriilet-hasznalat helye: 
Kdzterulet-hasznalat nagysaga:

Wholesome Holistic Kft.
2022. marcius 1. - 2022. szeptember 30.
vendeglato terasz
Brody Sandor u. 23A. - Horanszky utca feloli oldala 
1 db parkoldhely, bsszesen 10 m2

2. kozteriilet-hasznalati hozzdjdruldst elutasitja - az alabbiak szerint:

KozteriUet-hasznald, kerelmezd: 
A kdzterulet-hasznalat ideje: 
Kbzterulet-haszndlat celja: 
Kbzlerillet-haszndlat helye: 
Kbzteriilet-haszndlat nagysaga:

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

Wholesome Holistic Kft
2022. oktober 01. - 2022. oktober 31.
vendeglato terasz
Brody Sandor u. 23A. - Horanszky utca feloli oldala 
1 db parkolbhely, bsszesen 10 m2

A ddntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat KSpviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

105/2022. (01.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkorminyzat Kepviseld-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
eldterjesztes 17. sz. mellekleteben foglalt tartalommal kozterulet-hasznalati hozzdjdruldst ad - 
(dies dijmentesseggel - az alabbiak szerint:

Kdzteriilet-hasznalo, kerelmezd: 
\ kdzterulet-hasznalat ideje: 
Kdzterulet-hasznalat celja: 
Kdzterulet-hasznalat helye: 
Kdzterulet-hasznalat nagysaga:

Hello Corvin Kft.
2022. aprilis 1. - 2022. szeptember 30.
vendeglato terasz
Budapest VIII. keriilet, Corvin koz 2.
lOnrjarda

Felelds: polgarmester 
Ilatarido: 2022. mdreius 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositdsi Bizottsaganak 

106/2022. (HL23.) szdmu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az eloterjesztes 18. 
sz. mellekleteben foglalt tartalommal kbzterulet-hasznalati hozzajarulast ad - telies 
dijfizetessel es a reszletflzetes engedelyezesevel - az alabbiak szerint:

A kerelmezo a kbzterulet-hasznalat dijanak elso 4 havi reszletet (2022.01.06-2022.05.05.) a 
dontes veglegesse valasatol szamitott 5 napon belul, a tovabbi havi reszleteket - 40.610,- Ft- 
ot - minden honap 5. napjaig koteles megfizetni.

Kbzterulet-hasznalo, kerelmezo: Helm! Abdelsalam Aii Mohamaed 
egyeni vallalkozd

A kdzteriilet-hasznalat ideje: 2022. januar 06. - 2023. januar 05.
Kbzterulet-hasznalat celja: kioszk es napernydkkel
Kbzterulet-hasznalat helye: Budapest VIII. kerulet, Harminckettesek tere 6.
Kdzteriilet-hasznalat nagysaga: 7 m2 es 3 m2
Kbzterulet-hasznalat dija: 487.320,- Ft

Feldbs: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Hatosagi Cgyosztaly Igazgatasi Iroda

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi £s Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

107/2022. (III.23.) szamii hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiiletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
eloterjesztes 19. sz. mellekleteben foglalt tartalommal kdzterQlet-hasznalati hozzajarulast ad - 
telies dijmentessezgel - az alabbiak szerint:

Kbzterulet-hasznalo, kerelmezo: 
A kbzterulet-hasznalat ideje: 
Kdzteriilet-hasznalat celja: 
Kdzteriilet-hasznalat helye: 
Kbzterulet-hasznalat nagysaga:

Mountner&Pitman Kft.
2022. aprilis 1.-2022. szeptember 30.
vendeglato terasz napemyovel
Budapest VIII. kerulet, Kenyennezd utca 6. 
2 db parkolohely (18 nr)

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Hatdsagi Ogyosztaly Igazgatasi Iroda
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

108/2022. (111.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. kerUlet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
cldierjesztes 20. sz. mellekleteben foglalt tartalommai kozterulet-hasznalati hozzajaridast ad - 
icljes dijmentesse£gel - az alabbiak szerint:

Kozlerulet-hasznald, kerehnezd: 
A kdzterulet-hasznalat ideje: 
Kdzterulet-hasznalat celja: 
Kdztenilet-hasznalat helye: 
Kdzterulet-hasznalat nagysaga:

Healthy Foods Kft
2022. marcius 15. - 2022. oktober 31.
vendeglato terasz napemyovel
Budapest VIII. kerulet, Corvin setany 1 /B. 
28 m5

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtsisat vegzo szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositisi Bizottsaganak 

109/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
eldterjesztes 21. sz. mellekleteben foglalt tartalommai kdzteriilet-hasznalati hozzaidruldst ad - 
tedcs ddmentessc££cl - az alabbiak szerint:

Kdzterulet-hasznalo, kerelmezd: 
A kdzterulet-hasznalat ideje: 
Kdzterulet-hasznalat celja: 
Kdzterulet-hasznalat helye: 
Kdzterulet-hasznalat nagysaga:

Felelds: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 23.

Wine Brothers Kft.
2022. februar 1. - 2022. szeptember 30.
vendeglato terasz napemyovel
Budapest VIII, kerulet, Krudy Gyula u. 6.
35 m2 regi parkolosav es regi uttest

A dontes vdgrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Hatosagi Ugyosztaly Igazgatasi Iroda
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

110/2022. (01.23.) szamii hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy az 
eloterjesztes 22. sz. mellekleteben foglalt tartalommal kdztertllet-hasznalati hozzdidriddst ad - 
teljes diimentessezsel - az alabbiak szerint:

Kdzterulet-hasznalo, kerelmezd: BKK Budapest! Kozlekedesi Kozpont Zrt.
A kdzterulet-hasznalat ideje: 2022. marcius 07. - 2022. oktdber 31.
Kozterulet-hasznalat celja: MOL Bubi kozossegi kerekpar allomasok 

uzemeltetese
Kdzterulet-hasznalat helye es nagysaga: Budapest VIII. keriilet, Matyas ter teriileten 

(40 m2) 35149 hrsz.
Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 
teriileten (29 m2) 35123/3 hrsz.
Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter teriileten 
(38 m2) 25865/3 hrsz.
Budapest VIII. keriilet, Szigony utca - Prater 
utca sarkan levo teriileten (47 nr) 35728 hrsz.
Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca - 
Horanszky utca sarkan levd teriileten (21 nr) 
36559/11 hrsz.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 23.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Hatosagi Cgyosztaly Igazgatasi Iroda

Napirend 1.27. pontja: Javaslat a Budapest VOL keriilet, Blaha Lujza ter (Europeum 
Aruhaz) elott bekovetkezett k^tyuk^rral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara

ZART E LES
Eloterjeszto: Szlcmek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vdrosiizemeheiesi igazgamja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

111/2022. (III.23.) sz^mu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Blaha Lujza ter (Europeum Aruhaz) elott torteut karral kapcsolatos karteritesi igeny 
elbiralasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
elfogadja a Biztosito szakertojenek karszamitasa szerint, a karosult 122.917,- Ft dsszegii 
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karigenyct es az Onkormanyzatra eso bmesz 12.292.- Ft, azaz tizenkettoezcr-kettoszaz- 
kilencvenkettb forint osszeg kifizeteset.

Felelbs: Polgarmester
Ilataridb: 2022. marcius 25.

/A dentes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont 
Zrt., Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly, Penziigyi Ugyosztaly

Napirend 1.38. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria utca 21/A. pinceszint 
28. es 29. szam alatti, 36083/2/A/28 ds 36083/2/A/29 helyrajzi szamon nyilvantartott ures 
raktarhelviscgek elidegenites^vel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jdvahagvdsara 

ZART ULES
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozseftdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. wgyongazddlkodasi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsdganak 

112/2022. (111.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria utca 21/A. pinceszint 28. es 29. szam alatti, 
36083/2/A/28 es 36083/2/A/29 helyrajzi szamon nyilvantartott tires raktarhelvisegek 

elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladdsi ajanlat jovahagyasarol

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

I .) hozzajarul az eladasi ajanlat megkuldesehez reszere az ingatlan-
nyilvantartasban a 36083/2/A/28 helyrajzi szamon nyilvantartott, termeszetben a 
Budapest VIII. keriilet, Kalvaria utca 21/A. pinceszint 28. szam alatti, 43 m* 
alapteriiletu raktarhelyiseg es az ingatlan-nyilvantartdsban a 36083/2/A/29 helyrajzi 
szamon nyilvantartott, termeszetben a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria utca 21/A. 
pinceszint 29. szam alatti, 44 nr alapteriiletu raktarhelyiseg vonatkozasaban a forgalmi 
ertekbecslesekben meghatarozott osszeg 75%-anak megfelelo, azaz 6.510.000 Ft osszegii 
vetelar kozlese mellett.

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

3 .) amennyiben nem el az eladasi ajanlatban foglalt hataridon belul a vetel
lehetosegevel, ugy a helyiseget a hatalyos rendelkezesek szerint nyilvanos aiveresen kell 
elidegeniteni.

Felelbs: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: a 2.) pont eseteben: 2022. majus 31., a 3.) ponteseteben 2022. augusztus 31.

A dbntes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
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Napirend 1,39. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 5. alagsor 1. 
szam alatti, 34802/0/A/l helyrajzi szamon nyilvAntartott tires egyeb heiyiseg 
elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara ZART ULES 
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora -Jozsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznosit£si Bizottsaganak 

113/2022. (III.23.) szamu hat&rozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 5. alagsor I. szam alatti, 34802/0/A/l 
helyrajzi szamon nyilvantartott tires egyeb heiyiseg elidegenitdsevel kapcsolatos vetelar 

es eladasi ajanlat jovahagy&sdrdl

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

1 .) hozzajarul az eladasi ajanlat megkiildesehez reszere az ingatlan-
nyilvantartasban a 34802/0/A/l helyrajzi szamon nyilvantartott, termeszetben a Budapest 
VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 5. alagsor 1. szam alatti, 24 m* alapteriiletu egyeb 
heiyiseg vonatkozasaban a forgalmi ertekbecslesekben meghatarozott dsszeg 75%-anak 
megfelelo, azaz 6.585.000 Ft dsszegu vetelar kbzlese mellett.

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

3 .) amennyiben sm el az eladasi ajanlatban foglalt haUridon beliil a vetel
lehetosegevek ugy a helyiseget a hatalyos rendelkezesek szerint nyilvanos arveresen kell 
elidegeniteni.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 2.) pont eseteben: 2022. majus 31a 3.) pont eseteben 2022. augusztus 31.

A dontes v£grehajtas£t vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

II. Kepviselo-testuleti eloterjesztesek velemenYezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

Napirend ILL pontja: Javaslat a Rev8 Zrt. feliigyelobizottsagi tagjanak visszahivas&ra 
es uj tag megvalaszUsara
Eloterjeszto: Piko Andras - polgdrmester

Budapest Jozsefvarosi Onkorminyzat Kepviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi ds Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

114/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Temadkai blokkban tortent a szavazds.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a
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Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
1 latarido: a Kepviseld-testulet 2022. marcius 28-ai ulese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Rev8 Zrt., Keriiletgazdalkodasi 
Ogyosztaly

Napirend H.2. pontia: Javaslat az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas cdljara 
szolgalo helyisSgek berbeadasanak feltetekirol szolo 35/2013. (V1.20.) onkormanyzati 
rendelet, valamint a Kepvisdo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol 
szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo rendelet 
dfogadasara
Elbterjeszto: Pika Andras - polgarmester

A napirend II.2. pontjat kulbn targyaiasra kikertek.

Napirend IL3. pontia: Javaslat a Budapest VHL kerulet, Baross utca 41. szam alatti 
heiyiseggel kapcsolatos tulajdonosi hozzajarulas megadasara
Eloterjeszlo: Kovacs Otto ~ Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. igazgatdsdgi clnoke

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat KSpviselo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

115/2022. (111.23.) szamii hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat es elfogadasat.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviseld-testulet 2022. marcius 28-ai ulese

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

Napirend 11.4. pontia: Polgirmesteri tajekoztatd a lejart hatarideju testulcti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmcsteri dontesek 
vegrehajtasardl, az elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekbteserol
Eloterjeszto: Piko Andreis - polgarmester

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

116/2022. (111.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag javasolja a
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Kepviselb-testuletnek a tajekoztatb tudomasulvetelet.

Felelbs: polgarmester
Hataridd: a Kepviseld-testulet 2022. marcius 28-ai ulese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ugyosztdly Szervezesi 
Iroda

A kiilbn targyalt napirendi pont

Napirend 11.2, pontia: Javaslat az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas ceijara 
szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VL20.) onkormanyzati 
rendelet, valamint a Kepvisdo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl 
szolo 36/2014. (X1.06.) onkormanyzati rendelet modosiUsarol szold rendelet 
elfogadasara
Elolerjesztd: Piko Andras - polgarmester

Budapest Jozsefv&rosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

117/2022. (IH.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dbnt, elfogadja 
Veres Gabor modosito inditvanydt arra vonatkozoan, hogy szabdlyozds szerint az 
dnkormdnyzati feladatokhoz es eelokhoz kapcsolodd tevekenysegek kulimdsen az alabbiak ' 
c. felsorolas kibovtiljon egy k) ponttal: Jddsligyi ellatassal kapcsolatos tevekenysegv.

Felelbs: polgarmester
Hataridd: a Kepviselb-testulet 2022. marcius 28-ai iilese

A dbntSs vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepvisclo-testulete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

118/2022. (HI.23.) sz&mu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dbnt, elfogadja 
Satly Balazs modosito inditvanyat arra vonatkozoan, hogy mind a civil palyazatra szanr 
helyisegek listajarol, mind a konkret palyazatrbl, az eredmenyhirdetesrbl, valamint a 
szerzbdeskotesre szolo engedelyrbl a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Es^lyegyenlbsegi Bizottsag szakertb javaslata alapjan a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kozterulet-hasznositasi Bizottsag dbntsbn a tovabbiakban is.

Felelbs: polgarmester
Hataridd: a Kepviselb-testulet 2022, marcius 28-ai iilese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Tulajdonosi. Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

119/2022. (IH.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy a 
117/2022. (III.23.) es 118/2022. (III.23.) szamu hatarozataiban elfogadott modositasok 
figyelembcvetelevel javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Felelds: polgarmester
Hatarido: a Kepviscld-testulet 2022. marcius 28-ai iilese

A dontes vegrehajt£sat vegzd szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly

Budapest, 2022. marcius 25.

Veres Gabor s.k.
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kozterulet-hasznositasi 
Bizottsag elnoke

Dr. Juharos Robert s.k. 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kozterulet-hasznositasi 
Bizottsag alelndke

A jegyzokonyvi kivonat hiteles:, „

AyMvVcy *
Czira Eva Mandula

Jogi es Szervezesi Ugyosztaly. '-‘2 
Szervezesi Iroda vezetoje -... * -

Deakne Lorincz Marta 
Jogi es Szervezesi Ogyosztaly 
Szervezesi Iroda iigyintezdje
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