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Veres Gabor
Tisztelettel koszontom a megjelent bizottsagi tagokat, meghivott vendegeinket, valamennyi 
jelenlevot Jozsefvaros Kepviselo-testiilete Tulajdonosi Vagyongazdalkodasi es Kozterulet- 
hasznositasi Bizottsaganak 2022. evi 3. rendes ulesen. Az ulest megnyitom. Kerem, 
kapcsoljak be szavazokeszulekeiket, ha meg nem tettek. Jelen van 5 fd5 hianyzik 4 fd, a 
Bizottsag hatarozatkepes. Tavolmaradasat Sods Gyorgy kepviselo ur es Szarvas Koppany 
Bendeguz kepviselo ur jelentette be, ok igazoltan vannak tavol. A 2022. marcius 18-an 
kikuldott meghivo szerinti napirendi javaslat szavazasa kovetkezik. A napirendrol vita nelkul, 
egyszeru tobbseggel dontiink, kerem, szavazzanak most.

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkul a napirendet 
elfogadta.

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

53/2022. (IIL23.) szamii hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

Napirend

I. Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(irasbeli eloterjesztesek)

LA Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat az Uj Teleki teri Piac D/2 jelu iizlethelyisege alberletbe adasahoz vald 
berbeaddi hozzajdrulas megadasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

2. Javaslat az Uj Teleki teri Piac H jelu 4. szam alatti iizlethelyiseg berleti joganak 
atruhazasahoz valo berbeaddi hozzajaruUs megadasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

3. Javaslat az „Otthon-felujftasi tamogatas” palyazat kiirasara
Eldterjesztd: NovaczkiEleonora-Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross ter 6. folszint 6. szam alatti helyiseg 
berleti joganak atruhazasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora -Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szam alatti nem 
lak^s celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozd nyilvanos, egyfordulds 
palyazat eredmenyenek megallapitasara es ujboli kiirasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja



6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor u. 36. szam alatti nem lakas 
celjara szolgalo helyisegre vonatkozo berbeszamitasi megallapodas megkotesere 
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora -Jdzsejvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zri. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4 szam 
alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos, 
egyfordulos palyazat eredmenyenek megallapitasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkoddsi Kozponi Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

8. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti utcai bejaratu, 
foldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

9. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. szam alatti utcai 
bejaratu, foldszinti es pinceszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkoddsi Kozponi Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

10. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 1. szam alatti ures, nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora -Joz^eNdrosi Gazdalkoddsi Kozponi Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

11. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Bela utca 19. szam alatti ures, nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora -Jdzsejvarosi Gazdalkoddsi Kozponi Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

12. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo t6r 7. szam alatti, 35361/0/A/35 
helyrajzi szamon nyilvantartott nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
megvasarlasanak jovahagyasara
Eldterjeszto: NovdczkiEleonora-JdzsejvarosiGazdalkoddsiKozponiZrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

13. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 38. szam alatti ingatlanhoz 
kapcsolodo kesedelmi kotber kovetelessel kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eldterjeszto: Novdczki Eleonora -Jdzsejvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

LB Zart eloterjesztesek

14. Javaslat kozteriileLhasznalati kerelmek elbiralasara 
Eldterjeszto: dr. Korddi Eva - Haidsdgi Ugyosztaly vezetoje

15. Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
keriilet, Szentkiralyi utca ' szam alatt talalhato lakas megjelolesii
ingatlanra vonatkozoan
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Keruletgazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

16. Javaslat elovasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII, 
keriilet, Rakoczi ut szam alatt talalhato lakas megjelolesii
miiemlek ingatlanra vonatkozdan
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Keruletgazddlkoddsi Ugyosztaly vezetoje

3



17. Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
kerulet, Rakoczi ut szam alatt talalhato lakas megjelolesu
muemlek ingatlanra vonatkozoan
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

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

19. Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a Budapest VIII. 
kerulet, Illes utca szam alatt talalhato lakas megjelolesu
ingatlanra, illetve Illes utca szam alatt talalhato teremgarazs
es szamu tarolo ingatlanra vonatkozdan
Eldterjesztd: Borbas Gabriella - Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

20. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Viliam utca 10. elott bekovetkezett karral 
kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jdzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

21. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Illes utca 19. elott bekiivetkezett karral 
kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jdzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

22. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Prater u. 6-8. elott bekovetkezett karral 
kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jdzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

23. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Kisfaludy utca - Prater utca 
keresztezodeseben bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara 
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jdzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

24. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Balassa utca 6. szam elott bekovetkezett 
szemelyi seriiles karteritesi igeny elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jdzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

25. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Muzeum utcaban bekovetkezett karral 
kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jdzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

26. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Horvath Mihaly teren bekovetkezett szemelyi 
seriiles karteritesi igeny elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jozsef'drosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

27. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Bacsd Bela utca - Blaha Lujza ter (Europeum 
Aruhaz) elott bekovetkezett katyukarral kapcsolatos karteritesi igeny 
elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jdzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja
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28. Javaslat az „Otthon-felujitasi tamogatas” palyazat Tamogatasi szerzodesenek 
niddositasara (Krudy utca)
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

29. Javaslat az „Otthon-felujitasi tamogatas” palyazat Tamogatasi szerzodesenek 
niddositasara (Deri M. utca)
Eldterjesztd: NovdczldEleonora- JozsejvarosiGazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasiigazgatoja

30. Javaslat gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara K -...) 
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora -Jozsejvarosi GazdalkodasiKozpontZrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

31. Javaslat gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ( -...)
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

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

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

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

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

36. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szentkiralyi utca 33-35. szam alatti (ires, nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora-Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

37. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Ulloi lit 66/B. szam alatti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berbeadasara kiirt nyilvanos palyazati eljaras eredmenyenek 
megallapitasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

38. Javaslat 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 
raktarhelyisegek elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat 
jbvahagyasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora -Jozsejvarosi GazdalkodasiKozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

39. 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
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
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II. Kepviselo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese 
(irasbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat a Rev8 Zrt. feiiigyelobizottsagi tagjanak visszahivasara es uj tag 
megvalasztasara
Eldterjesztd: Piko Andras - polgarmester

2. Javaslat az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol sz616 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati 
rendelet, valamint a K^pviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szoid 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet modositasarol 
szolo rendelet elfogadasara
Eldterjesztd: Piko Andras - polgarmester

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti helyiseggel 
kapcsolatos tulajdonosi hozzajarulas megadasara
Eldterjesztd: Kovacs Otto - Jozsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. igazgatosagi elnbke

4. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo 
iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andras - polgarmester

I. Atruhazott bizottsagi hataskdru eloterjesztesek
(irasbeli eloterjesztesek)

I.A Nyilvanos eloterjesztesek

Veres Gabor
1-13-ig terjed a blokk, tisztelettel kerdezem a Bizottsag tagjait, van-e valaki, aki a blokkbol 
kiildn targyalasra szeretne javasolni valamit. Gutjahr Zsuzsanna, parancsoljon.

Gutjahr Zsuzsanna
A 7-est, 9-est, 10-est, de nagyon rovid leszek, igerem.

Veres Gabor
Az L, 2., 3., 4., 5., 6., 8., 11., 12. es 13. napirendi pontokrol szavazzunk most egyben.

5 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkul a Bizottsag az emlitett napirendi pontokat 
tamogatta, elfogadta.
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Napirend LI. pontja: Javaslat az Uj Teleki teri Piac D/2 jelii iizlethelyisege alberletbe 
adasahoz valo berbeaddi hozzajarulas megadasara
Elolerjeszlo: Novaczki Eleonora-Jozsepcirosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkoddsi igazgatoja

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

54/2022. (111.23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

az Uj Teleki teri Piac D/2 jelu iizlethelyisege alberletbe adasahoz valo berbeaddi 
hozzajarulas megadasarol

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, termeszetben az Uj 
Teleki teri Piacon talalhato D/2 jelzesu, 30 m“ alapteriiletu, onkormanyzati tulajdonban 
levo, nem lakas celjara szolgald helyiseg vonatkozasaban Frena Jozsef Gyorgy egyeni 
vallalkozd (szekhely: 1181 Budapest, Dobozi ut 30/B; nyilvantartasi 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 iigyvezeto) reszere az Onkormanyzat es a Berio kozott fennallo berleti 
jogviszony idotartamahoz igazoddan, 2029. marcius 14. napjaig, az alabbi feltetelek 
szerint:

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

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

c) Ha a berleti szerzodes cserehelyiseg biztositasi kotelezettseg mellett sztinik meg, a 
cserehelyiseg megfeleldsegenel kizarolag a Berio veheto figyelembe.

2 .) felkeri a Polgarmestert a Berlovel fennallo berleti szerzodes hatarozat 1.) pontja szerinti 
modositasanak alairasara.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hatarido: 2.) pont eseteben 2022. aprilis 09.
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Napirend 1.2. pontja: Javaslat az Uj Teleki teri Piac H jelu 4. szam alatti iizlethelyiseg 
berleti joganak atruhazasahoz valo berbeadoi hozzajarulas megadasara
Eloterjeszto:NovaczkiEleonora-JozsefvarosiGazddlkoddsiKozpontZrt.  vagyongazdalkodasiigazgatoja

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-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 jelu 4. szam alatti iizlethelyiseg berleti joganak atruhazasahoz 
valo berbeadoi hozzajarulas megadasarol

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

1 .) hozzajarul Sullei Gyorgy egyeni vallalkozo (szekhely: 1081 Budapest, Nepszinhaz utca 
20. 4. emelet 20. ajto; nyilvantarUsi szam: 44598915; adoszam: 67272130-2-42) berlo 
kerelmenek helyt adva a Budapest VIII. keriilet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, 
termeszetben az Uj Teleki teri Piacon talalhato, H/4 jelzesu, 40 m" alapteriiletu, 
onkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara szolgald iizlethelyiseg berleti joganak 
az ANDI BAO SHOP Korlatolt Felelossegu Tarsasag (szekhely: 1096 Budapest, Haller 
utca 72. B epulet fszt. 2.; cegjegyzekszam: 01 09 271336; adoszam: 25372120-2-43; 
kepviseli: Nguyen Thuy Quynh Ugyvezeto) reszere torteno atruhazasahoz, az alabbi 
feltetelekkel:

a.) vegyeskereskedes iizletkomek megfelelo kiskereskedelmi tevekenyseg celjara,

b.) 2029. marcius 14~ig tarto hatarozott idotartamra,

c.) a Kepviselo-testulet 257/2015. (XII.03.) hatarozata ertelmeben az ANDI BAO SHOP 
Kft. altal folytatni kivant kereskedelmi tevekenyseg a vegyeskereskedes uzletkorbe 
tartozik, amelyre vonatkozo berleti dij 2500+AFA Ft/nm, igy a 40 nm alapteruletu 
kereskedelmi egyseg eseteben atvevot 100.000,- Ft/hd + 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 egydni vallalkozo) reszeiol tovabbi, 
ovadek osszeget meghalado dijtartozas keriil megallapitasra, a berbeadoi 
hozzajarulas abban az esetben lep hatalyba, amennyiben a berlo altal a tartozas 
megfizetesre keriil.

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
melynek tovabbi feltetele az 1.) pontban meghatarozott szerzodeskotesi dij megfizetese 
mellett az, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo, nem lakas celjara szolgald 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol sz616 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfelelo ovadek megfizeteset. 
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valamint a 19. § (3) bekezdes c) pontja alapjan kdzjegyzd elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berld.

Felelds: J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridd: 2.) pont eseteben 2022. aprilis 09.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat az „Otthon-felujftasi tamogatas” palyazat kiirasara
EJdterjesztd: Novaczki Eleonora -Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

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

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

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

„Otthon-felujitasi tamogatas” palyazat kifrasarol

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

1 .) a berldvedelmi program kereteben, ,,Otthon-felujitasi tamogatas” palyazatot fr ki az 
eldterjesztes melleklete szerinti tartalommal, azon onkormanyzati lakasberlok reszere, 
akik a palyazat benyujtasat megelozd legalabb 24 honapja ervenyes berleti szerzodessel 
rendelkeznek, es 12 honapon keresztul hatariddre megfizettek a lakbert es a kapcsolddd 
kiilon szolgaltatasi dijakat, vagy korabbi hatralekuk rendezesere kotott megallapodasban 
eldirt reszleteiket hianytalanul teijesitettek, valamint a berleti szerzodesben foglaltak 
alapjan, berlemeny-ellenorzesi jegyzokonyv altal igazoltan tartozkodnak minden olyan 
magatartastol, amellyel lakdtarsaik nyugalmat, berlemenyeik rendeltetesszeru hasznalatat 
zavarnak, a lakasba nem fogadtak be a berbeado engedelye nelkul mas szemelyeket.

2 .) a palyazati felhivast a Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatala 
hirdetotablajan, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. iigyfelfogadasra szolgalo 
helyisegeben (telephelyein), a Jozsefvaros cimu helyi lapban, az Onkormanyzat es a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. szamara elerhetd koltsegmentes hirdetesi 
ieliileteken, egyeb rendelkezesre allo intemetes hirdetesi portalokon kell kbzzetenni.

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 vonatkozo javaslatat terjessze a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznosftasi Bizottsag ele jovahagyasra.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: 2022. oktdber 31.
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross ter 6. folszint 6. szam 
alatti helyiseg berleti joganak atruhazasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eloterjesztd: Novdczki Eleonora -Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

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

57/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tbrtent a szavazas.)

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

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Baross ter 6. folszint 6. szam alatti 34569/0/A/30 
hrsz.-u 121 m2 alaptertiletu, utcai bejaratu, foldszinti 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- 
42; kepviseli: Timar Laszlo iigyvezeto) reszere, es az uj berleti szerzodes megkotesehez 
hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi idd kikbtesevel zalogHok tevekenyseg celjara a 
szamitott, azaz 302.700,- Ft/ho + AFA berleti dij + kozuzemi es kiilon szolgaltatasi 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 szdlo 35/2013. (VI.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 
szerzodeskbtesi dij megfizeteset, valamint a 17. § (4) bekezdes alapjan kozjegyzb elott 
egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berlo.

3 .) amennyiben az Aranytomb Kereskedelmi Kft. (szekhely: 1062 Budapest, Aradi u. 63. 
2.em. 3A.; cegjegyzekszam: 01 09 892091; adoszam: 14170931-2-42; kepviseli: Timar 
Laszlo ugyvezeto) a Budapest VIII. keriilet, Baross ter 6. folszint 6. szam alatti 
34569/0/A/30 hrsz.-u 121 m2 alaptertiletu, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara 
szolgalo helyisegre vonatkozdan nem kdt szerzodest, akkor az eredeti berleti szerzodes 
marad hatalyban, a berlo tovabbra is a Multifaktoring Penziigyi es Szolgaltato Zrt. 
(szekhely: 1027 Budapest, Medve utca 25-29.; cegjegyzekszam: 01 10 044925; adoszam: 
13040714-2-41; kepviseloje: Dr. Loczy Zoltan vezerigazgato) marad.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben 2022. aprilis 30.
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Napirend 1.5. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. 
szam alatti nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos, 
egyfordulds palyazat eredmenyenek megallapitasara es ujboli kiirasara
Elolerjesztd: Novdczki Eleonora -Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

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

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

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

eredmenyenek megallapitasardl es ujboli kiirasarol

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szam alatti 
36776/0/A/l helyrajzi szamu, 139 m" alapteruletu, ures, utcai bejaratu, foldszinti nem 
lakas celjara szolgald helyiseg nyilvanos, egyfordulds palyazat utjan torteno 
berbeadasahoz.

2 .) elfogadja a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szam alatti 
36776/0/A/l helyrajzi szamu 139 m2 alapteriiletu utcai bejaratu, foldszinti nem lakas 
celjara szolgald helyiseg berbeadasara vonatkozo palyazati dokumentacidt az alabbi 
feltetelekkel:

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

b.) a palyazat biralati szempontja:
a berleti dij osszege (sulyszam: 9)
a palyazdk altal vallalt berleti dij elore, egy osszegben torteno megfizetese, 
min. 1 ho - max. 10 ho (sulyszam: 1)

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

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

e.) Kiird kikbti, hogy palyazdnak a kbzmuvek iizemkepessegenek allapotat feiul kell 
vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.

f.) Kiird kikbti, hogy amennyiben a nyertes palyazd hatarozott idbre kbt berleti 
szerzodest, az a berbeadd ilyen iranyu dbntese eseten a nemzeti vagyonrdl szolo 
tbrveny rendelkezeseire flgyelemmel meghosszabbithatd.
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3.) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a versenyeztetesi eljaras lebonyolitasara es arra, hogy a 
palyazat eredmenyere vonatkozo javaslatat terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 
es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ele.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridd: 3.) pont eseteben 2022. junius 30.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor u. 36. szam alatti 
nem lakas celjara szolgalo helyisegre vonatkozo berbeszamitasi megallapodas 
megkotesere
Eldterjesztd: Novdczki Eleonora-Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont. Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

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

59/2022. (III.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 celjara szolgalo 
helyisegre vonatkozo berbeszamitasi megallapodas megkoteserol

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor u. 36. szam alatti 36492/0/A/4 
helyrajzi szanni, tulajdoni lapon 27 m2 alapteriiletu, utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg Opitz Tomas egyeni vallalkozd (szekhely: 1052 Budapest, 
Karoly korut 4. 3. emelet 10/A.; nyilvantartasi szam: 10141070; addszam: 64530749-2- 
41) berlo altali felujitasahoz (gipszkarton eldtetfal keszitese es felujito testes) 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 
megkotesevel 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 Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berbeszamitasi megallapodas 
megkotesere. Az elszamolas feltetele, hogy a berlo a felujitasi munkakat elvegezze es a 
benyujtott szamlak alapjan a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Ingatlanszolgaltatasi Irodaja leigazolja ateljesitest.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridd: 2.) pont eseteben 2022. junius 30.
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Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint 
(j/4 szam alatti nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos, 
egyfordulds palyazat eredmenyenek megallapitasara
Eldlerjeszto: Novaczki Eleonora -Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

A napirend 1.7. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend L8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti 
utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Elbterjesztd: NovaczkiEleonora-Jdzsejvarosi GazdalkodasiKozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

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

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

(Tematikai blokkban tbrtent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti utcai bejaratu, foldszinti, nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasarol

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Magdolna u. 44. szam alatti, 35374 helyrajzi 
szamu, 58 m2 alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgald 
helyiseg berbeadasahoz Raduly Zsolt egyeni vallalkozo (szekhely: 2360 Gyal, Gardonyi 
Geza u. 7.; nyilvantartasi szam: 56862586; adoszam: 58346796-1-33) reszere iroda 
celjara, hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi ido kikotesevel, 40.000,- Ft/hd + AFA 
berleti dijon, valamint koziizemi es kiilonszolgaltatasi dijak osszegen.

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

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

Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. 
szam alatti utcai bejaratu, foldszinti es pinceszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg 
berbeadasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora-Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

A napirend 1.9. pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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Napirend 1.10. ponti a: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 1. szam alatti 
tires, nem lakas eeljar a szolgalo helyiseg berbeadasara
Eloterjesztd: Novdczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend 1.10. pontjatkulon targyalasra kikertek.

Napirend 1.11. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Bela utca 19. szam 
alatti (ires, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. va^ongazdalkoddsi igazgatoja

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

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

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

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

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsagugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Somogyi Bela utca 19. szam alatti 36467/0/A/30 
hrsz.-u, tulajdoni lapon 20 m2 alapteruletu, ures, utcai bejaratu, fbldszinti nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasahoz Bezi Lilia egyeni vallalkozo (szekhely: 2040 
Budadrs, Rezeda utca 76.; nyilvantartasi szam: 56111543; adoszam: 57480051-1-33) 
resz^re hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi ido kikotesevel divatekszer gyartasa 
tevekenys^g celjara 44.275,- Ft/ho + AFA berleti dij + kozuzemi es kulonszolgaltatasi 
dijak osszegen.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti 
szerzodes megkotesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szold 35/2013. (VI.20.) 
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 berlo.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridd: a 2.) pont eseteben 2022. aprilis 30.
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Napirend 1.12. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 7. szam 
alatti, 35361/0/A/35 helyrajzi szamon nyilvantartott nem lakas eeljar a szolgalo helyiseg 
megvasarlasanak jovabagyasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkodc'isi igazgatoja

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

62/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 7. szam alatti, 35361/0/A/35 helyrajzi szamon 
nyilvantartott nem lakas celjara szolgalo helyiseg megvasarlasanak jovahagyasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-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 celjara szolgalo helyisegresz vonatkozasaban veteli 
szandeknyilatkozat benyujtasahoz a Budapest Fovarosi Onkormanyzat reszere a forgalmi 
ertekbecslesben meghatarozott 3.800.000 Ft + AFA osszegu ajanlat kozlese mellett.

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

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

Napirend 1.13. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 38. szam 
alatti ingatlanhoz kapcsolodo kesedelmi kotber kovetelessel kapcsolatos dontes 
meghozatalara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

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

63/2022. (111.23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 38. szam alatti ingatlanhoz kapcsolodo 
kesedelmi kotber kovetelessel kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-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 
Vendeglatd Kft. kozott 2017. szeptember 21. napjan kelt megallapodasban foglaltakat 
jogi uton ervenyesiti.
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2 .) felkeri a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben 
eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a peres eljaras meginditasara.

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

A kiilon targyalt napirendi pontok

Napirend 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. fbldszint 
C/4 szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos, 
egyfordulos palyazat eredmenyenek megallapitasara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Veres Gabor
Gutjahr Zsuzsanna kerte ki, One a szo.

Gutjahr Zsuzsanna
Ez a Brody Sandor utcaban levo ingatlan, eleg magas kozds koltsege van, meghirdettek, nem 
volt ra jelentkezd. En javasolnam, hogy hirdessiik meg ujra. Ha jol remlik, az eloterjesztesben 
az volt, hogy ne hirdessiik meg most. Szerintem megeri, hacsak a JGK-nak nines mas 
informacioja.

Veres Gabor
Megkerdezzuk a JGK kepviseleteben jelenlevo Novaczki Eleonora igazgato asszonyt, hogy 
mi a helyzet ezzel az ingatlannal.

Novaczki Eleonora
Az Onkormanyzatnak kesziil az uj civil helyiseg strategiaja, es ehhez kapcsolodoan 
gondoltunk a helyiseggel gazdalkodni, illetve javaslatot tenni majd a Tulajdonosi 
Bizottsagnak, dontse el, hogy akarja-e ewe hasznalni vagy sem a kesobbiek soran. Egeszen 
hamar jbnni fog a Bizottsag ele a javaslat.

Veres Gabor
Itt most gyorsan egy megjegyzest: a kialakitasa ennek a folyamatnak, hogy hogyan mukodik 
majd a helyiseg kijeloles a civil helyisegekkel kapcsolatban es a dontes delegacioja, ezzel 
kapcsolatos vita folyamatban van az Onkormanyzatban. Ez egy olyan helyiseg egyebkent, 
amit en nem javasolnek kifejezetten civil eelokra hasznalni. Ez egy ertekes, jo helyen levo 
helyisegiink, de ez csak egy velemeny. Novaczki Eleonorae a szo.

Novaczki Eleonora
Donthet ugy a Bizottsag, hogy felker minket, a normal berbeadasra vonatkozoan keszitsiink 
eldterjesztest. Ez esetben a hatarozati javaslatot a kbvetkezokeppen modositanam, ha ez lenne 
az igeny: 1.) pont a jelenlegi szoveg, 2.) pont: ^felkeri a Jozsefrdrosi Gazdalkodasi Kozpont 
Zrt.~t, hogy a helyiseg palyazat utjan torteno berbeadasara vonatkozo eldterjesztest a 
Bizottsag soron kovetkezo illesere keszitse eK.
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Veres Gabor
Nagyszeru, ha Gutjahr Zsuzsannanak megfelel, nekem megfelelne.

Gutjahr Zsuzsanna
Abszolut megfelel, es tamogatom Elnok ur javaslatat, hogy ez ne legyen targya a civil 
palyazatnak.

Veres Gabor
A Novaczki Eleonora altal elmondott modositassal egyiitt teszem fel szavazasra a 7. napirendi 
pontot. Amennyiben nines tovabbi hozzaszdlas, a vitat lezarom, kerem, szavazzunk.

Megallapitom, hogy 5 igen szavazattal, nem es tartdzkodas nelkul a Bizottsag a modositassal 
egyiitt fogadta el a napirendi pontot.

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

64/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

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

eredmdnyenek megallapitasarol

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

1 .) a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 46. foldszint U/4. szam alatti 
3 6482/0/A/2 hrsz.-u, tulajdoni lapon 106 m2 alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara kiirt nyilvanos, egyfordulos palyazati 
eljarast ervenyesnek, de eredmenytelennek nyilvanitja.

2 .) felkeri a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t, hogy az 1.) pont szerinti helyiseg 
palyazat utjan torteno berbeadasara vonatkozo eldterjesztest a Bizottsag soron kovetkezd 
iilesere keszitse el.

Felelds: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja
Hataridd: 2.) pont eseteben a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi 
Bizottsag soron kovetkezd these

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

Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. 
szam alatti utcai bejaratu, foldszinti es pinceszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg 
berbeadasara
Eloteijeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja

Veres Gabor
Szinten Gutjahr Zsuzsanna volt, aki kikerte, One a szd.
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Gutjahr Zsuzsanna
Ez a Nepszinhaz utca 49-ben levo uzlethelyiseg, es egy nagyon kedvezmenyes aron tortenik 
itt a kiadas. A javaslatom arra vonatkozna, hogy az ilyen kedvezmenyes berbeadas hatarozott 
ideju legyen. Tobbszor volt mar errol szo, hogy eldnyos-e bizonyos szempontbol a 
hatarozatlan ideju, mert az barmikor felmondhato, viszont elfelejtddik a felemelese az 
bsszegnek. Vagy erre talaljunk ki valamit, hogy mondjuk, X evig kedvezmenyes, es utana ujra 
targyalasra kerul. Mert ez igy nekem egy picit problemas, mikor ennyire kedvezmenyes aron 
adjuk berbe.

Veres Gabor
Ez egy relevans eszrevetel.

Gutjahr Zsuzsanna
Most 50% kedvezmennyel fogjuk kiadni. Regota ures volt, nagyon jo, hogy most ki lesz adva, 
tehat az az erdek megvaldsul, hogy ne iiresen alljon, hanem berbeadasra keriiljon. Viszont a 
Nepszinhaz utca eleje is fejlesztesi teriilet, es azt gondolom, egy hatarozott ideju kedvezmeny 
logikusabbnak tunne.

Veres Gabor
Ha jol latom, a szamitott berleti dija ennek 124.050, es eszerint adjuk oda 7O.OOO-ert. 
Tovabbra is az a helyzet, hogy a hatarozatlan ideju szerzddesek egyszerubben mondhatok fel. 
Azzal az eszrevetellel viszont, hogy ez egy kicsit olcso a Nepszinhaz utcan, teljesen 
egyetertek. Erdelyi Katalin, parancsoljon.

Dr. Erdelyi Katalin
Szerintem volt mar rdla szo - nekem remlik, csak nem vagyok benne biztos hogy ilyen 
indexalast nem tudunk csinalni? Valamilyen indexalas, es akkor megoldodik, akar a 
hatarozatlan idejunel is az, amit a Zsuzsa kifogasol, vagy kockazatosnak tart. Nem 
emlekszem, talan 2 evvel ezelott meruit fel, ugyhogy megkoszonom, ha emlekeztetnek ra.

Veres Gabor
Novaczki Eleonora valaszol.

Novaczki Eleonora
A jelenleg hatalyos rendelkezesek szerint csak az inflacids indexalas mukodik. Folyamatban 
van egyebkent uj rendszer kidolgozasa, ha ez most igy atmegy, akkor ezt nem fogja erinteni. 
Be tudjuk viszont fogadni azt, hogy akkor 5 ev hatarozott idd legyen a berleti jogviszony, ez a 
2.) pontban mddosulna - az L) pont egy elutasito resze a hatarozati javaslatnak -, es ha lejar 
az 5 eves szerzodese, akkor uj berleti dij kerul megallapitasra.

Veres Gabor
Satly Balazs kepviseld ur kovetkezik.

Satly Balazs
Igen, nekem is remlett ez. Nem tudom, mekkora haszonkulcsok vannak a festek- 
kereskedelmen, de ez picit azert olcsonak tiinik. Viszont tenyleg figyelembe veve azt, hogy 
2013 6ta iiresen dll ez a helyiseg, en tudom tamogatni az eredeti eldterjesztest.

Veres Gabor
Jo, akkor itt van egy modositonk ana, hogy legyen hatarozott ideju, 5 eves, es van egy eredeti 
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eloterjesztesiink. Ketfele velemenyt hailottunk eddig ebben az ugyben. Erdelyi Katalin, 
parancsoljon.

Dr. Erdelyi Katalin
A JGK-t szeretnem kerdezni. Amit az elobb emlitettek, hogy folyamatban van ennek a 
modositasa, az mit jelent? Mennyi ido lehet, amig ez a modositas valami dontesre elenk 
kerul? Mert akkor tudunk esetleg azzal szamolni.

Novaczki Eleonora
En biztosat nem szeretnek most erre mondani, de egesz rovid idon beliil kell Kepviselo- 
testulet ele kerulnie remelhetdleg az uj berbeadasi felteteleknek, ugy a nyar folyaman.

Veres Gabor
Olyan lehetoseg van-e, hogy 2 evig garantalt berleti dijat allapitsunk meg, ami ez a 70.000 Ft, 
ezutan pedig egy masik berleti dijat hatarozzunk meg? Azaz 2 evig 70.000 Ft-os berleti dij, es 
utana ez megemelkedik, mondjuk, 100.000-re? Tehat, hogy eleve a szerzodesben azt 
hatarozzuk meg, hogy egy allando emelkedes kovetkezik be, igy az 5. ev vegen eleri a piaci 
szamitott berleti dijat?

Novaczki Eleonora
Az a kerdesem, hogy hatarozott vagy hatarozatlan idoben gondolkodunk.

Veres Gabor
Ez az en kerdesem is.

Novaczki Eleonora
Ha hatarozott idoben gondolkodunk, akkor azt meg lehet csinalni, hogy 2 evig ennyi, 3. evtol 
ennyi, 4. evtol ennyi, 5. evtol ennyi.

Veres Gabor
Tegyiik ezt. Akkor legyen egy 5 eves hatarozott ideju szerzddesiink, amiben 2 evig vallaljuk 
ezt a garantalt berleti dijat 70.000-ert, ezt kovetoen pedig el fogja tudni donteni a berld is, 
hogy milyen allapotban van. Ezek utan 10%-kal tudunk emelni evente, es akkor az 5. ev 
vegere felemelkedik a 21 %-kal. 99.000 Ft lesz es nem 120.000, tehat meg ott is kedvezobb 
lesz a berleti dija.

Novaczki Eleonora
Ugy nez ki, hogy hatarozott ido eseteben kozos megegyezessel lehet megszuntetni a berleti 
szerzodest. Ha 2 ev utan ugy dont, hogy a megemelt berleti dijat nem kivanja vallalni, akkor 
egy kozos megegyezeses megszuntetessel tud a tulajdonos fele fordulni. Azt kellene 
konkretan meghataroznunk, hogy a 3. evtol hogyan modosul a berleti dij. Legyen rogton 
100.000 Ft, vagy legyen az, hogy evente nem inflacionak megfeleld mertekben, hanem 10%- 
kal novekszik a berleti dij?

Veres Gabor
Igy legyen. Valdszinusitheto egyebkent, hogy az ingatlanertekek is hasonloan fognak 
valtozni. Azt gondolom, ha 3 ev mulva szamitjuk ennek az ingatlannak az erteket, ez eldre ki 
nem kalkulalhato, tehat vagy olcsobb lesz egy ingatlan, vagy dragabb. Nagyjabol az biztosra 
vehetd, hogy ugyanannyi nem lesz, mint most.
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Novaczki Eleonora
Akkor a 2.) pontban a hatarozati javaslatot ugy modosulna, hogy: „ .... tevekenyseg celjara, 5 
ev hatdrozott iddre, 2022. december 31-ig 70.000 Ft + AFA /ho berleti dijon. 2023. janudr 1- 
jetol az eves inflacio mertekevel novelt osszegben, 2024. janudr Fjetol - es akkor nem 2 evig 
fog terjedni ez az idoszak - evente 10%-os, de legalabb az inflacio mertekevel megegyezo 
mertekben emelkedik a berleti dij. ”

Veres Gabor
Az 5. evig. Nekem ez teljesen jo. Mit szolnak hozza? Katalin?

Dr. Erdelyi Katalin
Amikor azt mondjuk, hogy ..de legalabb az inflacio mertekeveF, akkor oda lehet tenni, hogy 
amelyik magasabb?

Novaczki Eleonora
Azert van a Jegaldbb”, inert 10%-nak kell lenni, de ha magasabb az inflacio, akkor azzal az 
ertekkel kell emelni.

Dr. Erdelyi Katalin
Jo, koszonom.

Veres Gabor
fgy szerintem ertelmezheto ajegyzokonyv szamara is. Ha ez Ondknek is megfelel, akkor nem 
vitatkozunk tovabb, a vitat lezarom. Errol szavazunk a modositassal egyiitt, kerem szepen, 
tegyek meg most.

6 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkiil a Bizottsag a modositassal egyiitt tamogatta a 9. 
napirendi pontot.

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

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

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

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

1 .) nem jarul hozza a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. szam alatti, 
35101/0/A/7 helyrajzi szamu, 42 m2 + 17 m2, osszesen 59 m2 alapteriiletu, tires, 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 elelmiszer kiskereskedelem (szeszarusitas nelkiil) tevekenyseg 
celjara, hatarozatlan iddre, 30 napos felmondasi ido kikotesevel 50.000,- Ft/ho + AFA 
berleti dijon, valamint koziizemi es kiilonszolgaltatasi dijak osszegen.

2 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 49. foldszint 7. szam alatti, 
35101/0/A/7 helyrajzi szamu, 42 m2+ 17 m2, osszesen 59 m2 alapteriiletu, tires, utcai 
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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 tevekenyseg celjara, 5 ev hatarozott idore. A berleti 
dij merteke 2022. december 31. napjaig 70.000,- Ft/ho + AFA, 2023. januar 1. napjatol 
az inflacio mertekevel, 2024. januar 1. napjatol evente 10%-kal, vagy amennyiben az 
magasabb, az inflacid mertekevel megegyezd ertekben novekszik. Berio a berleti dijon 
felul koteles megfizetni a berleti dijjal azonos modon a helyiseg hasznalataval 
kapcsolatban felmerulo kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijakat.

3 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljard Jozsefvarosi 
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 feltdteleirol szdld 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld dvadek megfizeteset, 
valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kdzjegyzo elott egyoldalu kdtelezettsegvallalasi 
nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berld.

I delos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: a 3.) pont eseteben 2022. majus 31.

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

Veres Gabor
Szinten Gutjahr Zsuzsanna volt, aki kerte, parancsoljon.

Gutjahr Zsuzsanna
Kerdesem van. Nem lattam az eldterjesztesben, hogy berbeszamitas lesz-e, varhatd-e, illetve a 
vizdraval kapcsolatban sem lattam semmit. En ugy tudom, hogy a berlbjelolt szeretne 
berbeszamitast es felujitast. Ezzel kapcsolatban akkor most hogyan allunk?

Veres Gabor
Novaczki Eleonora valaszol.

Novaczki Eleonora
A kerelmezd a kerelem benyujtasakor nem jelezte, hogy kerne berbeszamitast. Kesobbiek 
soran van meg lehetosege, de tekintettel arra, hogy a berleti dij az oaltala ajanlott osszegen 
keriil megallapitasra, a csokkentett berleti dij mar nem nagyon fog lehetdseget nyujtani egy 
kesobbi berbeszamitas megadasara.

Veres Gabor
Aki nem ker, nem kap. Zsuzsanna?

Gutjahr Zsuzsanna
En most szeretnek lobbizni - bar senki nem kert meg erre - aziigyben, hogy ez egy nagyon 
regota uresen allo ingatlan, nagyon romos allapotban, nagyon jd, ha ezt barki is ki akaija 
berelni. Ennek oriiljunk, es ne zarjuk ki annak a lehetdseget, hogy ha esetleg olyan felujitast 
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vegez, ami az Onkormanyzat erdekeit is szolgalja, esetleg kesobb kiadhatova valik a helyiseg, 
akkor ezt tudjuk ujratargyalni. Legfeljebb akkor elutasitjuk, de ne zarjuk ki ennek a 
lehetoseget.

Veres Gabor
Valoszinuleg mi nem zarjuk ki, max. a jogszabaly zarja ki. Eleonora, parancsoljon.

Novaczki Eleonora
Nem, ezt nem is zarjuk ki. Amikor benyujtja a berbeszamitasi kerelmet, akkor fog kiderulni, 
hogy milyen merteku az 6 igenye, es mi fog belefemi a berleti dijba, mire tudunk javaslatot 
tenni a Bizottsagnak.

Veres Gabor
Tovabbi kerdes, hozzaszolas, velemeny? Nines, a vitat lezarom, szavazunk a 10. napirendi 
pontrol. Kerem szepen, szavazzanak most.

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

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

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

a Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 1. szam alatti ures, nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalarol

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

1 .) hozzajarul 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 berbeadasahoz Racz Miklos egyeni vallalkozo (szekhely: 
1101 Budapest, Csilla utca 2. A. lepcs.1/5.; nyilvantartasi szam: 50552942; adoszam: 
6765211-1-42) reszere hatarozatlan idore, 30 napos felmondasi ido kikotesevel irodai 
tevekenyseg celjara az altala ajanlott 40.000,- 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. (VI.20.) 
onkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megtelelo 
ovadek megfizeteset, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kozjegyzd elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berlo.

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

Veres Gabor
Zart tiles kovetkezik.
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I.B Zart eloterjesztesek

Napirend 1.14. pontia: Javaslat kozteriilet-hasznalati kerelmek elbiralasara
ZART ULES

Eldterjeszto: dr. Korodi Eva ~ Hatosagi Ugyosztaly vezetoje

A napirend 1.14. pontjdt kiilon Urgyalasra kikertek.

Napirend 1.15. pontia; Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a
Budapest VIII. keriilet, Szentkiralyi utca . szam alatt talalhato lakas
megjelolesu ingatlanra vonatkozoan ZART ULES
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Keriiletgazddlkodasi Ugyosztaly vezetoje

A napirend targyalasa zart Hies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 67/2022. (HL23.) s& TVKHB 

hatarozatot a zart ulesrol keszultjegyzokonyv tartalmazza.

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

A napirend targyalasa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 68/2022. (HI.23.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zart ulesrol keszultjegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.17. pontia: Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a 
Budapest VIII. keriilet, Rakoczi ut szam alatt talalhato lakas
megjelolesu miiemlek ingatlanra vonatkozoan ZART ULES
Eldterjeszto: Borbas Gabriella - Keriiletgazddlkodasi Ugyosztaly vezetoje

A napirend targyalasa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 69/2022. (111.23.) sz TVKHB 

hatarozatot a zart ulesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.18. pontia: Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a
Budapest VIII. keriilet, Bezeredj utca ' szam alatt talalhato lakas
megjelolesu ingatlanra vonatkozdan ZART ULES
Eldterjeszto: Borbas Gabriella ~ Kerilletgazdalkodasi Ugyosztaly vezetoje

A napirend targyalasa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 70/2022. (IH.23.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zart ulesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.
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Napirend 1.19. pontja: Javaslat eldvasarlasi jogrol lemondo nyilatkozat megtetelere a 
Budapest VIII. keriilet, Illes utca szam alatt talalhato lakas
megjelolesii ingatlanra, illetve Illes utca szam alatt talalhato
teremgarazs es szamii tarolo ingatlanra vonatkozoan ZART ULES
Eloterjesztb: Borbas Gabriella - Keriiletgazddlkoddsi Ugyosztdly vezetoje

A napirend targyaldsa zdrt tiles kereteben tbrtent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertebneben. 
A napirend targyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 71/2022. (HI.23.) s& TVKHB 

hatdrozatot a zdrt ulesrdl keszdlt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.20. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Viliam utca 10. elott 
bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES 
Eloterjesztb: Sztanek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. varosuzemeltetesi igazgatoja

A napirend targyaldsa zdrt tiles kereteben tbrtent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertebneben. 
A napirend targyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 72/2022. (III.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zdrt ulesrdl kesztilt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.21. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Illes utca 19. elott 
bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES 
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. varosuzemeltetesi igazgatoja

A napirend targyaldsa zdrt tiles kereteben tbrtent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertebneben. 
A napirend targyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 73/2022. (IH.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zdrt iilesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.22. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater u. 6-8. elott 
bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES 
Eloterjesztb: Sztanek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. varosuzemeltetesi igazgatoja

A napirend targyaldsa zdrt tiles kereteben tbrtent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertebneben. 
A napirend targyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 74/2022. (HI.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zdrt ulesrdl keszdlt jegyzokonyv tartalmazza.

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

ZART ULES
Eloterjesztb: Sztanek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. varosuzemeltetesi igazgatoja

A napirend targyaldsa zdrt tiles kereteben tbrtent az Mbtv. 46. § (2) bekezdese ertebneben.
A napirend targyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 75/2022. (HI.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zdrt ulesrdl keszdlt jegyzokonyv tartalmazza.
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Napirend 1.24. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Balassa utca 6. szam elott 
bekovetkezett szemelyi seriiles karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES 
Eldterjeszto: Sztanek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. varosiizemeltetesi igazgatoja

A napirend tdrgyalasa zdrt dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 76/2022. (111.23.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zdrt ulesrbl keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.25. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Muzeum utcaban 
bekovetkezett karral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES 
Eldterjeszto: Sztanek Endre - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

A napirend tdrgyalasa zdrt dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 77/2022. (111.23.) sz^ TVKHB 

hatarozatot a zdrt ulesrbl keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.26. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Horvath Mihaly tdren 
bekovetkezett szemelyi seriiles karteritesi igeny elbiralasara ZART ULES 
Eldterjeszto: Sztanek Endre - Jbzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vdrosiizemeltetesi igazgatoja

A napirend tdrgyalasa zdrt dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 78/2022. (IH.23.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zdrt ulesrbl keszult jegyzokonyv tartalmazza.

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

A napirend 1.27. pontjat kulon targyalasra kikertek.

Napirend 1.28. pontja: Javaslat az „Otthon-feldjitasi tamogatas” palyazat Tamogatasi 
szerzodesenek modositasara (Krudy utca) ZART ULES
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jbzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

A napirend tdrgyalasa zdrt dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 79/2022. (III.23.) sz. TVKHB 

hatarozatot a zdrt ulesrbl keszult jegyzokonyv tartalmazza.
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Napirend 1.29. pontia: Javaslat az „Otthon-felujftasi tamogatas” palyazat Tamogatasi 
szerzodesenek modositasara (Deri M. utca) ZART ULES
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

A napirend tdrgyalasa zart tiles kereteben tdrtent az Md tv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 80/2022. (HI.23.) sz- TVKHB 

hatdrozatot a zart iilesrol kesziilt jegyzokdnyv tartalmazza.

Napirend 1.30. pontia: Javaslat gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igeny
elbiralasara1 -...) ZART ULES
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

A napirend tdrgyalasa zart tiles kereteben tdrtent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 81/2022. (III.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zart iilesrol kesziilt jegyzokdnyv tartalmazza.

Napirend 1.31. pontia: Javasiat gepjarmu karral kapcsolatos karteritesi igeny 
elbiralasara ( -...) ZART ULES
Eloterjesztd: NovaczkiEleonora-Jdzsejvarosi GazdalkodasiKozpontZrt. vagyongazddlkoddsiigazgatoja

A napirend tdrgyalasa zart tiles kereteben tdrtent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 82/2022. (HL23.) sz„ TVKHB 

hatdrozatot a zart iilesrol kesziiltJegyzokdnyv tartalmazza.

Napirend 1.32. pontia: Javaslat karteritesi igeny elbiralasara (Dioszegi Samuel utcai 
lakas) ZART ULES
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazddlkoddsi igazgatoja

A napirend tdrgyalasa zart tiles kereteben tdrtent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 83/2022. (HI.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zart iilesrol kesziilt jegyzokdnyv tartalmazza.

Napirend 1.33. pontia: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Bauer Sandor u. 9-11. szam 
alatti szamu gepkocsi-beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

ZART ULES
Eloterjesztd: NovaczkiEleonora-JdzsejvarosiGazdalkodasiKozpontZrt. vagyongazddlkoddsiigazgatoja

A napirend tdrgyalasa zart tiles kereteben tdrtent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 84/2022. (HI.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zart iilesrol kesziilt jegyzokdnyv tartalmazza.
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Napirend 1.34. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Danko u. 34. szam alatti 
szamu gepkocsi-beailo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

ZART ULES
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazddlkodasi igazgatoja

A napirend tdrgyaldsa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 85/2022. (III.23.) sz„ TVKHB 

hatdrozatot a zart ulesrol keszdlt jegyzokonyv tartalmazza.

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

ZART ULES
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora-Jdzsejvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazddlkodasi igazgatoja

A napirend tdrgyaldsa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 86/2022. (IIL23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zart iilesrol keszdlt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.36. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Szentkiralyi utca 33-35. szam 
alatti tires, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara ZART ULES 
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazddlkodasi igazgatoja

A napirend tdrgyaldsa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 87/2022. (111.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zart ulesrol keszdlt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.37. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, 01161 ut 66/B. szam alatti nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara kiirt nyilvanos palyazati eljaras 
eredmenyenek megallapitasara ZART ULES
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazddlkodasi igazgatoja

A napirend tdrgyaldsa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 88/2022. (111.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zart iilesrol keszdlt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.38. pontja: Javaslat 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 
raktarhelyisegek elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladdsi ajanlat jovahagyasara

ZART ULES
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. vagyongazddlkodasi igazgatoja

A napirend 1.38. pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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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 helyiseg 
elidegenftesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara ZART ULES 
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora -Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend 1.39. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

A kiilon targyalt napirendi pontok

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

Eldterjesztd: dr. Kdrodi Eva - Hatosagi Ugyosztaly vezetoje

A napirend tdrgyaldsa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 89-110/2022. (III.23.) sz.

TVKHB hatdrozatokat a zdrt ulesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.27. pontja; Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca - Blaha Lujza 
ter (Europeum Aruhaz) elott bekovetkezett katyuk^rral kapcsolatos karteritesi igeny 
elbiralasara ZART ULES
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. varosiizemeltetesi igazgatoja

A napirend tdrgyaldsa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 111/2022. (III.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zdrt ulesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.38. pontja; Javaslat 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 ures 
raktarhelyisegek elidegenftesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara 

ZART ULES
Eldterjesztd: NovaczkiEleonora-Jozsejvarosi GazdalkodasiKozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend tdrgyaldsa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 112/2022. (HI.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zdrt ulesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.39. pontja; Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 5. alagsor 1. 
szam alatti, 34802/0/A/l helyrajzi szamon nyilvantartott ures egyeb helyiseg 
elidegenftesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara ZART ULES 
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend tdrgyaldsa zdrt tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 113/2022. (HI.23.) sz. TVKHB 

hatdrozatot a zdrt ulesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.
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Veres Gabor
Ujra nyilvanos ulesen vagyunk.

IL Kepviselo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese
(irdsheli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

Veres Gabor
I -4-ig terjed a blokk. Satly Balazs kepviseld ur, parancsoljon.

Satly Balazs
En a 2-est szeretnem kikemi.

Veres Gabor
Koszonom, azt en is megtettem volna, Zsuzsanna is. Akkor az 1., 2., 4. napirendi pontokrol 
szavazzunk most.

6 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkiil a Bizottsag az emlitett napirendi pontokat 
tamogatta.

Napirend II.L pontja; Javaslat a Rev8 Zrt felugyeldbizottsagi tagjanak visszahivasara 
es uj tag megvalasztasara
Eloterjeszto: Piko Andras - polgdrmester

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

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

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag javasolja a

Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

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

Napirend II.2. pontja: Javaslat az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara 
szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szdlo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati 
rendelet, valamint a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol 
szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo rendelet 
elfogadasara
Eloterjeszto: Piko Andras ~ polgdrmester

A napirend II.2. pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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Napirend II.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriikt, Baross utca 41. szam alatti 
helyiseggel kapcsolatos tulajdonosi hozzajarulas megadasara
Eldterjesztd: Kovacs Otto - Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. igazgatdsdgi elnoke

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiikte
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznosftasi Bizottsaganak 

115/2022. (III.23.) szamii hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviseld-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat es elfogadasat.

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

Napirend II.4. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiikti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekroi es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andras - polgarmester

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiikte
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

116/2022. (III.23.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag javasolja a

Kepviseld-testuletnek a tajekoztato tudomasulvetelet.

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

A kiilon targyalt napirendi pont

Napirend II.2. pontja: Javaslat az Onkormanyzat tulajdon£ban allo nem lakas celjara 
szolgald helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati 
rendelet, valamint a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol 
szolo 36/2014. (X1.06.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo rendelet 
elfogadasara
Eldterjesztd: Piko Andras - polgarmester

Veres Gabor
A vitat megnyitom. Satly Balazs kepviseld ur kerte ki, One a szo.
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Satly Balazs
Azt elorebocsatanam, hogy az en tudomasom szerint a Kepviseld-testulet iilesere fog keszulni 
egy csere eldterjesztes az SZMSZ modositas tekinteteben, es errol szeretnek nehany 
gondolatot megosztani. Nagyon fontos, hogy az elfogadott civil strategianknak megfelelden, a 
civil szervezetek szamara egy olyan folyamat menten tudjunk kedvezmenyes berleti diju 
helyisegeket biztositani, amely nemcsak transzparens, hanem relative gyors is. Az 
eldterjesztes alapvetden ezt probalja szolgalni, viszont az eldterjesztesnek azzal a reszevel 
nem tudott azonosulni a tobbseget ado frakcid tobbsege, hogy a hataskdri szabalyokat 
modositsuk a Tulajdonosi Bizottsag, illetve a Kulturalis es Civil Bizottsag kozott. tgy a 
keszdlo eldterjesztesben vagy modosito javaslatban az fog szerepelni reszunkrol, hogy mind a 
civil palyazatra szant helyisegek listajardl, mind a konkret palyazatrol, mind az 
eredmenyhirdetesrol es a szerzodeskotesre szdlo engedelyrol a Kulturalis es Civil Bizottsag 
szakerto javaslata alapjan ez a Bizottsag dontson a tovabbiakban is. En azt gondolom, hogy 
eelszeru a vagyongazdalkodasi feleldssegeket e tekintetben nem megosztani.

Veres Gabor
Koszonom szepen, Kdpviselo ur, rendkivuli modon egyetertek azzal, amit mondott. Masreszt 
pedig szeretnem kemi a Bizottsag felhatalmazasat, hogy amennyiben a csere eldterjesztes 
valamiert nem erkezne meg, bar ezt ketlem, hogy igy lesz, de ha megsem, akkor bizottsagi 
modositokent tudjuk kezelni, amit Satly Balazs kepviseld ur elmondott. Gutjahr Zsuzsannae 
szd.

Gutjahr Zsuzsanna
Abszolut tamogatom az elottem szolot, illetve meg egy kerdesem lenne arra vonatkozdan, 
hogy az ingatlanok kijeldlese hogyan fog zajlani, mert ebben en kicsit hianyosnak ereztem az 
eldterjesztest, ha kaphatnek felvilagositast, vagy ezt egy picit tudnank megnyugtatdan 
rendezni.

Veres Gabor
Kepviseldkent szeretnek most szot kapni, meg is adorn gyorsan. A szabalyozas szerint „az 
onkonnanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenysegek kiildnosen az aldbbia^\ 
ide k) pontba Jddsugyi ellatassal kapcsolatos tevekenyseg” beemelesere teszek javaslatot. 
Amennyiben ezt tamogatni tudjak, akkor bizottsagi modositokent a Kepviselb-testuletnek 
doterjesztenenk, ha addig a csere eldterjesztesbe nem tud belekeriilni. Ebben van-e egyetertes 
a Bizottsagban, errol kernek szepen egy szavazast most.

Koszonom, 6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas, azaz k) pontban az iment elhangzott modosito 
javaslattal el a Bizottsag.

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

117/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, elfogadja 
Veres Gabor modosito inditvanyat arra vonatkozoan, hogy szabalyozas szerint az 
bnkormdnyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenysegek kiildnosen az alabbiak'' 
c. felsorolas kibdviiljbn egy k) ponttal: „iddsugyi ellatassal kapcsolatos tevekenyseg’'.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2022. marcius 28-ai iilese
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Veres Gabor
Abban is egysegesek vagyunk, hogy amennyiben csere eloterjesztes nem erkezik, abban az 
esetben Satly Balazs kepviseld ur modosito inditvanyat bizottsagi modositokent kepviseljtik a 
Kepviseld-testulet elott. Kerem szepen, dontsunk Satly Balazs modosito inditvanyarol.

Koszonom, 6 igen szavazattal, nem es tartozkodas nelkul a Bizottsag ekkeppen hatarozott.

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

118/2022. (III.23.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, elfogadja 
Satly Balazs modosito inditvanyat arra vonatkozoan, hogy mind a civil palyazatra szant 
helyisegek listajarol, mind a konkret palyazatrol, az eredmenyhirdetesrol, valamint a 
szerzodeskotesre szolo engedelyrol a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsag szakerto javaslata alapjan a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 
Kozterulet-hasznositasi Bizottsag dontson a tovabbiakban is.

Felelos: polgarmester
Hatarido: a Kepviselo-testiilet 2022. mArcius 28-ai ukse

Veres Gabor
Most a napirendi pontrol, illetve annak targyalasra javaslasarol dontenenk. Bocsanat, Gutjahr 
Zsuzsanna meg nem kapott valaszt a kerdesere. Valaszadasra megadom a szot Borbas 
Gabriella iigyosztalyvezetb asszonynak.

Borbas Gabriella
Egy csomagban, vagy lehet, hogy tbbb csomagban, de azert egy csomagban szeretnenk evente 
akar tobb alkalommal hozni a JGK eloterjeszteseben a helyisegeket kijeldlesre, es a 
Tulajdonosi Bizottsag dont rola. (kozbeszolds nem hallhato) Igen, a JGK javaslatara, tehat a 
JGK elkesziti az eloterjesztest, nem helyisegenkent, hanem helyiseg-csomagonkent, de azt 
evente akar tobb alkalommal is, es akkor a Tulajdonosi Bizottsag eldonti, hogy ezek lesznek a 
kedvezmenyes berleti dijra kijelblt helyisegek.

Gutjahr Zsuzsanna
Tudunk-e erre egy eves darabszamot mondani, hogy hoi hatarozzuk meg? Evi 20? Koszonom.

Borbas Gabriella
Mikrofonba is mondom, szandekaink szerint evi 20 darab helyisegrol lenne szo.

Gutjahr Zsuzsanna
Regi vagyam teljesulni latszik, koszonom szepen.

Veres Gabor
Latja, Zsuzsa, csak ki kell vami. Nyilvan a Bizottsag fogja meghatarozni, hogy melyek ezek a 
helyisegek, sot, ha a JGK listajaban nem szerepel valamelyik helyiseg, es On peldaul nagyon 
szeretne, hogy benne legyen, akkor tehet ra javaslatot, es a Bizottsag el tudja donteni, hogy 
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benne legyen, vagy ne legyen benne. Ha vAlaszt kapott a kerdes£re, akkor donthetunk rola. A 
vital lezarom, szavazas kovetkezik, A korabban elfogadott modosito inditvanyok es bizottsagi 
allaspom figyelembev&elevel javasoljuk megUrgyalasra a Kepviseld-testiiletnek. Kerem 
szepen, szavazzanak errol.

6 igen szavazattal, neni es tartozkodas nelkul a Bizottsag a javaslatot elfogadta.

Budapest Jdzsefvarosi dnkomSnyzat Klpviseid-testulete
l ulajdonosi, VagyongazdAlkodAsl 6s Koztenilet-hasznosft^si Bizotts£g£nak 

119/2022. (111.23.) sz&mu hatsrozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, VagyongazdAlkodasi es Kozterulet-hasznosit^si Bizottsag ugy dont. hogy a 
117/2022. (ni.23.) es 118/2022. (111.23.) szamu hatarozataiban elfogadott modosft&ok 
figyelembcvdtekvel javasolja a Kepviselo-testUletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Fclelds: polgarmester
Hataridd: a Kdpviseld-testulet 2022, marcius 28-ai ulese

Veres Gabor
A napirendi pontjaink targyalasanak vegere ertunk, megjelenesukre legkbzelebb is szamitunk, 
de ha van kerdes, akkor legyenek kedvesek a Bizottsag elndkenek, illetve a Jegyzbnek szolo 
kerdest most feltenni. Ha nines, akkor bezarom, koszdnom szepen, hogy itt
voltak. A
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Melleklet

Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius 23. 15:06
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 53; Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

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

1



Szavazas eredmenye

Ideje: 2022, marcius 23. 15:07
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 54-63; Elfogadva
Egyszeru

Targya: I. Atruhazott bizottsaqi hataskoru eloterjesztesek 
tematikai blokk; 1.11.2., I.3., I.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.11., 1.12., 1.13. napirendi pontok

Eredmenye Voks: Szav% 6ssz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

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



Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius 23. 15:09
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 64; Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend I.7. pontia: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Brody Sandor 
utca 46. foidszint U/4 szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasara vonatkozo nyilvanos, egyfordulos palyazat eredmenyenek 
megallapitasara

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

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

Ideje: 2022. marcius 23. 15:18
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 65; Elfogadva
Egyszerii

Targya: Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz u. 
49. foldszint 7. szam alatti utcai bejaratu, foldszinti es pinceszinti, nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadas^ra

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

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

tdeje: 2022. marcius 23. 15:20
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 66; Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend LIO, pontja: Javaslat a Budapest VOL kerulet, Sarkany utca 1. 
szam alatti iires, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara

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

Nev Voks Frakcio
Dr. Erdelyi Katalin Igen -
Gutjahr Zsuzsanna Igen -
Dr. Juharos Robert Igen -
Miko Karoly Igen -
Satly Balazs Igen -
Veres Gabor Igen -
Sods Gyorgy Tavol -
Szarvas Koppany Bendeguz Tdvol -
Voros Tamas Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius 23 15:34
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 114-116; Elfogadva
Egyszeru

Targya: II. Kepviseld-testuleti eloterjesztesek velemenvezese
tematikai blokk; 11.1., II.3., IL4. napirendi pontok

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

Nev Voks
Dr. Erdelyi Katalin Igen
Gutjahr Zsuzsanna Igen
Dr. Juharos Robert Igen
Miko Karoly Igen
Satly Balazs Igen
Veres Gabor Igen
Soos Gybrgy Tavol
Szarvas Koppany Bendeguz T$vol
Vbrbs Tamas Tavol

Frakcio
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius 23. 15:38 
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 117; Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 11.2. pontja: Javaslat az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. 
(VI.20.) onkormanyzati rendelet, valamint a Kepviseld-testulet es Szervei 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati 
rendelet modositasarol szolo rendelet elfogadasara 
mbdositb inditvany

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

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

7



Szavazas eredmenye

Ideje: 2022 marcius 23 15:38
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 118; Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend II.2. pontia: Javaslat az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. 
(VI.20.) onkormanyzati rendelet, valamint a Kepviselo-testulet es Szervei 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati 
rendelet modositasarol szolo rendelet elfogadasara 
modosito inditvany

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

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

Ideje: 2022. marcius 23. 15:40 
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 119; Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend II.2. pontja: Javaslat az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem 
lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. 
(VI.20.) onkormanyzati rendelet, valamint a Kepviselo-testulet es Szervei 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati 
rendelet modositasarol szolo rendelet elfogadasara

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

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