
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága

G Y Z Ö K ÖN Y V I. KI VON A T

Készült; Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 
2022. augusztus 31-én (szerda) 15.00 órai kezdettel a Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében megtartott 

/ 9. rendes üléséről /■’ - ’

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

; 347/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) ;

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy az 
alábbi napirendet fogadja el:

Napirend....

I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztések)

I/A. Zárt előterjesztések

1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 4/A-6. fsz. szám alatti 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára
Előterjesztő:. Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi. Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

<2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 44. fszt. 1. (Szigony u. 3-5. fszt.) sz. 
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

3. Javaslat elővásárlási jogról lemondó nvilatkozat megtételére a Budapest VIII. 
kerület, Szentkirályi utca szám alatt található lakás megjelölésű
ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője



4. Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. 
kerület, Szemafor utca szám alatt található lakás megjelölésű ingatlanra
vonatkozóan
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

5. Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. 
kerület, Mária utca szám alatt található lakás megjelölésű
műemlék ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

6. Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. 
kerület, Mária utca . szám alatt található lakás megjelölésű
műemlék ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

7. Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a Budapest VIII. 
kerület, Rökk Szilárd utca tetőtér szám alatt található, tetőtér megjelölésű 
ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 27. szám előtt bekövetkezett 
kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
Előterjesztő: Tiszai Árpád - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője

9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca 34. szám előtt bekövetkezett kárral 
kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
Előterjesztő: Sztanek Endre - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
városüzemeltetési igazgatója

10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. 14. szám előtt 
bekövetkezett kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására
Előterjesztő: Sztanek Endre - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
vá ros üz emeltetés i igazga tója

11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 47. földszint Ül. szám alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós 
pályázat eredményének megállapítására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

12. Javaslat „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázatok 
eredményének megállapítására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

13. Javaslat a Budapest Vili, kerület, Dankó u. 40. szám alatti számú gépkocsi
beálló bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója
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14. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat 
eredményének megállapítására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója .

15. Javaslat az ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének 
megállapításáról szóló képviselő-testületi döntés meghozatalára
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosig Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

16. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca ' szám alatti,
helyrajzi számon nyilvántartott lakás elidegenítésével kapcsolatos 

vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

17. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér szám alatti,
helyrajzi számon nyilvántartott lakás tulajdonjogának tartási 

szerződés keretében történő átruházására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefi’árosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója ;

I/B. Nyilvános előterjesztések

18. Javaslat az Új Teleki téri Piac J jelű 2. számú üzlethelyiségének pályázat útján 
történő hasznosítására vonatkozó bérbeadói hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

19. Javaslat az Új Teleki téri Piac J jelű 3. számú üzlethelyiségének pályázat útján 
történő hasznosítására vonatkozó bérbeadói hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

20. Javaslat az Új Teleki téri Piac L jelű 2. számú üzlethelyiségének bérbeadására 
vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására és új 
pályázat kiírására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

21. Tájékoztató az Új Teleki téri Piac kereskedelmi egységeinek bérlői állományára 
vonatkozóan
Előteijeszlő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója
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22. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 43. földszint 1. szám alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós 
pályázat eredményének megállapítására, valamint újbóli kiírására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

23. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti nem lakás 
céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérbeszámítási megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefi>árosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

24. Javaslat a Budapest Vili, kerület, Krúdy utca 4. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti jogának átruházására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

25. Javaslat a Budapest Vili, kerület, Rákóczi út 27/A. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

26. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 1. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiségre vonatkozó bérbeszámítási megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

27. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 2/A. fsz. 6. szám alatti utcai 
bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

28. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet 
végző szervezetek és személyek részére kijelölt nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek pályázati kiírására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

29. Javaslat a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 1. fsz. 2/C. szám alatti, 
34702/0/A/46 helyrajzi számon nyilvántartott üres irodahelyiség elidegenítésével 
kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

30. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő 
elidegenítésére
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója
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I. Átruházott bizottsági hatáskörű előterjesztések
(írásbeli előterjesztések)

I/A. Zárt előterjesztések / J

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 4/A-6. 
fsz. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára ' ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

A napirend 1.1. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 44. fszt. 1. (Szigony u. 
3-5. fszt.) sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási. Központ Zrt, 
vagyongazdálkodási igazgatója

A napirend 1.2. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a 
Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca szám alatt található lakás
megjelölésű ingatlanra vonatkozóan ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Borb'ás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

348/2022. (VII1.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) ; ;

a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca . szám alatt található lakás
megjelölésű ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondásról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
Budapest Főváros VIII. kendet Józsefvárosi Önkormányzat a hrsz.-ú,
természetben a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca szám alatt található,
314/10000 tulajdoni hányadú lakás 1/1 tulajdoni illetőségére vonatkozó, 57.000.000 Ft, azaz 
ötvenhétmillió forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási 
jogával nem kíván élni.

Felelős: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda
Határidő: 2022. szeptember 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Vagyongazdálkodási Iroda ;
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Napirend 1.4. pontja: Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a 
Budapest Vili, kerület, Szemafor utca . szám alatt található lakás megjelölésű
ingatlanra vonatkozóan ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerülelgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

349/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest VIIL kerület, Szemafor utca . szám alatt található lakás
megjelölésű ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondásról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy. 
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat a hrsz.-ú,
természetben a Budapest VIII. kerület, Szemafor utca szám alatt található,
2527/10000 tulajdoni hányadú lakás 1/1 tulajdoni illetőségére vonatkozó, 27.000.000 Ft, azaz 
huszonhétmillió forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási 
jogával nem kíván élni.

Felelős: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda
Határidő: 2022. szeptember 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Vagyongazdálkodási Iroda

Napirend 1.5. pontja: Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a 
Budapest VIII. kerület, Mária utca szám alatt található lakás
megjelölésű műemlék ingatlanra vonatkozóan ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

350/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest VIII. kerület, Mária utca szám alatt található lakás
megjelölésű műemlék ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondásról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a .. hrsz.-ú,
természetben a Budapest VIII. kerület, Mária utca . szám alatt található,
41/1000 tulajdoni hányadú lakás 1/1 tulajdoni illetőségére vonatkozó, 40.500.000 Ft, azaz 
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negyvenmillió-ötszázezer forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó 
elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda
Határidő: 2022. szeptember 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Vagyongazdálkodási Iroda

Napirend 1.6, pontja: Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a 
Budapest VIII. kerület, Mária utca - szám alatt található lakás
megjelölésű műemlék ingatlanra vonatkozóan ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

351/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest VIII. kerület, Mária utca szám alatt található lakás
megjelölésű műemlék ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondásról

A Tulajdonosi» Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a hrsz.-ú,
természetben a Budapest VIII. kerület, Mária utca szám alatt található,
42/1000 tulajdoni hányadú lakás 1/1 tulajdoni illetőségére vonatkozó, 40.000,000 Ft, azaz 
negyvenmillió forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási 
jogával nem kíván élni.

Felelős: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda
Határidő: 2022. szeptember 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Vagyongazdálkodási Iroda

Napirend 1.7. pontja: Javaslat elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megtételére a 
Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd utca tetőtér szám alatt található, tetőtér 
megjelölésű ingatlanra vonatkozóan ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Borbás Gabriella - Kerületgazdálkodási Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

352/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) ’

a Budapest VIII. kerület, Rokk Szilárd utca tetőtér szám alatt található, tetőtér 
megjelölésű ingatlan elővásárlási jogáról történő lemondásról
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A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a hrsz.-ú,
természetben a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd utca . tetőtér szám alatt található, 
714/20000 tulajdoni hányadú tetőtér tulajdoni illetőségére vonatkozó, 1.000.000 Ft, azaz 
egymillió forint vételáron létrejött adásvételi szerződéshez kapcsolódó elővásárlási jogával 
nem kíván élni.

Felelős: Kerületgazdálkodási Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda
Határidő: 2022. szeptember 12.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Vagyongazdálkodási Iroda

Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 27. szám előtt 
bekövetkezett kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Tiszai Árpád - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője

A napirend 1.8. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, József utca 34. szám előtt 
bekövetkezett kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sztanek Endre - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési 
igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

353/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest VIII. kerület, József utca 34. szám előtti fakár címen történt kárral 
kapcsolatos kártérítési igény elbírálásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest VIII. kerület, József utca 34. szám előtt bekövetkezett káreseménnyel 
kapcsolatban előterjesztett kártérítési igény vonatkozásában az előterjesztés 5. mellékletét 
képező, Signal Biztosító Zrt. által kiállított állásfoglalást elfogadja.

2 .) az Önkormányzat megfizeti a káreseményből származó 62.500,- Ft összegű önrészt a 
károsult, részére.

3 .) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.~t, hogy a káreseménnyel, különösen az 
önrész megfizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ,)-2.) pontok esetében: 2022. augusztus 31.; 3.) pont esetében: 2022. szeptember 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt., Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály
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Napirend LIO, pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. 14. szám 
előtt bekövetkezett kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Sztanek Endre - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. városüzemeltetési 
igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

354/2022. (VIIL31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor utca 14. szám előtti kátyúkár címen történt 
kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest Vili, kerület, Korányi Sándor utca 14. szám előtt bekövetkezett 
káreseménnyel kapcsolatban előterjesztett kártérítési igény vonatkozásában az 
'előterjesztés 3. mellékletét képező, Signal Biztosító Zrt. által kiállított állásfoglalást 

v. elfogadja. ;

2 .) az Önkormányzat megfizeti a káreseményből származó 10.000,- Ft összegű önrészt a 
károsult, részére.

3 .) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a káreseménnyel, különösen az 
Önrész megfizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 .)-2.) pontok esetében: 2022. augusztus 313.) pont esetében: 2022. szeptember 5,

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt., Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend 1.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 47. földszint ÜL szám 
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós 
pályázat eredményének megállapítására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója ;

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

355/2022. (VIIL31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

T (Tematikai blokkban történt a szavazás.) s'-/:

a Budapest VIII. kerület, József u. 47. földszint Ül. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat 

eredményének megállapításáról



1 .) a Budapest VIII. kerület, József u. 47. földszint Ül. szám alatti 48 ni2 alapterületű, 
35159/0/A/41 helyrajzi számú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásáról szóló nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja.

2 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, József u. 47. földszint Ül. szám alatti 48 m2 
alapterületű, 35159/0/A/41 helyrajzi számú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásához a Metrodom Építő Kft. (székhely: 1095 Budapest, 
Mester utca 83/A. fszt. Ül,; cégjegyzékszám: 01 09 289262; adószám: 25790313-2-43; 
képviseli: Kiss Gábor) részére, határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, 
iroda tevékenység céljára, 150.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és 
különszolgáltatás! díjak összegen.

3 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, 
amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 
14. § (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díj összegéig az óvadék feltöltését, 
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási 
nyilatkozat aláírását, továbbá tíz havi bruttó bérleti díj előleg megfizetését vállalja a 
leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 1 .)-2.) pontok esetében: 2022. augusztus 31.; 3.) pont esetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.12. pontja: Javaslat „Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott 
pályázatok eredményének megállapítására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

356/2022. (VIII.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. félé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - _ bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület, Nagy Templom u. szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
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elvégzéséhez, bejárati ajtó és utcai ablakok cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza 
nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (111.23.) számú 
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett. v

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező, 26/437-2/2022 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban 
hozott határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához.

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: l)-3)pont esetében: 2022. augusztus 31., 4) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

357/2022. (VIH.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - „ bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1084 Budapest VIII. kerület, Lovassy László u. ‘ . szám alatti
bérlemény - I) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, utcai ablakok cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat 
felhívásában közzétett folyósítási és. elszámolási feltételek mellett.

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező, 26/468-2/2022 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban 
hozott határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához.

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: l)-3) pont esetében: 2022. augusztus 31., 4) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

358/2022. (VHI.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

I) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1083 Budapest VUI. kerület, Práter u. szám alatti bérlemény - I)
pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
vakolat javítás, festés munkálatokhoz bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat 
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

359/2022. (VIH.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület, Dobozi u. szám alatti bérlemény -
1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
udvari ablak cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat 
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.



3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és.2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

360/2022. (VHI.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével- bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1085 Budapest VIII. kerület, Gyulai Pál u. ~ szám alatti bérlemény 
' - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
udvari ablakok cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft Összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság 56/2022.(111.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában

V közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett. j

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

361/2022. (VIII.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy
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1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - _ bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1087 Budapest VIII. kerület, Stróbl Alajos u. szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, hűtő-fűtő klíma kiépítéséhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (111.23.) számú 
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 313) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

362/2022. (VHI.3K) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alánján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - ' bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárni a 1083 Budapest VIII. kerület, Szigetvári u. . szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, bejárati ajtó csere, elektromos hálózat kapacitás bővítés, klíma kiépítés 
munkálatokhoz bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az 
Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett 
folyósítási és elszámolási feltételek mellett. .

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

363/2022. (VIII.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

í (Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - •' bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1084 Budapest VIII. kerület, József u. ■ szám alatti bérlemény -
1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
hütö-fütö klíma kiépítéséhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosit az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület- 
hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában 
közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

■ Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

364/2022. (VIII.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) /

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - ' bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest Vili, kerület, Lujza u. , szám alatti bérlemény - 1)
pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
előszoba és konyha járólap cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat 
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.
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3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 313) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

365/2022. (VIII.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján ~ a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1085 Budapest VIII. kerület, Horánszky u. szám alatti bérlemény
- I ) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
udvari ablakok és belső ajtók cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat 
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

366/2022. (VIII.3L) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - ’ bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
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2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület. Szerdahelyi u. szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, bejárati ajtó cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (111,23.) számú döntése alapján kiirt pályázat 
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett..

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

367/2022. (VII1.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás** iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
. jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - ' bérlő pályázatát

érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. ...

2) hozzájárul a 1087 Budapest VIII. kerület, Százados út " ' . szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, nyílászárók hőszigeteléséhez bruttó 274.787,- Ft összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú 
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett. -

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő; 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.



Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának

368/2022. (VHI.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Magdolna u. szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, klíma berendezés kiépítéséhez bruttó - 300,000< Ft összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú 
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

369/2022. (VIII.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1082 Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. ... . szám alatti 
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, bejárati ajtó és konyha ablak javítása, cseréje, parketta csiszolás, lakkozás 
munkálatokhoz bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az 
Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
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Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett 
folyósítási és elszámolási feltételek mellett. ..

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31„ 3) pont tekintetűben: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

370/2022. (VIH.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) c

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

•A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - ■ bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1081 Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. szám alatti bérlemény
— 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
légudvari ablakok cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság 56/2022. (111.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában 
közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2)pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

371/2022. (VIH.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy
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1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1082 Budapest VIII. kerület, Üllői út szám alatti bérlemény -
1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
előszobában gipszkarton álmennyezet készítéséhez, energiatakarékos izzók beépítéséhez 
bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról 
szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási 
és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat KépviseJő-testölete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

372/2022. (VHI.3L) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1082 Budapest VIII. kerület, Futó u. szám alatti bérlemény - 1)
pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
udvari ablak cseréjéhez bruttó 296.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást 
biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában 
közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3 ) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

373/2022. (VIII.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

. (Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő pályázatát

\ érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület, Futó u. szám alatti bérlemény - 1)
pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, utcai 
ablakok cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít 
az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület
hasznosítási Bizottság 56/2022. (111.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában 
közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett. .

3) a 2) pontban meghatározott ingatlan tulajdonosaként hozzájárul az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező, 26/324-3/2021 ügyiratszámú településképi bejelentési eljárásban 
hozott határozatban foglalt építési tevékenység folytatásához,

4) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 )-3) pont esetében: 2022. augusztus 31., 4) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

374/2022. (VIII.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) ,

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi. Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő pályázatát

/ érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. .

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Magdolna u. . szám alatti bérlemény
- 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 



energiatakarékos lámpatestek szerelése, elektromos radiátorok beépítése, konyhai 
elektromos vezeték cseréje munkálatokhoz bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (I1Í.23.) számú 
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

375/2022. (VHI.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1081 Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. . , szám alatti bérlemény
- 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és ablakok javításához, felújításához bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (111.23.) számú 
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testüIete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

376/2022. (VHL31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

’ (Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

ATulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő, pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Lujzau. ~ szám alatti bérlemény-1) 
pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó + felülvilágító és fürdőszoba ablak cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, 
vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (111.23.) számú 
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett..

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2Q22. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testüIete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

377/2022. (Vni.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

. (Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével ‘ ~ bérlő pályázatát 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1086 Budapest VIII. kerület, Teleki László tér szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, udvari ablakok cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és
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Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (111.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat 
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 313) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

378/2022. (VHI.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárni a 1083 Budapest VIII. kerület, Práter u. szám alatti bérlemény -
1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
bejárati ajtó és udvari ablakok cseréjéhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú 
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodást és Közterület-hasznosítási Bizottságának

379/2022. (VHI.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy
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1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján — a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1082 Budapest Vili, kerület, Futó u. szám alatti bérlemény - 1)
pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
klíma berendezés kiépítéséhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (111.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat 
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

380/2022. (VI1I.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - . bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1081 Budapest VIII. kerület, Alföldi u. szám alatti bérlemény - 1)
pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 

. bejárati ajtó és udvari ablak csere, tisztasági festés, penészgátló kezelés munkálatokhoz 
bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról 
szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 
56/2022. (IIL23.) számú döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási 
és elszámolási feltételek mellett. ..

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására. /

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022.,augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

381/2022. (Vin.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő
pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1084 Budapest VIII. kerület, Mátyás tér szám alatti bérlemény -
1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak elvégzéséhez, 
hütő-fütő klíma berendezés kiépítéséhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő 
támogatást biztosit az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (III.23.) számú döntése alapján kiírt pályázat 
felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek mellett.

3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

382/2022. (VIIL31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

„Otthon-felújítási támogatás” iránt benyújtott pályázat eredményének megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1) a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. felé benyújtott bérlői pályázat alapján - a 
jóváhagyott pályázati szempontok figyelembevételével - bérlő pályázatát
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

2) hozzájárul a 1081 Budapest VIII. kerület, Bezerédj u. szám alatti
bérlemény - 1) pont szerinti pályázó általi - felújítási és korszerűsítési munkálatainak 
elvégzéséhez, tisztasági festés végzéséhez bruttó 300.000,- Ft összegű, vissza nem 
térítendő támogatást biztosít az Otthon-felújításról szóló, a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 56/2022. (111.23.) számú 
döntése alapján kiírt pályázat felhívásában közzétett folyósítási és elszámolási feltételek 
mellett.
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3) felkéri a polgármestert a pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 1 ) és 2) pont esetében: 2022. augusztus 313) pont tekintetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.13. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40. szám alatti 
számú gépkocsi-beálló bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Jpzseß'ärosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

383/2022. (VIH.31.) számú határozata
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest Vili, kerület, Dankó u. 40. szám alatti számú gépkocsi-beálló 
bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozataláról

/ A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 40. szám alatti 35477 helyrajzi számú 
: épület teremgarázsában kialakított számú gp^Vocsi-beálló bérbeadásához , 

magánszemély (lakóhelye: , született:
, anyja neve: ) részére határozatlan időre, 30

napos felmondási idő kikötésével, 22.500,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj összegen. ;

2 .) az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi- 
beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 59/2011. (XI.07.) önkormányzati 

Rendelet 15. § (4) bekezdés b) pontja alapján mentesíti a bérlőt a bérleti szerződés 
közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele alól, tekintettel 
arra, hogy a bérleti díj ÁFA nélküli összege kis mértékben haladja meg a 20.000,- Ft-ot.

3 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, 
amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló üres telkek, felépítményes 
ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbérlet bérbeadásának feltételeiről szóló 
59/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján 3 havi bérleti 
díjnak megfelelő óvadékfeltöltés megfizetését vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
■■■.'Határidő; 1 .)-2.) pont esetében: 2022. augusztus 31., 3.) pont esetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Napirend 1.14, pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat 
eredményének megállapítására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

384/2022. (Vin.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest VIII. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének 

megállapításáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

L ) érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a Budapest VIII. kerület. Déri M. u. 6. 
szám alatti 86 m2 alapterületű, 34938/0/A/3 helyrajzi számú, utcai bejáratú, földszinti 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló nyilvános, egyfordulós 
pályázati eljárást.

2 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti 86 m2 alapterületű, 
34938/0/A/3 helyrajzi számú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadásához a Loffice Kft. (székhely: 1085 Budapest, Salétrom utca 4.; 
cégjegyzékszám: 01 09 705006; adószám: 12820537-2-42; képviseli: Esterházy Anna) 
részére, határozatlan időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, iroda tevékenység 
céljára, 245.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatás! díjak 
összegen.

3 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti 86 m2 alapterületű, 
34938/0/A/3 helyrajzi számú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségre történő bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez a Loffice Kft.-vel 
(székhely: 1085 Budapest, Salétrom utca 4.; cégjegyzékszám: 01 09 705006; adószám: 
12820537-2-42; képviseli: Esterházy Anna), valamint a 4. számú melléklet szerint a 
bérbeadóra tartozó felújítási munkák költségének bérleti díjba történő 
bérbeszámításához 6.496.063,- Ft + ÁFA összegben. A bérbeszámítási megállapodás 
48 hónapra történő megkötésével 47 hónapig havonta 135.335,- Ft + ÁFA, míg a 48. 
hónapban 135.318,- Ft + ÁFA összegben számolható el a felújítási költség.

4 .) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti 86 m2 alapterületű, 
34938/0/A/3 helyrajzi számú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségre vonatkozóan esetlegesen megkötésre kerülő bérleti szerződés II.3. pontjának 
módosításához.

5 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti 86 alapterületű, 
34938/0/A/3 helyrajzi. számú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségre vonatkozóan esetlegesen megkötésre kerülő bérleti szerződés III.7. pontjának 
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módosításához: a bérleti díj fizetési kötelezettség kezdete a szerződés hatályba lépésének 
napjától számított 91. nap legyen.

6 .) hozzájárul a Budapest VIH. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti 86 m2 alapterületű, 
34938/0/A/3 helyrajzi számú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló 

\ helyiségre vonatkozóan esetlegesen megkötésre kerülő bérleti szerződés V.ll. pontjának 
módosításához: a bérleti díj a KSH által közzétett előző évi inflációs index mértékének 
növelésével történő emelkedésének első időpontja 2024. január hónán.

7 .) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti 86 m' alapterületű, 
34938/0/A/3 helyrajzi számú, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségre vonatkozóan esetlegesen megkötésre kerülő bérleti szerződés X.45. pontjának 
módosításához. .

8 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés 
megkötésére - határozat 4.-7. pontjaira figyelemmel -, amelynek feltétele, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján 3 
havi bruttó bérleti díj összegéig az óvadék feltöltését, valamint a 17. § (4) bekezdése 
alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását, továbbá 
nyolc havi bruttó bérleti díj előleg megfizetését teljesíti a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 1 .)-7.) pontok esetében: 2022. augusztus 318.) pont esetében 2022. november 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.15. pontja: Javaslat az ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat 
eredményének megállapításáról szóló képviselő-testületi döntés meghozatalára

; ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra : Jäzseß’ärosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testüIete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

385/2022. (VIIL3L) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

Javaslattétel ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapításáról 
szóló képviselő-testületi döntés meghozatalára

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) javasolja a Képviselő-testület részére a Budapest VIII. kerület, 145-ös tömbbe tartozó 
r ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat érvényessé és eredményessé nyilvánítását és a 

nyertes megállapítását, így az alábbi határozati javaslat elfogadását:



a.) Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottsága 196/2022. (VI.23.) számú határozatával a 
Budapest VIII. kerület, 145-ös tömb ingatlanjainak értékesítésére kiírt pályázatot.

b.) megállapítja, hogy a pályázat nyertese a Semmelweis Egyetem (statisztikai 
számjele: 19308674 8542 563 01, székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 26.), a nyertes 
vételárat 2.899.219.000 Ft Összegben állapítja meg, és a pályázat nyertesével a 
pályázati eljárás részét képező adásvételi szerződést megköti azzal, hogy a pályázó 
adásvételi szerződésre tett módosítási javaslatának 3. és 4. pontjában foglaltakat nem 
fogadja el, az 5. és 6. ponthoz tett módosítási javaslatait elfogadja.

c.) felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
meghatalmazásából és megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t 
a határozat 1.) és 2.) pontja alapján az adásvételi szerződések aláírására;

d.) felkéri a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
meghatalmazásából és megbízásából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.- 
t, hogy az adásvételi szerződés aláírása után a 36071 hrsz.-ú, természetben a 
Budapest VIII. kerület, Kőris u. 11., a 36064 hrsz.-ú, természetben a Budapest Vili, 
kerület, Kálvária utca 22., a 36057 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII. kerület, 
Dugonics u. 14,, a 36056 hrsz.- ú, természetben a Budapest VIII. kerület, Dugonics 
u. 16. szám alatti ingatlanok kiürítéséről gondoskodjon.

2 .) felkéri a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság elnökét, 
hogy az 1.) pont szerinti határozati javaslatot terjessze elő a Képviselő-testület 2022. 
szeptemberi ülésére.

Felelős: Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke 
Határidő: 1.) pont esetében: 2022. augusztus 31., 2.) pont esetében: 2022. szeptember 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.16. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utcr
szám alatti, helyrajzi számon nyilvántartott lakás elidegenítésével
kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

A napirend 1.16. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 1.17. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér
szám alatti, helyrajzi számon nyilvántartott lakás tulajdonjogának tartási
szerződés keretében történő átruházására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

A napirend 1.17. pontját külön tárgyalásra kikérték.
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A külön tárgyalt napirendi pontok

Napirend I.L pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci utca 4/A-6. 
fsz. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára ZÁRT ÜLÉS

. Előterjesztő: Nováczki Eleonóra Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

386/2022. (V1II.3L) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
; Veres Gábor indítványára felszólalási jogot biztosít a CEDEK EMIH Izraelita

Szeretetszolgálat képviseletében megjelent / nak.

A napirend I.L pontjaként tárgyalt előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 44. fszt. L (Szigony u. 
3-5. fszt.) sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefi’árosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Az előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross utca 27. szám előtt 
bekövetkezett kárral kapcsolatos kártérítési igény elbírálására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Tiszai Árpád - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

387/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a Budapest VIII. kerület, Baross utca 27. szám előtti gépjármű kárral kapcsolatos 
kártérítési igény elbírálásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy a 
káreseménnyel kapcsolatban előterjesztett kártérítési igényt a biztosító állásfoglalása alapján 
elfogadja;

1. a Budapest VIII. kerület, Baross utca 27. szám előtt bekövetkezett káreseménnyel 
kapcsolatban előterjesztett kártérítési igény vonatkozásában az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező, Signal Biztosító.Zrt. által kiállított állásfoglalást elfogadja;
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2. az Önkormányzat megfizeti a káreseményből származó 10.000,- Ft összegű önrészt.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1. határozati pont esetében: 2022. augusztus 31.; a 2. határozati pont esetében: 

2022. szeptember 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, 
Belső Ellátási Iroda

Napirend 1.16. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 
szám alatti, helyrajzi számon nyilvántartott lakás elidegenítésével
kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

388/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca szám alatti,
helyrajzi számon nyilvántartott bérlős lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és 

eladási ajánlat jóváhagyásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájárul az ingatlan-nyilvántartásban a Budapest VIII. kerület, Dobozi utca 
. szám alatti, .. helyrajzi számon nyilvántartott, 42 m2 alapterületű, 1

szobás, félkomfortos komfortfokozatú, a közös tulajdonból hozzá tartozó 159/10.000 
tulajdoni hányaddal rendelkező lakásra vonatkozóan a bérlő részére történő eladási 
ajánlat megküldéséhez - az elkészült forgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi 
érték (20.740.000 Ft) 85%-ának alapul vételével - 17.629.000 Ft vételár közlésével.

2 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat kiküldésére, 
valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: l.) pont esetében: 2022. augusztus 31., 2.) pont esetében: 2022. október 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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Napirend L17. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 
szám alatti, helyrajzi számon nyilvántartott lakás tulajdonjogának tartási
szerződés keretében történő átruházására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója .

A napirend 1.17. pontjaként tárgyalt előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

A Bizottság létszáma -Mikó Károly távozásával - 6 főre változott.

I/B. Nyilvános előterjesztések

Napirend L18, pontja: Javaslat az Új Teleki téri Piac J jelű 2. számú üzlethelyiségének 
pályázat útján történő hasznosítására vonatkozó bérbeadói hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

389/2022. (VIII.31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

az Új Teleki téri Piac J jelű 2. számú üzlethelyiségének pályázat útján történő 
hasznosításával kapcsolatos döntés meghozataláról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) pályáztatás útján hasznosítja a Budapest VIII. kerület, 35123/11 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben a Budapest VIII, kerület, Teleki László tér 11. szám alatti Piac-csarnok 

■ épületében található, J jelzésű 2. szám alatt található, 20 m2 alapterületű, önkormányzati 
tulajdonban lévő üzlethelyiséget, amelyre tekintettel elfogadja a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívást.

2 .) felkéri a pályázatot kiíró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t arra, hogy 
gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján 
történő megjelenítéséről, valamint a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Új Teleki téri Piac erre a célra rendszeresített 
hirdetőtábláján történő közzétételéről, továbbá a pályázati eljárás lebonyolításáról.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
' Határidő: I.) pont esetében: 2022. augusztus 31., 2.) pont esetében: 2022. szeptember 6.

À döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt

A 389/2022. (VIII.31.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 1. sz. 
melléklete tartalmazza.,
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Napirend 1.19. pontja: Javaslat az Új Teleki téri Piac J jelű 3. számú üzlethelyiségének 
pályázat útján történő hasznosítására vonatkozó bérbeadói hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat KépviselŐ-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

390/2022. (VIII.31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

az Új Teleki téri Piac J jelű 3. számú üzlethelyiségének pályázat útján történő 
hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

I .) pályáztatás útján hasznosítja a Budapest VIII. kerület, 35123/1 1 hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 11. szám alatti Piac-csarnok 
épületében található, J jelzésű 3. szám alatt található, 10 m2 alapterületű, önkormányzati 
tulajdonban lévő üzlethelyiséget, amelyre tekintettel elfogadja a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívást.

2 .) felkéri a pályázatot kiíró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t arra, hogy 
gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján 
történő megjelenítéséről, valamint a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefváros című lapban és az Új Teleki téri Piac 
erre a célra rendszeresített hirdetőtábláján történő közzétételéről, továbbá a pályázati 
eljárás lebonyolításáról.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 1.) pont esetében: 2022. augusztus 31., 2.) pont esetében: 2022. szeptember 6.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

A 390/2022. (VIII.31.) sz. TVKHB határozat mellékletét a jegyzőkönyvi kivonat 2. sz. 
melléklete tartalmazza.

Napirend 1.20. pontja: Javaslat az Új Teleki téri Piac L jelű 2. számú üzlethelyiségének 
bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására 
és új pályázat kiírására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

391/2022. (VIII.31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

az Új Teleki téri Piac L jelű 2. számú üzlethelyiségének bérbeadására vonatkozó 
nyilvános, egyfordulós pályázat eredményének megállapítására és új pályázat kiírására 
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A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest VHI. kerület, 35123/11. hrsz. alatt kialakított, természetben az Új Teleki téri 
Piac L/2 jelű, 20 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára 
szolgáló üzlethelyiség hasznosítására. vonatkozó pályázati eljárást érvényesnek, de 
eredménytelennek nyilvánítja.

2 .) hozzájárul a Budapest Vili, kerület, 35123/11 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 
Budapest Vili, kerület, Teleki László tér 11. szám alatti Piac-csarnok épületében 
található, L jelzésű 2. szám alatt található, 20 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonban 
lévő üzlethelyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásához, amelyre 
tekintettel elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást.

3 .) felkéri a pályázatot kiíró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t arra, hogy 
gondoskodjon a pályázati felhívásnak a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján 
történő megjelenítéséről, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Józsefváros című lapban és az Új Teleki téri Piac 
erre a célra rendszeresített hirdetőtábláján történő közzétételéről, továbbá a pályázati 
eljárás lebonyolításáról, y <

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: l.)-2.) pontok esetében: 2022. augusztus 31., 3.) pont esetében: 2022. szeptember 6.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.21. pontja: Tájékoztató az Új Teleki téri Piac kereskedelmi egységeinek 
bérlői állományára vonatkozóan
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodásig Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

A napirend 1.21. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend 1.22. pontja: Javaslat a Budapest VHI. kerület, Baross utca 43. földszint 1. 
szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, 
egyfordulós pályázat eredményének megállapítására, valamint újbóli kiírására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

392/2022. (VIII.31.) számú határozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)
: (Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest VIII. kerület, Baross utca 43. földszint 1. szám alatti nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat 

eredményének megállapításáról, valamint újbóli kiírásáról
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A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) a Budapest VHI. kerület, Baross utca 43. földszint 1. szám alatti 36776/0/A/l helyrajzi 
számú, 139 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadására kiírt nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek, de 
eredménytelennek nyilvánítja.

2 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Baross utca 43. földszint 1. szám alatti 
36776/0/A/l helyrajzi számú, 139 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő 
bérbeadásához.

3 .) elfogadja a Budapest VIII. kerület, Baross utca 43. földszint 1. szám alatti 
36776/0/A/l helyrajzi számú, 139 m2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati dokumentációt az alábbi 
feltételekkel:

a.) a minimális bérleti díj összege: 194.400,- Ft/hó + ÁFA.

b.) a pályázat bírálati szempontja:
- a bérleti díj összege (súlyszám: 9)
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése, min.

1 hó - max. 10 hó (súlyszám: 1)

c.) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő
testület 248/2013. (VI. 19.) számú Határozat II. Fejezetének 8. a) pontja szerinti 25%- 
os bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), 
illetve kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó, call center, stb.), 
raktározás tevékenység végzésére vonatkozik.

d.) Kiíró kiköti, hogy az ingatlanra csak olyan ajánlat adható be, amely szeszárusítás 
nélküli tevékenység végzésére vonatkozik.

e.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közmüvek üzemképességének állapotát felül kell 
vizsgáltatnia használatbavétel előtt.

f.) Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti 
szerződést, az a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén a nemzeti vagyonról szóló 
törvény rendelkezéseire figyelemmel meghosszabbítható.

4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására és arra, hogy a 
pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
és Közterület-hasznosítási Bizottság elé.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: l.)-3.) pontok esetében: 2022. augusztus 31., 4.) pont esetében: 2022. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodást Központ Zrt.
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Napirend 1.23, pontja: Javaslat a Budapest Vili. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám 
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérbeszámítási megállapodás 
megkötésére

.■^Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsejvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

393/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségre vonatkozó bérbeszámítási megállapodás megkötéséről

À Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájárul a Budapest Vili, kerület, Bródy Sándor utca 36. szám alatt található 24 m2 
alapterületű utcai földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre történő 
bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez Mucsi Emese egyéni vállalkozóval 
(székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 22.; nyilvántartási szám: 13837760; 
adószám: 75913595-1-26), valamint a fenti bérbeadóra tartozó felújítási munkák 
költségének bérleti díjba történő bérbeszámításához 1.006.614,- Ft + ÁFA 
Összegben. A bérbeszámítási megállapodás 48 hónapra történő megkötésével 47 hónapig 
havonta 20.971,- Ft + ÁFA, míg a 48. hónapban 20.977 Ft + ÁFA összegben számolható 

, el a felújítási költség.

2 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérbeszámítási megállapodás 
megkötésére. Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat elvégezze és a 
benyújtott számlák alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Ingatlanszolgáltatási irodája leigazolja a teljesítést.,

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 1.) pont esetében: 2022. augusztus 31., 2.) pont esetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.24. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy utca 4. szám alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra ■■■-Józsefig Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

' ' A napirend 1.24. pontját külön tárgyalásra kikérték.



Napirend 1.25. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/A. szám alatti 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

394/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás,)

a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/A. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/A. szám alatti 36437/2/A/5, 
36437/2/A/6, 36437/2/A/7 és 36437/2/A/8 helyrajzi számú 128 m2 alapterületű, utcai 
bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség homlokzatán bizonyos elemek 
(cégfelirat, cégér) lecseréléséhez a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, 
Csalogány u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01 10 041628; adószám: 10580204-2-44; 
képviseli: Füleki Andrea Emese ingatlangazdálkodási csoportvezető) .részére azzal, hogy 
a munkálatok teljes költségét a Szerencsejáték Zrt. köteles megfizetni.

2 .) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 1.) pont esetében: 2022. augusztus 31., 2.) pont esetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.26. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 1. szám alatti 
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérbeszámítási megállapodás 
megkötésére
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

395/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történt a szavazás.)

a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 1. szám alatti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségre vonatkozó bérbeszámítási megállapodás megkötéséről

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy
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1 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Sárkány utca 1. szám alatti 35999 hrsz.-ú, 65 m2 
alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségre történő 
bérbeszámítási megállapodás megkötéséhez Rácz Miklós egyéni vállalkozóval 
(székhely: 1101 Budapest, Csilla utca 2. A. lépes. 1/5.; nyilvántartási szám: 50552942; 
adószám: 6765211-1-42), valamint a fenti bérbeadóra tartozó felújítási munkák 
költségének bérleti díjba történő bérbeszámításához 528.667,- Ft + ÁFA összegben. 
A bérbeszámítási megállapodás 48 hónapra történő megkötésével 47 hónapig havonta 
11.014,- Ft + ÁFA, míg a 48. hónapban 11.009,- Ft + ÁFA összegben számolható.el a 
felújítási költsúg..

2 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti bérbeszámítási megállapodás 
megkötésére. Az elszámolás feltétele, hogy a bérlő a felújítási munkákat elvégezze és.a 
benyújtott számlák alapján a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

\ Ingatlanszolgáltatási irodája leigazolja a teljesítést. <

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 1.) pont esetében: 2022. augusztus 31., 2.) pont esetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt

Napirend 1.27, pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület. Szerdahelyi u. 2/A. fsz. 6. szám 
alatti utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

..■■■■Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi, Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

396/2022. (VII 1.31.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

(Tematikai blokkban történi a szavazás.)

a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 2/A. fsz. 6. szám alatti utcai bejáratú, földszinti, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 2/A. fsz. 6. szám alatti, 
35144/0/A/21 helyrajzi számú, 15 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához Horváthné Váradi Enikő egyéni 
vállalkozó (székhely: 1086 Budapest, Dankó utca 32. fsz. 1.; nyilvántartási szám: 
56802520; adószám: 58161867-2-42) részére szépségszalon céljára, határozatlan időre, 
30 napos felmondási idő kikötésével, 15.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjon, valamint 
közüzemi és különszolgáltatás! díjak összegen.

2 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 2/A. fsz. 6. szám alatti, 
35144/0/A/21 helyrajzi számú, 15 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához Horváthné Váradi Enikő egyéni 
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vállalkozó (székhely: 1086 Budapest, Dankó utca 32. fsz. 1.; nyilvántartási szám: 
56802520; adószám: 58161867-2-42) részére szépségszalon céljára, határozatlan időre, 
30 napos felmondási idő kikötésével, 24.375,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjon, valamint 
közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen.

3 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, 
amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) Önkormányzati rendelet 
14. § (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, 
valamint a 17. § (4) bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási 
nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: l.)-2.) pontok esetében: 2022. augusztus 31.; 3.) pont esetében: 2022. október 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend L28. pontja: javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó 
tevékenységet végző szervezetek és személyek részére kijelölt nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek pályázati kiírására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

A napirend 1.28. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend L29. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 1. fsz. 
2/C. szám alatti, 34702/0/A/46 helyrajzi számon nyilvántartott üres irodahelyiség 
elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

A napirend 1.29. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirendl.30. pontja: Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján 
történő elidegenítésére
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

A napirend 1.30. pontját külön tárgyalásra kikérték.

.4 Bizottság létszáma - Mikó Károly visszaérkezésével - 7 főre változott.
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A külön tárgyalt napirendi pontok

Napirend 1.21. pontja: Tájékoztató az Új Teleki téri Piac kereskedelmi egységeinek 
bérlői állományára vonatkozóan
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

<A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság a tájékoztatót 
határozathozatal nélkül tudomásul veszi. Ï ■

A Bizottság létszáma - Sqós György távozásával -6 főre változón.

Napirend L24. pontja: Javaslat a Budapest Vili, kerület, Krúdy utca 4. szám alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogának átruházására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsejvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

397/2022. (VI1I.31.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a Budapest VIII. kerület, Krúdy utca 4. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti jogának átruházásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) nem járul hozzá a Budapest VIII. kerület, Krúdy utca 4. szám alatti, 36606/0/A/3 
hrsz.-ú, tulajdoni lapon 52 m2 alapterületű, utcai földszinti bejáratú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti jogának átruházásához Főnyedi Máté egyéni vállalkozó 
{székhely: 8630 Balatonboglár, Virág utca 5.; nyilvántartási szám: 56768293; adószám: 
58133783-1-34) részére, határozott időre, 2023. december 31. napjáig vendéglátás 
szeszárusítással tevékenység céljára, az általa ajánlott 274.800,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + 
közüzemi és külön szolgáltatási díjak összegen. ■ <

2 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Krúdy utca 4. szám alatti, 36606/0/A/3 hrsz.-ú, 
tulajdoni lapon 52 m2 alapterületű, utcai földszinti bejáratú nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti jogának átruházásához Főnyedi Máté egyéni vállalkozó (székhely: 
8630 Balatonboglár,. Virág utca 5.; nyilvántartási szám: 56768293; adószám: 58133783- 
1 -34) részére, az új bérleti szerződés megkötéséhez határozott időre, 2023. december 
31. napjáig vendéglátás alkoholos ital és szeszárusítással tevékenység céljára, a 
számított 466.300,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és külön szolgáltatási díjak 
összegen, 3 havi óvadék és a 2 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő szerződéskötési díj 

//megfizetésének, valamint a közjegyzői okirat elkészítésének, illetve közjegyzői díj 
< megfizetésének kötelezettségével. T ■/



A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérleti szerződés megkötése előtt 
Főnyedi Máté egyéni vállalkozó (székhely: 8630 Balatonboglár, Virág utca 5.; 
nyilvántartási szám: 56768293; adószám: 58133783-1 -34) 2 havi bruttó bérleti díjnak 
megfelelő 1.184.402.- Ft összegű szerződéskötési díjat megfizessen.

A bérbeadói hozzájárulás abban az esetben válik hatályossá, ha a bérleti jogot átvevő 
Főnyedi Máté egyéni vállalkozó (székhely: 8630 Balatonboglár, Virág utca 5.; 
nyilvántartási szám: 56768293; adószám: 58133783-1-34) a jelen határozatban 
foglaltaknak eleget tesz, azaz az óvadékot és a szerződéskötési díjat megfizeti, a bérleti 
szerződést aláírja, és azt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal megerősíti.

Amennyiben Főnyedi Máté egyéni vállalkozó (székhely: 8630 Balatonboglár, Virág 
utca 5.; nyilvántartási szám: 56768293; adószám: 58133783-1-34) a Budapest Vili, 
kerület, Krúdy utca 4. szám alatti, 36606/0/A/3 hrsz.-ú, tulajdoni lapon 52 m“ 
alapterületű, utcai földszinti bejáratú nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozóan 
nem köt szerződést, akkor az eredeti bérleti szerződés marad hatályban.

3 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 2.) pontja szerinti bérleti szerződés megkötésére, 
amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 
14. § (2) bekezdése alapján 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, 2 
havi bruttó bérleti díjnak megfelelő szerződéskötési dijat megfizessen valamint a 17. § (4) 
bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását 
vállalja a leendő bérlő.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: l.)-2.) pontok esetében: 2022. augusztus 31.; 3.) pont esetében: 2022. szeptember 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.28. pontja: Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó 
tevékenységet végző szervezetek és személyek részére kijelölt nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek pályázati kiírására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyo ngazdá lkodás i igazga tója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

398/2022. (VIII.31.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Orczy út 27. szám alatti 36007/0/A/l helyrajzi 
számú, 448 nr alapterületű utcai földszinti és pinceszinti, a Budapest VIII. kerület, 
Práter u. 29/B. szám alatti 36325/0/A/l helyrajzi számú, 111 m2 alapterületű utcai 
pinceszinti, a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32, szám alatti 35969/0/A/54 
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helyrajzi ’ számú, 56 m2 alapterületű utcai pinceszinti nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásához.

2 .) elfogadja az előterjesztés 3. melléklete szerinti helyiségek bérbeadására vonatkozó 
pályázati dokumentációt azzal, hogy a pályázati felhívás megjelenik a Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján, kifüggesztésére 2022. szeptember 6. napján kerül sor, a 
pályázat benyújtásának határideje 2022. október 5. 16 óra.

3 .) a pályázatok értékelése a beérkezett pályázatok vizsgálatán alapszik, így bíráló 
; bizottságnak a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi 
Bizottság tagjait javasolja.

4 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására és arra, hogy a 
pályázat eredményére vonatkozó javaslatát, terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 
és Közterület-hasznosítási Bizottság elé.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 4.) pont esetében: 2022. november 30., amennyiben pályázat nem kerül benyújtásra, 

j folyamatos. .

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.29. pontiá: Javaslat a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 1. fsz. 
2/C. szám alatti, 34702/0/A/46 helyrajzi számon nyilvántartott üres irodahelyiség 
elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józseftárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

399/2022. (VII1.31.) számú határozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal)

a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 1. földszint 2/C. szám alatti, 
34702/0/A/46 helyrajzi számon nyilvántartott üres irodahelyiség elidegenítésével 

kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyásáról

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) hozzájárul az eladási ajánlat megküldéséhez a Colorwolle Kft. (székhelye: 2144 
Kerepes, Szabadság út 102.; cégjegyzékszáma: 13-09-070011; adószama: 12043329-2- 
13; képviseli: Tüke Gergely ügyvezető) részére az ingatlan-nyilvántartásban a 

. 34702/0/A/46 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, 
II. János Pál pápa tér 1. földszint 2/C. szám alatti, 22 m2 alapterületű irodahelyiség 
vonatkozásában a forgalmi értékbecslésben meghatározott 12.040.000 Ft összegű vételár 
közlése mellett.
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2 .) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat kiküldésére, 
valamint az adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: a 2.) pont esetében: 2022. október 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Napirend 1.30. pontja: Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján 
történő elidegenítésére
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának 

400/2022. (VHI.31.) számú határozata 
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal)

Üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverés útján történő elidegenítéséről

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1 .) kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Bezerédj utca 8. -1. 
emelet 1. szám alatti, 34652/0/A/l hrsz.-ú, 752 m2 alapterületű raktárhelyiséget, melynek 
kikiáltási árát 60.136.000 Ft összegben fogadja el, egyúttal felkéri a Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés 
lebonyolítására, valamint az árverés nyertesével adásvételi szerződés megkötésére;

2 .) kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 16. földszint 
U/l. szám alatti, 35372/0/A/38 hrsz.-ú, 22 m2 alapterületű raktárhelyiséget, melynek 
kikiáltási árát 3.368.000 Ft összegben fogadja el, egyúttal felkéri a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására, 
valamint az árverés nyertesével adásvételi szerződés megkötésére;

3 .) kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 16. földszint 
U/6. szám alatti, 35372/0/A/43 hrsz.-ú, 24 m2 alapterületű raktárhelyiséget, melynek 
kikiáltási árát 3.664.000 Ft összegben fogadja el, egyúttal felkéri a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására, 
valamint az árverés nyertesével adásvételi szerződés megkötésére;

4 .) kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII, kerület, Lujza utca 16. földszint 
U/7. szám alatti, 35372/0/A/44 hrsz.-ú, 35 m2 alapterületű raktárhelyiséget, melynek 
kikiáltási árát 5.528.000 Ft összegben fogadja el, egyúttal felkéri a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására, 
valamint az árverés nyertesével adásvételi szerződés megkötésére;

5 .) kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 16. földszint 
1/U. szám alatti, 35372/0/A/45 hrsz.-ú, 121 m2 alapterületű műhely helyiséget és a vele 
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egybenyitott, Budapest Vili, kerület, Magdolna utca 42. földszint 12. szám alatti, 
35373/0/A/42 hrsz.-ú, 29 m2 alapterületű egyéb helyiséget, melyek kikiáltási árát 
38.432.000 Ft összegben fogadja el, egyúttal felkéri a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására, 
valamint az árverés nyertesével adásvételi szerződés megkötésére;

6 .) kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Lujza utca 16. földszint 
2/U. szám alatti, 35372/0/A/46 hrsz.-ú, 50 m2 alapterületű műhely helyiséget, melynek 
kikiáltási árát 12.016.000 Ft összegben fogadja el, egyúttal felkéri a Budapest 
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt.-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés 
lebonyolítására,, valamint az árverés nyertesével adásvételi szerződés megkötésére;

7 .) kivonja a bérbeadási állományból a Budapest VIII. kerület, Orczy út 40. -1. emelet 1. 
szám alatti, 38791/0/A/65 hrsz.-ú, 57 m2 alapterületű raktárhelyiséget, melynek kikiáltási 
árát 4.848.000 Ft Összegben fogadja el, egyúttal felkéri a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerinti nyilvános elektronikus árverés lebonyolítására, 
valamint az árverés nyertesével adásvételi szerződés megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: az l.)-7.) pontok esetében: 2022. december 31. .

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2022. szeptember 2.

Veres Gábor s.k.
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 

Közterület-hasznosítási Bizottság 
elnök

Szarvas Koppány Bendegúz s.k. 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 

Közterület-hasznosítási Bizottság 
alelnök

A jegyzőkönyvi kivonat hitele^c^ ir<

; ’S.
Dr. Bojsza Krisztina^ - . tJogi és Szervezési Ügyosztály , t 

ügyosztály vezetők 3 <

*
\* ^9.

í kiypp^tot készítene:A jegy

Deákné Lőrincz Márta 
Jogi és Szervezési Ügyosztály 

Szervezési Iroda ügyintéző

A jegyzőkönyvi kivonat mellékletei: 

- 1. sz.melléklet la 389/2022. (Vlll.31.) sz. TVKHB határozat melléklete \

-2. sz. melléklet la 390/2022. (Vili.31.) sz. TVKHB határozat melléklete
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1. sz. melléklet 
;>ï.A a 389/2022. (VHI.31.)sz.

TVKHB határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS á

Piaci árusítóhely bérbeadására

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága .............../2022. (VIII. 31.) számú
határozata alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező. Budapest Vili, kerület, 
35123/11 helyrajzi szám alatt kialakított, természetben a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 11. 
szám alatt található Új Teleki téri Piac J jelű 2. számú, 20 m2 alapterületű piaci üzlethelyiség bérleti 
jogának megszerzésére.

A pályázat Bonyolítója: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

1. Egyösszegű minimális belépési díj: minimum 1.000.000,- Ft + ÁFA, amelynek első részlete (30%) 
a bérleti szerződés megkötését követően, legkésőbb a bérlemény birtokbavételekor, a fennmaradó 
70% a bérleti szerződés megkötését követő hónaptól kezdve két éven keresztül, havi részletfizetéssel 
teljesítendő, azzal, hogy három hónapot meghaladó hátralék esetén egyösszegben esedékessé válik a 
fennmaradó, ki nem fizetett Összeg.

2. Az üzlethelyiségben folytatható tevékenység (üzletkör) és a bérleti díj összege:

Üzletkör: nyers élelmiszer árusítás

termékkör:

- : zöldség és gyümölcs : /
- tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) .
- kenyér- és pékáru, sütőipari tennék, \ <
- cukrászati készítmény, édesipari termék . ;

Üzletkör: egyéb élelmiszer

termékkör:

- egyébélelmiszer (tojás, étolaj, margarin észsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

- édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előre csomagolt fagylalt és jégkrém
■ stb.),

- közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb,)

Üzletkör: vegyeskereskedés

• termékkör: .

' - háztartási papíráru; vegyiáru,; műanyag ára; 
- csomagolt élelmiszer;

< . pipere termékek, illatszer, kozmetikum; bizsu-ékszer . , / ■
; - bőráru, ruhanemű, egyéb textiláru

í - cipőjavítás; kulcsmásolás; névjegykártya készítés
> állateledel és kisállat tartáshoz szükséges kiegészítő eszközök . ■
/- babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, 

: %- babakocsi, baba ülés, babaágy, babaápolási cikk stb.) .
— lábbeli- és bőráru

- audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CP, DyD, stb.) z.



telekommunikációs cikk
festék, lakk

könyv
sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés!, kempingcikk, kerékpárés alkatrész, tartozék, lovas 
felszerelés, kiegészítők stb.)
játékára

- közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 
mankó stb.) 
virág- és kertészeti cikk 
fotócikk 
optikai cikk 
használt cikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, 
egyéb használtcikk, régiség)

Üzletkör: máshol fel nem sorolt termékek árusítása

Tárgyi üzlethelyiségben végezhető tevékenységek köre korlátozott, tekintettel arra, hogy az 
üzlethelyiségben nem végezhető hús- és hentesáru, illetve hal- és meleg étel árusítása, mivel 
ehhez az üzlethelyiség infrastrukturális feltételei nem adottak.

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat KépviselŐ-testülete 195/2016. 
(X.06.) számú határozatával módosított, az Új Teleki téri Piacon alkalmazott díjak tárgyában 
hozott 257/2015. (XII.03.) számú képviselő-testületi határozat 6. pontja értelmében:

„Az Új Teleki téri Piac .12 jelű, 20 m2 alapterületű üzlethelyisége vonatkozásában a fizetendő 
bérleti díj üzletkörtől függetlenül nettó 1.300,- Ft/m2/hó. Az üzlethelyiségben hús- és hentesáru, 
hal-és meleg étel árusítása nem végezhető.”

A pályázat nyertese megszerzi az adott üzlethelyiség bérleti jogát a szerződéskötés napjától 
határozatlan időre. A bérleti szerződést a Budapest Főváros VHL kerület Józsefvárosi önkormányzat 
(a továbbiakban: Bérbeadó), mint Bérbeadó köti meg a nyertes pályázóval.

3. Jelentkezési határidő, pályázat leadási határideje:

2022. szeptember 21.13:00 óra

Jelentkezés helye: Új Teleki téri Piac üzemeltetési iroda (1086 Budapest, Teleki László tér 11.)

Jelentkezés módja: A pályázat zárt borítékban adható be. A pályázat nyelve magyar.

4. A pályázat kötelező elemei:

a) a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységi kör leírása
b) a belépési díj megfizetésének vállalására szóló nyilatkozat 

(minimum 50.000 Ft/m2 -f- ÁFA)

5. A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a) érvényes vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi 
cégkivonat, amely igazolja, hogy a társaság a meghirdetett tevékenység folytatására 
jogosult, valamint aláírási címpéldány,



b) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek másolata,
c) a pályázaton résztvevőt meghatalmazott is képviselheti, ez esetben a meghatalmazást 

közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a pályázathoz 
■■ csatolni szükséges,

: d) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak nem áll 
fenn adó-, vám-és illetéktartozása.

6. A pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pály ázati ajánlatát. Az 
ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Hiánypótlásra a benyújtott pályázatok bontását követően van lehetőség, 2022. szeptember 28. 
napján 12:00 óráig.

Amennyiben a hiánypótlásra felszólítandó pályázó a pályázat bontásakor jelen van, abban az esetben 
szóban történik a hiánypótlásra történő felhívás, amelyet a piacvezetőség a pályázat bontásáról készített 
jegyzőkönyvben dokumentál, a pályázó távolléte esetén a felszólítás megküldésére elsőbbségi postai 
levélküldemény formájában, vagy e-mail útján írásban kerül sor, legkésőbb a bontást követő napon.

A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű belépési díj, amely nem lehet 
kevesebb, mint 1.000.000,- Ft + ÁFA.

Azonos elbírálás esetén előnyt jelent, ha a Vili, kerületben regisztrált egyéni vállalkozó, vagy 
székhellyel rendelkező gazdasági társaság nyújt be pályázatot.

A nyertes visszalépése esetén a Bérbeadó a pályázat soron következő helyezettjeivel köti meg a bérleti 
szerződési.

A pályázatok bontására 2022. szeptember 21, napján 13:30 órakor kerül sor az Új Teleki téri Piac 
üzemeltetési irodájában ( 1086 Budapest, Teleki László tér 11.) A pályázat bontása nyilvános.

A nyertes pályázót a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága döntését követően postai úton 
értesítjük.

7. A nyertes pályázóval Bérbeadó a bérleti szerződést a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottsága előzetes hozzájárulása esetén köti meg. A bérleti szerződés 
főbb tartalmi elemei:

a) belépési díj első részletének (30%) megfizetése a bérleti szerződés megkötését követően, 
legkésőbb a bérlemény birtokbaadásának napján, továbbá a fennmaradó 70% részietekben 
történő megfizetése a szerződés megkötését követő hónaptól kezdve két éven belül.

b) 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése, amelyet Bérlőnek legkésőbb a 
, birtokba lépésig kell megfizetnie. ■.

c) bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete a szerződéskötés napjától,

d) határozatlan idejű bérleti jogviszony, / ;

e) a Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni Bérbeadó 
■ részére, - y </ < ■ .;
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í) üzemeltetési díjat nem kell fizetni, a bérleti díjon felül a Bérbeadó Képviselő-testületének 
404/2013. (XI.06.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően csak a ténylegesen mén 
fogyasztások és használat alapján továbbszámlázott elektromos áram, ivóvíz, a 
földgázszolgáltatás díját, valamint a piac üzemeltetéséből eredő zöldhulladék-, szerves eredetű 
hulladék-, kommunális hulladék Bérlő által leadott és az üzemeltető által nyilvántartott 
mennyiség szállítás díját kell megfizetni.

g) a Bérlő a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az 
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a jelen bérleti szerződés aláírását követő 60 napon 
belül nem írja alá, a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való kötöttsége 
megszűnik.

Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződést nem írja alá az elbírálástól számított 30 napon belül 
(jogvesztő határidő), abban az esetben az Üzemeltető a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tevővel 
jogosult a szerződést megkötni. A szerződés megkötésére ebben az esetben is vonatkozik a 30 napos 
határidő.

A pályázattal kapcsolatos további információ az Új Teleki téri Piac irodájában kérhető ( 1086 Budapest, 
Teleki László tér 11.)

Jelen pályázati felhívás kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Új Teleki 
téri Piacon erre a célra rendszeresített hirdetőtáblán, továbbá megjelentetésre kerül a 
www.jozsefvaros.hu és a www. j‘gk.hu honlapon.

Budapest, 2022. szeptember 0 .

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányza

nevében eljáró

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Nováczki Eleonóra s.k.

vagyongazdálkodási igazgató

http://www.jozsefvaros.hu
j%25e2%2580%2598gk.hu


2. sz. melléklet 
a 390/2022. (VIIL3L) sz.

TVKHB határozat melléklete
pályázati felhívás

Piaci árusítóhely bérbeadására

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága ...... /2022. (VIII. 31.) számú
határozata alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező, Budapest VIII. kerület, 
35123/11 helyrajzi szám alatt kialakított, természetben a Budapest Vili, kerület. Teleki László tér 11. 
szám alatt található Új Teleki téri Piac J jelű 3. számú, 10 m2 alapterületű piaci üzlethelyiség bérleti 
jogának megszerzésére.

A pályázat Bonyolítója: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

1, Egyösszegű minimális belépési díj: minimum 500.000,- Ft + ÁFA, amelynek első részlete (30%) a 
bérleti szerződés megkötését követően, legkésőbb a bérlemény birtokbavételekor, a fennmaradó 70% 
a .bérleti szerződés megkötését követő hónaptól kezdve két éven keresztül, havi részletfizetéssel 
teljesítendő, azzal, hogy három hónapot meghaladó hátralék esetén egyösszegben esedékessé válik a 

, fennmaradó, ki nem fizetett összeg. ■

2. Az üzlethelyiségben folytatható tevékenység (üzletkör) és a bérleti díj összege:

Üzletkör: nyers élelmiszer árusítás

termékkör: •

- zöldség és gyümölcs ; ;
— tej, tejtennék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) . ■ : •

kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
: - cukrászati készítmény, édesipari termék

/ esetében a bérleti díj: 1.300+ÁFA Fl/m2/hó ;

Üzletkör: egyéb élelmiszer

.'termékkör: .

. - egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só. ' ■
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

- édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előre csomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.).

- közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

esetében a bérleti díj: 2.500+ÁFA Ft/m2/hó. '

Üzletkör: vegyeskereskedés

: termékkör: '

- -, háztartási papíráru; vegyiáru; műanyag áru; . /''./y';
/ 'csomagolt élelmiszer; .......... j

■ - ■ pipere termékek, illatszer, kozmetikum; bizsu-ékszer. . v: ' ? ,:
- bőráru, ruhanemű, egyéb textiláru
- cipőjavítás; kuksmásoJás; névjegykártya készítés _ \



állateledel és kisállat tartáshoz szükséges kiegészítő eszközök
babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolásí cikk stb.) 
lábbeli- és bőráru

- audiovizuális tennék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD, stb.)
telekommunikációs cikk
festék, lakk

könyv
sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelési, kempingcikk, kerékpárés alkatrész, tartozék, lovas 
felszerelés, kiegészítők stb.)
játékáru
közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer tennék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, 
mankó stb.)
virág- és kertészeti cikk
fotócikk
optikai cikk
használt cikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor,
egyéb használtcikk, régiség)

esetében a bérleti díj: 2.500+ÁFA Ft/m2/hó

Üzletkör: máshol fel nem sorolt termékek árusítása

esetében a bérleti díj: 5.000+ÁFA Ft/m2/hó

Üzletkör: raktározás

esetében a bérleti díj: 1.0004-zÁFA Ft/ m2/hó

Raktározási célra Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete 240/2018. (V.03.) számú határozatának értelmében kizárólag az Új Teleld téri Piacon 
bérleti szerződéssel rendelkezők pályázhatnak!
„Az Uj Teleki téri Piac J3 jelű üzlethelyiség raktárhelyiségként is hasznosítható a Piacon 
bérleti szerződéssel rendelkezők számára, az ilyen célú hasznosításával összefüggő bérleti díj 
L()0() Ft/m2/hó + AFA."

Tárgyi üzlethelyiségben végezhető tevékenységek köre korlátozott, tekintettel arra, hogy az 
üzlethelyiségben nem végezhető hús- és hentesáru, illetve hal- és meleg étel árusítása, mivel 
ehhez az üzlethelyiség infrastrukturális feltételei nem adottak.

A pályázat nyertese megszerzi az adott üzlethelyiség bérleti jogát a szerződéskötés napjától 
határozatlan időre. A bérleti szerződést a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(a továbbiakban: Bérbeadó), mint Bérbeadó köti meg a nyertes pályázóval.

3. Jelentkezési határidő, pályázat leadási határideje:

2022. szeptember 21.13:00 óra



Jelentkezés helye: Új Teleki téri Piac üzemeltetési iroda (1086 Budapest, Teleki László tér 11.)

Jelentkezés módja: Apályázat zárt borítékban adható be. Apályázat nyelve magyar.

4. A pályázat kötelező elemei:

a) a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységi kör leírása : ?
b) a belépési díj megfizetésének vállalására szóló nyilatkozat 

(minimum 50.000 Ft/m2 + ÁFA) .

5. A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a) érvényes vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi 
amely igazolja, hogy a társaság a meghirdetett tevékenység folytatására

jogosult, valamint aláírási címpéldány,
b) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek másolata,
c) a pályázaton résztvevőt meghatalmazott is képviselheti, ez esetben a meghatalmazást 

közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és azt a pályázathoz 
csatolni szükséges,

d) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak nem áll 
fenn adó-, vám- és illetéktartozása. .

6. A pályázó az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az 
ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Hiánypótlásra a benyújtott pályázatok bontását követően van lehetőség, 2022. szeptember 28. 
napján 12:00 óráig.

Amennyiben a hiánypótlásra felszólítandó pályázó a pályázat bontásakor jelen van, abban az esetben 
szóban történik a hiánypótlásra történő felhívás, amelyet a piacvezetőség a pályázat bontásáról készített 
jegyzőkönyvben dokumentál, a pályázó távolléte esetén a felszólítás megküldésére elsőbbségi postai 
levélküldemény formájában, vagy e-mail útján írásban kerül sor, legkésőbb a bontást követő napon.

A pályázat elbírálásának szempontja: » legmagasabb összegű belépési díj, amely nem lehet 
kevesebb, mint 500.000,-Ft t ÁFA.

Azonos elbírálás esetén előnyt jelent, ha a Vili, kerületben regisztrált egyéni vállalkozó, vagy 
székhellyel rendelkező gazdasági társaság nyújt be pályázatot.

A nyertes visszalépése esetén a Bérbeadó a pályázat soron következő helyezettjeivel köti meg a bérleti 
; szerződést.

A pályázatok bontására 2022. szeptember 21. napján 14:00 órakor kerül sor az Új Teleki téri Piac 
üzemeltetési irodájában (1086 Budapest, Teleki László tér 11.) A pályázat bontása nyilvános.

A nyertes pályázót a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága döntését követően postai úton 

■ értesítjük. . \

7. A nyertes pályázóval Bérbeadó a bérleti szerződést a Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottsága előzetes hozzájárulása esetén köti meg. A bérleti szerződés 
főbb tartalmi elemei:

..



a) belépési díj első részletének (30%) megfizetése a bérleti szerződés megkötését követően, 
legkésőbb a bérlemény birtokbaadásának napján, továbbá a fennmaradó 70% részletekben 
történő megfizetése a szerződés megkötését követő hónaptól kezdve két éven belül,

b) 3 havi bérleti díjnak megfelelő Összegű óvadék megfizetése, amelyet Bérlőnek legkésőbb a 
birtokba lépésig kell megfizetnie.

c) bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete a szerződéskötés napjától.

d) határozatlan idejű bérleti jogviszony,

e) a Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni Bérbeadó 
részére,

f) üzemeltetési díjat nem kell fizetni, a bérleti díjon felül a Bérbeadó Képviselő-testületének 
404/2013. (XI.06.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően csak a ténylegesen mért 
fogyasztások és használat alapján továbbszámlázott elektromos áram, ivóvíz, a 
földgázszolgáltatás diját, valamint a piac üzemeltetéséből eredő zöldhulladék-, szerves eredetű 
hulladék-, kommunális hulladék Bérlő által leadott és az üzemeltető által nyilvántartott 
mennyiség szállítás díját kell megfizetni.

g) a Bérlő a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az 
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a jelen bérleti szerződés aláírását követő 60 napon 
belül nem írja alá, a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való kötöttsége 
megszűnik.

Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződést nem írja alá az elbírálástól számított 30 napon belül 
(jogvesztő határidő), abban az esetben az Üzemeltető a soron következő legelőnyösebb ajánlatot tevővel 
jogosult a szerződést megkötni. A szerződés megkötésére ebben az esetben is vonatkozik a 30 napos 
határidő.

A pályázattal kapcsolatos további információ az Új Teleki téri Piac irodájában kérhető (1086 Budapest. 
Teleki László tér 11.)

Jelen pályázati felhívás kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Új Teleki 
téri Piacon erre a célra rendszeresített hirdetőtáblán, továbbá megjelentetésre kerül a 
www.jozsefvaros.hu és a www.jgk.hu honlapon.

Budapest, 2022. szeptember 0( .

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányza 

nevében eljáró

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Nováczkí Eleonóra s.k.

vagyongazdálkodási igazgató

http://www.jozsefvaros.hu
http://www.jgk.hu

