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Tisztelt Y ár osgtzdílkodási és Pénzĺigyi Bizottsá g !

I. Tényá|lás és a dtintés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat (továbbiakban: onkormányzat) tulajdonát
képezi^a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 19. szám alattí,3650910lł9 hĺsz.-ú, I. emeleten elhelyezkedő,
237 m. alapterülettĺ helyiség, amely az ingat|an-nyilvántaĺtásban üzlet besoľolással szerepel.

Az onkoľmányzatiHázkeze|ő Iroda a fentí helyiséget 2OI1. március 10-én vette biľtokba. A birtokbavételi
jegyzőkönyv tanúsága szeľint a helyiség felújításra szorul, jó (4) besoľo|ású, ľendeltetésszeru haszná|atra
alkalmas.

Avizőtźs helyiségre az onkormányzatközos kĺiltség ťlzetésí kotelezettsége 26.705,- Fýhó + 15.40f,-Ftlhő
célbefizetés.

A helyiség a Palotanegyed városrészben, aRákőczi út mentén helyezkedik el, az Astoria és a Blaha Llýzatér
forgalmas csomópontjai közötti szakaszon. A helyiséget magttba foglaló épület az 1890-ęs évek körül
hagyományos fa|azott építési technológiával, ftildszint + 4 emelet kialakítással épült. Az I. emeleti helyiség a
társasházfóbejárata felett helyezkedik el, közvetlen utcai tájolásű. Alaprajzi elľendezése pľaktikus, abejárati
folyosó mellett ta|á|hatő a két mosdó, illetve a teakonyha. A bejáľati folyosó merőlegesen megtörve két
iľányban folýatódik, amelyről több önálló bejáratri iľodahelyiség közelíthető meg. Az irodák ablakai ketto
kivételével a Rákóczi út felé nézĺek. A helyiségek belmagassága 4,|0 m. A bejaľati ajtó biztonsági ráccsal
védett kétszárný fa ajtő, az ablakok egyrétegiĺ gerébtokos szerkezetek. A mosdókban és a teakonyhában
minden szaniter, gépészeti beręndezés és szerelvény megtalálható. A padozat PVC Iemezze| és

padlószőnyeggel burkolt, a falfeliilet tapétázott. a mosdó csempézett, felújítandó áI|apotű' onálló ftĺtését
gázkazánbinosítja, a hő leadását |emezradiátoľok látják el. A meleg víz e||étás villanybojlerrel és gázuzemu
átfolyós v ízme|e gitovel torténik'

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a |55lf0I3. (II. 18.) számú határozatában felkéĺę a
Társaságunkat a fenti üzlethelyiség bérbeadásaľa vonatkoző ĺyilvános egyfordu|ős páIyázat kjírására,
268 .667 ,- Ft/hó + AFA bérlęti díj összegen . A ptiyázati felhívás kozzététęIę megtörtént. Pá|yázat nem került
benyújtásľa , iąy a helyiségre kiirĺ pá|yázat érvényes volt, de eredménýelenül zárult.

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság a 30Ll201'4. (I[. 17.) számí határozatábaĺ felkérte a
Taľsaságunkat a feĺtí,üzlethelyiség bérbeadására vonatkoző ĺyi|váĺos egyfordulós ptiyázat újbóli kjírására,
148.864,- Ft/hó + AFA bérleti díj osszegen. A páIyázati fęlhívás kijzzététe|e ismét megtĺirtént. Egy
érdeklődő vásárolta meg a pá|yźzati dokumentációt, de pźiyázatot máľ nem nýjtott be, így a helyiségre kiíľt
ptiyázat érvényes volt, de eľedménýelen.

A Bizottság a 84012014. (VIII. 04.) számű határozattlban dönttjtt a pá|yázat eredménytelenségének
megá||itásáról, és a helyiség pźiyázaton történő bérbeadásáľó|,93.040,- Ft/hó + AFA béľleti díj összegen,
egyben kikötötte, hogy a helyiségľe nem adható be olyan ajtn|at, amely a Képviselo-testiilet 24812013. (vI.
I9.) számű határozatának 8. pontja szerinti 12 és 25 oń-os bérlęti díj kategónába hrtozó, illetve nyílvános
internęt szolgá|tatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékeĺység végzésére vonatkozík, tovtlbbá a Kiíľó
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kizárta a béľlő áItal' a béľbeadó helyett e|végzett felújítási munkálatok béľleti díjban toľténő megtérítését,
tekintettel a minimális bérleti díj méľtékére.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága84212015. (VII. 31.) számuhatározatábalúgy dontott, hogy a
fenti helyiség béľbeadásáraklírtpźúyźzatot visszavonja' és felkérte Táľsaságunkat, hogy a helyiség pá|yázat
útján magasabb minimális béľleti díj megjelölése mellett történő bérbeadására tegyen javaslatot.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a 994lf0l5. (D(. 28.) számll hatátozatában döntött a fenti
helyiség bérbeadására vonatkozó nyilvános pźiyázat kiírásáľól f30'400,- Ft lhő + AFA számított bérleti
đijon, azzal, hogy a Kiíró kikötötte, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testiilet 248lf0l3. (VI. 19.) száműhattlrozatának 8. pontja szerinti If oÁ, és a25 oÁ-os bérleti díj kategóriába
tartoző, illętvę nyilvános internet szoIgáltatás (internet kéyéző, call center, stb.) tevékenység végzéséľe
vonatkozik. A páLyázati felhívás közzététe|e megtörtént. Ptńyázat nęm került benyújtásľa, így a helyiségľe
kĺjrt pá|yáZat érvényes volt, de eredménýelenül zárult.

A CPR-Vagyonértékelő Kft. f0I5' szeptember 03-i értékbecslése alapján a helyiség foľgalmi értéke:
43.200.000,- Ft. A f48lf0|3. (VI' 19.) szćtmű Képviselo-testületi hatźrozat II. Fejezet 7. poĺtja értelmében,
abban az esetben a helyiség bérbeadásaľa, versenyeztetés, vagy ptiyázat útján kerĹil sor' a minimális bérleti
díjat a helyiség Áľĺ. neu<tti beköltözhető forgalmi értékének 80 %-át alapul véve kell meghatározni' ernek
összege 34.560.000'- Ft.

Amennyiben apźiyázatban a béľbeadás során végezhető tevékenység nem keľül meghatáľozásra, űgy az a|ap
bérleti díj mértéke a helyiség Ár.,ł. neĺ<uti beköltözhető foľgalmi értékének 8 %o-a, azaz a számított nettó
havÍ béľleti összeg: 230.400,- Ft.

A Képviselő-testület 47l20I5. (II. 19.) számű Versenyeztetési SzabáIyzatának 31. pontja értelmében, ha a
veľsenyeztetési eljáľás eredménýelenül zárul, két évęn belül kiírt ismételt páIyázatĺti a második fęlhívásban
a 30. pont szerinti bérlęti dij 80 %-ź|t kell mínimális bérleti díjként meghatározni, az igy számított nettó havi
bérleti díjl |84.320,- Ft. Ha a versenyeztetési eljárás eľedménýelen volt' a kiíró a minímális bérleti díj
tekintetében másként is dĺjnthet.

Javasoljuk, hogy a Tisaelt Bizottság a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 19. szám a|atÍi, 36509/0lNI
hľsz.-ú, 237 m, alapterületíĺ, tires önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyíség béľbeadásźlra a99412015.
(D(. f8') szźlmí hatźlrozatában foglaltak a|apján kiírt nyilvános egyfordulós pćiyázatot nyilvánítsa
érvénye snek, de aján|attevő h i ányában eredménýe lennek.

Javasoljuk továbbá a Budapest VIII., Rákóc zí tLt Ig. szám a\atti, 365O9/olN9 hĺsz-íl, f37 m2 alapteľületrĺ, I.
emeleten elhelyezkedő üres nem lakás célú helyiség béľbeadására nyilvános páIyázat kiírását, 184.320,.
Ft/hó + ÁFA iisszegen. Javasoljuk továbbá, hogy a páIytzat során keľüljön kikotésre, hogy a helyiség
béľbevétęlére nęm adhatő be olyan aján|at, amely a Képviselő-tęstület 24812013. (w. 19.) számú
határozatáĺak 8. pontja szeńnti If %o, és 25 oÁ-os bérleti díj kategóriába tartoző, illetve nyilvános internet
szoIgá|tatts (internet ktxéző, call Qenter, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik'

A felhívás közzététe|ére a Veľsenyeztetési eljárásokról szó|ő 47/2015. (il. I9.) szźtmű Képviselőtestületi
határozat (Versenyeztetési Szabá|yzat) |1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII.
kęrület Józsęfuáľosi Polgármesteľi Hivatal hiľdetőtábláján' a Lebonyolító ügyfélfogadásra szolgáló
helyiségében (Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZft.), a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkormányzat
és a Lebonyolító honlapj án, továbbá az Onkormányzat és a Lebonyolító Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt. renďę|kezésére álló intęrnętes hiĺdetési poľtálokon. továbbá a Kiíró döntésę szerinti más helyen ílletvę
módon.

A pá|yázat megjelentetésév.el kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési költség felmeľülése lenne várható
abban az esetben, ha az onkormányzat a fe|hivást napilap, hiľdetési újság útján is közzétenné, ezért
tapaszta|ataink a|apján nem javasoljuk a hirdetés napilapban torténő megjelentetését.

II. A beterjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós pźiyázat |ezárásához, az eredmény
megá||apitásához, valamint azűjbő|ipá|yázatra történo kiíľáshoz béľbeadói döntés szükséges, ame|y döntés
me ghozata|ár a a T iszteIt B izott s ág j o go sult.
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III. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A helyiség mielőbbi bérbeadásából befolyó bérleti dij fedezi az Önkormányzatközos költség fizetési terhét,
és plusz bevétele is keletkezik, illetve a helyiség źi|aga nem romlik tovább. Amennyiben nem adja béľbe a
helyiséget az onkormányzat, kiadásként havonta k<jzös költség ťlzetési kötelezettsége keletkezik.

A határozati javaslat elfogadása várhatőan kedvezően befolyásolja az Önkormányzat f0I6. évi bérleti dij
bevételét.

A d<intés pénziigyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem |akás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló
35lf0|3. (VI. 20.) önkormányzati ľendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. $ (l) bekezdése éľtelmében a
Képviselő-test{ilet (továbbiakban: Kt.) _ a rendeletben meghatározottfe|adat- és haĺáskĺjr megosztás szerint -
önkoľmányzati bérbeadói döntésľe a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a
béľbeadás módját a 7. $ (l) bekezdés a) pontja hatźltozzameg.

Az Önkoľmźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáró| szóló 66lf012. (XII. l3.)
önkormányzati rendelet 17' $ (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a|apjźn l00 MFt forgalmi éľték alatti vagyon
hasznosítása esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult dĺjntést hozni. A 7. $ (2) bekezdése
a|apján, ha Önkormányzat renđe|ete vagy a Képviselő-testület hatátrozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi
jog gyakorlőjahatźlrozza meg' hogy melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni.

A nyi|vános pźůyázat lebonyolításának szabźůyait a versenyeztetési eljárásokról szóló 47120|5. (II. 19.)
szźtmű Képviselő-testületi határozat (továbbiakban: Versenyeztetési Szabá|yzat) tarta|mazza, amelyet a
Budapest Józsefuárosi onkormĺányzat tulajdonáhan á||ő vagyonelemek hasznosítása és tu|ajdonjogának
áúruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerző személyének kiváůasztźsźra kell a|kalmazni, ha a
versenytárgyalás tartása jogszabá|y a|apján kötelező, vagy a tulajdonosi jogkĺiľ gyakorlója e|óírta, hogy a
vagyonelemet versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruhźnni.

A Veľsenyeztetési Szabá|yzat 30. pontja éľtelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáľa
meghirdetett pźúyźnat esetében a minimális bérleti díjat a Képviselő-testület nem lakás cé|játra szolgáló
ingatlanok bérleti díjźrő| szőIő hatátrozata alapján az adot1 ingat|anľa megjlatározott bérleti dij I00 %-a
képezĹ A 31. pont éľtelmében, ha a versenyeztetési eljárás eredménýelenül záľul, két éven belül kiírt
ismételt pá|yázatná| a második felhívásban a 30. pont szerinti béľleti díj 80 Yo-tú, a haľmadik felhívásban a
bérleti díj 65 %o-áú, a következő páůyźaatok során pedig az 50 %o-źt ke|| minimális bérleti díjként
meghatärozni. Ha a versenyeztetési eljárás eľedménýelen volt, akkoľ a fentiektől eltérően kiíró másként
dönthet.

A Képviselő-testiilet f48/2013. (vI. 19.) számű hatźrozatának 7. pontja a|apjźn a helyiség bérleti díjának
alapjául a helyiségeknek a jelen hatźrozat és a Kt. más hatáľozata szerint akfia|izźL|t beköltözhető foľgalmi
éľtéke szolgál. Abban az esetben, ha a helyiség bérbeadására versenyeztetésvagy pźůyźzat útján kerül sor, a
minimális bérleti díjat a helyiség AFA nélküli beköltözhető foľgalmi éľtékének 80 %-źLt alapul véve lehet
meghatáľomi. Nyilvános pá,|yźztatáts esetén önkormányzati éľđekből a minimális béľleti díj alacsonyabb
foľgalmi értéken is meghatározható, me|y nem lehet kevesebb 50 %o-ná|. Amennyiben a pźůyźz;atban a
bérbeadás során végezhető tevékenység nem keriil meghatźĺrozásra, űgy a, alap béľleti díj éves mértéke a
helyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének a8%o-a.

Fentiek a|apjźtn kérem a Tisĺelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

...... ...év. (...hó....nap). számri Yźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsági hatźrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) a Budapest VIII. keľtilet, Rákóczi út 19. szám a|aÍti,365ogl}lVg hrsz.-ú, 237 mf alapterületrĺ, üres
önkormányzati tulajdonú, I. eme|eten elhelyezkedő nem lakás célú helyiség béľbeadására a
Yárosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság 994/20|5. (IX. 28.) számű hatźrozata a|apjźn kiíľt nyilvános
pźúyźzati eljárást éľvényesnek, de eredménýelennek nyilvánítja.
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Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2016. január 18.

2.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.-t, a Budapest VIII. kerĹilet, Rákóczi tĺt 19. számalatÍi
3650910lN9 hĺsz'-ú, 237 m2 alapteľületű, üres, ĺlnkormányzati tulajdonú, I. emeleten elhelyezkedő nem
lakás célú heĺyiség béľbeadására nyilvános egyfordulós ptiyázat kiírásáľa I84.3f0,- Ft/hó + AFA bérleti
díj osszegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a Képviselő-testület
248/f0I3. (VI. 19.) számú határozatáĺak 8. pontja szerínti I2%o és a25Yo-os béľleti díj kategóriába
tartoző, illetve nyilvános internet szo|gźitatźs (internet kźpézo, call center, stb.) tevékenység végzéséľe
vonatkozik.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határido: f0I6. jaruár 18.

3.) a Bizottság felkéľi a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a páIyázat a Versenyeztetési szabá|yzatrő|
sző|ő 4712015. (II. 19.) sztmű Képviselő-tęsttileti határozatban foglaltak szerinti lebonyolításra'

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatőja
Hatáľidő: 20|6. jaruát 18.

4.) apá|yźuati felhívást a Veľsenyeztetési Szabá|yzat |l. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest
Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatala hiľdetőtáb|źýán, a Lebonyolító ügyfelfogadásra
szolgáló helyiségében (Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. telephelyein), a Józsefuáľos című helyi
lapban' az onkormányzat és a Lebonyolító honlapjáĺ, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító
sztlmára elérhető költségmentes hiľdetési felületeken' egyéb rendelkezésľe álló intemętęs hirdętési
portálokon kell közzéteĺľri.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyoĺtgazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016. május 31.
A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuáľosi GazdálkodásiKőzpontZrt.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataakozzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, f0|6. janńr II' f
Kovács ohó

v agy ongazdálko dás i igazgatő

KÉszĺrBrrp: JizsBrvÁn.osI GezoĺľrooÁsl KozpoNTZRT'

LpÍnre.: BALoG ERIKA REFERENS ý\-/
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? áily äzat bon tĺĹsĺ j e gyzőkłi nyv
amely 2015. novembeľ 05-én, a Józsefváľosi GazđáIkodási KŕizpontZrt. hĺvatalos helyiségében
készĺilt a Budapest V[II. keľlilet Rákóczi út 19. szám atatti önkormányzati tulajdonú üľes nem
lakás céljáľa szolgá|ĺĎ helyiség béľleti jogának megszeľzeséve| lĺapcsotatqsan kiírt nyilvános
egyfordulĺĺs p6ily ánet ka pcsán.

Jelen vannak
A jelen|éti ív szeľint.

A pályazatbontó bizottság tagjai:
- Maľkó Tímea a pá|yázztot lebonyolító Józsefuárosi Gazdálkodrási Kozpont Zľt' Heýiség
Béľbeadási lľoda íľodav ezetaje, a pźt|yázatbontó bizottság elnöke,
- Ba|og Eriką a pćüyázatot lebonyolító Józsefuáľosi Gazdálkodásĺ Kiĺzpont Zrt. HeýiségBérbeadási
ĺroda ręferen se, a pä|yázatbontó bizottságtagsa,
. Dľ' Kerényi Géza ĺiryvéd, a Józsefuárosi Gaeđálkodási Központ Zrt. jogi képvise|ője, a
pályĺázatbontó bizotĺság tagja.

Markó Tímea, a pá|yäzatbontó bizoťtság ęlnöke megnyitja a bizottság iilését. Fe}kéri Balog Erikát a
pźilyáuatbontäsľól készijlő jeg1zőkönyv vezetésére. Fęlkéri továbbá Di. Keľényi Géza ĺigyvéIdeĘ hogy
a jegyzókŕinyvet az e|ké,szii|tekkoľ hitelesítiként kja a|á.

Maľkó Tímea ismerteti a pá|yźrati kiírásban szeľeplö adatokat. A páIyźnat kiíĘa a Budapest Főváľos
VIII' Keľi.ilet Józsefvárosi onkonnányzat. A pá|yázar lebonyoiÍtda a JózsĚfvárosi Gazdálkodási
Kozpot.úZtl.

Apá|yázat céIja:

A Budapest Fóváros Józsefoárosi onkormányzat Képvise|ó-testiilet Városgazdá|kodási és Pénztiryi
Biznttságának 994/20|5. (Ix. 28.) számú döntése a|apján, a tulajdonát képezo Budapest VIT|.,
365a9ĺ0/N9 helytajzi szam a|att felvett, a Budapest VIII., Rákó;zi ůt 19. szám a|arti, z37 mź
alaptertiletű, iiľes, önkormżny2ź.ti tu|ajdonú nem lakás céLjáraszo|gátó he|yiség bérbeadása nyilvános
eryfo ľdu lós páńy źrat űtján.

A päIyázatot aznyeri, aki apál|yánari felhívásban röpített feltételek tetjes{tése mellett a béľIeti đíjľa a
|egľnagasabb ąjĺánlatot teszi. A páÍyáult egyéb feltéte|eit, az ajłfu|attevő áIta| nregvásĺáro|t pä1y:äati
d ok u mentác ió tarÍa|mazza,

Markó Tímea elĺĺadja' hagy az ajánlattételi eljárás nyilvános, a Kiíľó a pä|yázati felhĺvást közzétętte
Budapest Józsefváľosi onkormányzat Po|gáľmesteri Hivatalbafl, d Józsefoáros honlapján
(wlvrvjQ?seĺVéros'ht!), továbbá a JózsefVárosi Gazdálkodási Kiizpont Zťt. honlapján
(lvwrry.kisÍäIu.htl), és a Bp' VIII. Losonci u, 2, sz, a|atti iľodájának hiľdętőtáb|źĘán, valamiňi a
Po|gármesteri Hivatal költségmentes lrÍĺdetési fel ii |etei n.

Markó Tímea ismerteti, hory az ajan|at benyújtásának határideje 2015. november 05. 1 lJ0 óra vo|t. A
benyújtás helye a Jizsefvĺĺrosi Gazdá|kodási Kiĺzpont zťt, }083 Budapest, Losonci u. f' a|atti,
Helyiség Bérbeadási lrodája'

š

Cím Hrsz Alapterälet
mz

Fekves Rendeltetés Minimá|is
nettó béľIeti
díj (Ftlhó)

Ajánlati
biztosíték

1Áľĺs
összep}

Rákóczi út 19' 36509ĺ0ĺN9 )11 L emelet ĺlz}et f30.400,- Ft 979.425,- Ft
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Maľkó Tímea ismeľteti továbbĄ hory a Kiíró kikötötte, hory a helyiségben nem végezhető a
Képviselo.testiilet 248/2013. (v1. l9.) saáĺnú határozatának 8. ponfia szeľinti |2$/o és25 Yo-os beľleti
díj kategóriába tartoző, il|ewe nyilvános interĺet szo|gáltatás (inteľnet kävéző, call center, stb,)
tevékenység, Azi|yen tevékenységre vonatkozó ajánlatot Kiíľo érvénýelennek nyitvánítja'

A fenti he|yiségre vonatkozó pźúyźu:ati đokumentációt senki nem vásáro|ta meg.

A pá|y &zati fełh ívásban szerep I o határi dón bel ĺi I n em kerti I t benyúj tźsĺa pŁ|y źnat,

Maľkó Tímea' a pá|yäzatbontó bizottság elnöke megáIlapĺtja, hory a Budapest VII[., 36509t1tryĺg
he|yrajzi szjnn a|att fe|vett, a Budapest VIII., Rákóczi itt |9. szím alatti, 237 m2 a|apteľiiletĺĺ, iires
ön'kormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség béľbeadására e|ső alka|ommal kiĺĺ nyí|t egyfoľdutós
pá|y áat érvényes' de aj án I attevó h iányában eľedménytelen'

Markó Tímea a pŕiyáĺzatbontó bizotťság elnöke a fenti helyiség.e vonatkozó płt|yäzat bontó iiĺését
bezĄa.

k. m. f.

a pá|y ízatbontó bizottság e |nöke jegyzőkdnywezetö

Dr. Kerényi Céz-a íigyvéd
jegyzőkönyv hite|esítő

-ď. ę
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Jelenléti ĺv

amely 2015. novembeľ 0íén, a Jĺózsefváľosĺ Gazđátkodási KözpoatZrt. hivatalos helyiségében
készĺi|t a fenti címen |évó önkoľmányzaü tulajdonú ĺires nem lakás céljára szolgálĺó neĺyĺsą
bérteti jogának męszeľeésével kapcsolatosan kiírt nyilvános pń|yár'atvóI.

Maľkó Tímea irodavezető a pá|yazatbontó bizottsrĘ
elnö'ke

t -/| í_\
Balog Erika refeľens apá|yázatbontó bizoľtság tagja fri\
Dr. Keľényi Qéza ugyvéd a pźiyźłzatbontó bizoĺság
tagja
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nnrÉr<nlnsI JE Gy zlxoNYv
Készii|Í 2015. november 09.én I1l5 órakoľ a Jóesefuárosi Gazdálkodasi Központ Zrt. (1083Budapest LosoncÍ u. 2.) hivatalos helyiségében.

Táľgr: Budapest VltI., Rákóczi tst |9. szám alatti, 3650gr/aMg hľsz-ú helyiség bérbeadás áťakiíťtnyi l ván os pá|y ź,zat éltéke lése.

Je|en vannak: je|enlétĺ ĺv szerint

řä:ä#::"ő"ľľffiĺ ,ł,.ou,,uu,i 
kiírásban szeľeptő adatokat' A pá|yázat kííĄa a Budapest

A Budapest Főváľos VIII. Kerĺi|et Józsefuárosi Önkoľmanyzat Képviselő testti|et Yárosgazdá|kodásiés Pénzĺigyi Bizottság 2?!?0)?.(Ix. 28.) sámú haarcí.aa a|ausán a pá|yázłt célją a tulajdonátképezö Budapest vIIl',3.6509l0/Ng he|yrĄaszĺm alatt ĺero"ĺ,ä-gud"pest VIII., Rákóczi út l9. száma|atti, f37 m2 alaptertiletíl, tiľes, onkorňányzatí tula;aoní-'ň1',lil,i' 
.:é|łýľ szotgáló heýiségbérbeadasa nyilvános e^glfoľdulós pä|yázat, íqĺn. ,,t. ňĺnĺ*eli, bérleti díi f30.400,. Ft/hó + Afaösszegben kerĺilt megjelölésre.

Kikó kikötötte' hogy a he|yíségben nem végezhetö a Képviselő+estťi|et248|f0l3. (u. 19') számrihatfuozatźnak 8. pontja szerinti If Yo-os (řendég|át.łs, ńuJ-,""etenység} e. ii ł"-os béľleti dfikategóriába tartaző, ílletve nyi|vános internet' šzolgáh;ás (in1eľneĺ kávézó, ca|l center, stb')tevékenység. Az i|yen tevékelrységre vonatkozó ajántatňt Kiíľó éľvényt.l"nn"l. *yíĺuffia.
A fenti határozat a|apjźn elkészítésre keriilt a helyiségre vonatkozó pá|yázatikiírás. amely kőzzététe|rekertilt a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat Polgermesteń Hivatalb"n, u loz."ľváíos honlapján(rvu.rľ..ioz.sefualos,hu), valamint a Jó.zsefváľoš Gazdá|kodási K:izponi z;." honlapjánGtuľ.tĺsľalunu), és a Budapest VIII., Losonei u, f, sám a|atti ĺľ"aa nijJäiábf,;;,i;, vaĺamint aJózsefoáros círnű újságban és a Polgáľmesteri Hivatal l.oltseń"n;es hiľdetési f;i'b'ł"; va|amint azi ngatlan.com hírdetésí poľtalon.

Apźńyźaati ťe|hívás a Jó21ťv1ros újság 20l5. októbeľ |4-i szźmäban keri'i|t megjelentetésľe.A pá|yázati dokumenĺíci1 201s. okĺóbeľ l6.to| vo|t *"guá*á*lľ.atő, a beadási határidő 20|5,novembeľ 04. 1l30óra vo|t. Az ajánlati biaosíték beérkezéšén"k ľ,u.á,idu;": 2015' novembeľ 02. Apá|yéaat bontłłsra 2015' novembeľ 05-én keriilt sor.

Apá|yáati dokumentaciót senki nęm vásáro|ta meg.

A łeadasi haÍłáľídöben belĹil nęm éľkezett be ajánlat.

A 2015. novelnbeľ 05.i pályázat bontási 
Ęs1'oł.91'.,ben rögzítésre keľiiĺt, hory a Bizottságmegá|lapíroĺa, hogy a páIyázatérvényes, de jáeňikez<ĺ rrianyauan řľedménytełen volt'
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Mindezek tekintetében a pá|yäzaÍértéke|o bizoÍtság javasolja a Budapest Föváľos VĺlI. Kerĺilet
Józsefuáľosi Önkormłínyzat Képviselô-tesÍiilet Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsagának, hogy a
ťenti helyiség bérbeadásáľa kiíľt ĺyilvanos pá|yźłzatat nyilvánítsa érvényesnet de jelenikězö
h irínyában eľedménytelennek.

Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nincs, az értékelés vezstője az éľtéke|ést 20l 5. november 09.én
l 130 óľakor |ezárja.

K.m.f.

p á|y őłatértékelő b i zottság ęlnöke

Blog Erika
jeýzókönyvvezeto

Maľkó Tímea
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Jelenléti ív
amely 2015. ľovember 09-.én, a Jĺízsefváľosi GazdáIkođási Központ Zrt. iroďäiálban készĺilt, aBuđapest VÍĺI. keľület Rlĺkóczĺ tńt t9. szám ataĺĺ önkormii'*n tulajdonú iiľes nem la|đscéljáľa szo|gáůő heřyĺsĘ bérbeadĺásával kapcsotatosan kiíľt nyilvános pá|yázatánĺk érféke|ése

M a rkó T i m ea a p á|y źzatértéke lő b ĺ zotf ság e l n ö ke

Balog Eľika a pá|yázatértékelő bizoffs ág taga

Dľ. Keľényi aéza Ĺigyvéd. a pá|yázatértékelő
bizottság tągĺ6
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