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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényá|lás és a diintés tarta|mának ľészletes ismertetése

Ą ' 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onkoľm ányzat (a továbbiakban:onkoľmányzat) tu|ajdonát képezi a Budapest VIII' kerület, Népszínhá' u. :1. szám alatti,34776l0/N1 hľsz.-ú' ||1 m2 alaptertiJetti utcai bejĺáľatí mlaszĺnti és 867 m. alapteniletűpinceszinti ľészekből álló, összesén t058 m2 alapterriletű (a tulajdoni lap tanúsága szerint:

}219. y,) az ingat|an-nyi|vántartásban raktfu megnevezésű nem lakás céljáľ a szolgá|őhelyiség.

Az onkormányzaü Házkeze|o Iľoda a fenti helyiséget 2O|3. szeptember 23. napján vettebiľtokba. A bitokbavéte|i jegyzők<inyv tanúsága ,,.iint a helyiség nagymértékű felújításraszoľul, (2) besoro lású, ľendelteté s szeľű haszná|aű aalkal mas.

Avizőrás helyiségre az Önkormányzatkĺjzös költségfizetési kötelęzettsége |27.512,-Ftlhó.
A fenti címen lévo helyiségcsopoľt a Népszính tn utcafelől és a társasházudvaľáról, a pince aBéľkocsis utca fe|ől is, valamint a ft'ldizinti helyiségből is megközelíthető' A Népszínházutcai bejáratná| ta\á|hatő-sz'á||itoszalag és a Bérkocsis utcai bejáratná| lévo teherlift lehetovéteszi az áruk pincébe való lejuttatatását. A fcjldszinten tcibb mtsdó, WC is helyet kapott, azegyik vizesblokk bejárata kizfuő|ag az udvanől nyílik' A fÓldszinti,helyisegek belmagassága4,90 m, a pinceszinten pedig 4,2O m. A ftildszinti belso teľek felület" u*Jlt és festett, teljesfelújításra szorul, a pinceszinti helyiségek a vizesedésből adódóan dohosak. A bejárati ajtó éspoľtál femráccsal védett. A padozat kerámia lapokkal, PVC |emezze| burkolt, gyengeállapotú. A helyiségben minden kcizmű megtalálhätó, a gépészeti berendezések elavultak,üzemképtelenek, cseréľe, illetve felülvizsgálatia szorulnak. 

.

A VárosgazdáIkodási és Pénztigyi Bizottság a 60512015. (VI. 08.) számú határozatźlbanfelkéľte Társaságunkal 
", 

fu'|-|elyiségcsopoľt bérbead ására vonatkozó nyilv ános pá1yázat
kifuására, 257 '067,- Ftlhó + Ápe ueľle1i dij c;sszegen. A kiíró kikötotte, hogy a helyiségrenem adhatő be olyan aján|at, amely a Képviselő-testtilet 248/2013, (VI. l9.) számúhat.ározatának 8. a) ponda szerinti 12 és 25 oÁ-os bérleti díj kategóľ iaba artozó, illetvenyilvános internet szo|gáltatás (internet kávéző, call center' stb.) tevékenység végzésérevonatkozik.

4

ŽC4;r



A palyázati felhívást a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. kozzétette a bizottságihatározatban foglaltaknak megfelelően. A ptiyázat2O|5. szeptember 2. napjánkeľült kiírásra,leadási határideje pedig 2O|5. szeptembei 1.6. napja, a bontás ideje 2015. szeptember 17.napja volt. A páIyázati dokumentáóiót egy személy vásárolta meg. Határidőn belül pályázatnem került benyújtásľa, így a helyiségre ui"t palyaźat érvényes volt, de ajánlattevo hićnyábaneredménytelenül záľult

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az |146/2015. (XI. O9.) számu haÍározatábanfelkérte Társaságunkal': fu"l'-lélyiségcsoport bérbeadásaľa vonatkozó nyilv ános pá|yázatkiíľására, 2|7.014,- Ft/hó + Áľ.a. ue.l.]i díj clsszeg"n.' ,ł Kiíró kiköt.ltt., ĺogy a helyiségrenem adható be olyan aján|at, amely a Képviřlő-testület 248/2u3: NI. |g.) szám(s,határozatźnak 8. a) pontja szeľinti 25ó/o-os beileti díj kategóľiába tartozó, illetve nyilvánosinternet szo|gáltatás (internet kávéző,call centeľ, stb.) ievéken ységvégzéserl vonatkozik.
A pá|yázat kozzététe|ére 2O|5. decembeľ 1l. napján került sor, az aján|at benyújtásánakhataľideje 20l6.januáľ l3. napja volt. A pá|yázatiáókumentaciót a határidőn belül senki nemvásárolta meg, pá|yázat sem kertilt benyĺjtasra, így ahelyiségre kiírt pá|yázat érvényesen, de
ď1 ánlattev o hiányában eredménýel enül záru l t.

A CPR - Vagyonértékelő Kft. 20l5. május l5. napján készüIt, 2015.július 15. napjánés 20l6.
ýr,yár 22. napján felülvizsgált értékbecslése szerint a fenti helyiség forgalmi éľtéke71.400.000,- Ft. A 248/2013. (VI. |9.) sztmu Képviselő-testületi határőzat II. Fejezet 7.pontja értelmében, abban az esetben, ha helyiség bélbeadására' versenyeztetés, vagy ptl|yázatútján keľtil sor, a minimá]is bérleti díjai a ľl-elyiseg Áp,ą nelttli beköltözhető foľgalmiértékének 80 %-át alapul véve lehet megiatfuozni,.enněk cĺsszege 57.120.000,- Ft.
Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás során végezheÍ'ő tevékenység nem keľülmeghatátozásra, ugy az a|ap béľleti díj méľtéke a helyiség7FA nélktili bekóltozneto forgalmiéľtékének 8 oÁ-a, azaz a számított netió havĺ béľleti díj ř,.".g 380.800,- Ft.
A Képviselo-testĺilet 47/20|5. (II. l9.) számú Versenyeztetési Szabtiyzatának (atovábbiakban: Veľsenyęztetési Szabá|yzaÍ) 31. pontja énelmébán , ha aversenyeztetési eljáráseredménýelenül zárul, két éven belül kiírt ismételi pá|yázatnál a második felhívásban a 30'pont szerinti bérleti díj 80 o/o.át a haľmadik felhívásbań a bérleti díj 65 %o-.át kel| minimálisbéľleti díjként meghatározni, az így számított nettó havi bérleti aĺi z+l.520,- Ft. Ha aveľsenyeztetési eljárás eredménýelen volt, a kiíró a minimális béľleti dĺj tekintetében máskéntis dönthet.

ított
az ak érték kerültmeghatározásra,

Javasoliuk. hogy a
3477610/A/1 hľsz.-ú'
lakás céljára szo|gá|ő
foglaltak alapj án kiírt
eredménytelerrnek.

Javasoliuk a Budapesl ul'l.'k:''ul..', Népszínház u. 31. szám alatti,34776/0/A/| hrsz.-u,ténylegesen l058 m, alapterületű, tires önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgálóhelyiség bérbeadására nyilvános ptiyázat újbóli kií,á,át, lbo.ąoo,- Ft/hó ; Áľe boľleti dĺ.j
<lsszegen. Azért javasoljuk a bérleti díj 50 %o-os mértéken tĺirtén ő mega||apítását, meľt akorábbi béľleti drj mellett sem volt éľdeklődés a helyiség bérbevételé,", igy łá,hutőun az uj,korábbinál magasabb összegtĺ minimális bérleti díjón ňm várhatő eľaetioaes. A helyiség
rossz adottságokkal rendelkezik, a jobban hasznosítható fcjldszinti résza teljes alapterületbol

Bizottság a Budape,st VIII. kerület, Népszínház u. 3l. szám a|atti,
ténylegesen l058 m, alapterületű, üres önkormányZaÍi filajd'onri nem
helyiség bérbeadására az 114612015. (XI. O9.) izámu határozatában

nyilvános pá|y ázatot nyilvánítsa érvényesnek, de aj ánlattevő hiányában
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kis hányadot tesz ki, így az érdek|ődés a továbbiakban is alacsony mértékben várható. A
minimális béľleti díj ilyen módon történő megá||apítására a Versenyeztetési Szabá|yzat a
Bizottságnak lehetőséget biztosít'

Javasoljuk, hogy a helyiségľe ne legyen beadható olyan aján|at, amely a Képviselo-testület
24812013. (VI. 19.) számú határozatának 8. a) ponda szerinti 25 o/o-os bérleti díj kategóriába
tartoző, illetve nyilvános internet szo|gá|tatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység
végzésére vonatkozik.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség béľbeadására kiírt nyilvános páIyázat |ezárásához, az eredmény
megźi|apítźtsźůloz, valamint aziljbo|ipályázatratörténo kiíráshoz bérbeadói döntés szükséges,
amely döntés meghozata|ár a a Ti sztelt B izottság j o go sult.

III. A diintés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a nyilvános pá|yázat újbóli kiíľását, mivel a minél előbbi bérbeadásából befolyó
bérleti díj fedezi az onkoľmányzat közös költség Íizetési terhét, és pá|yázatľévén vélhetoleg a
magasabb bérleti díj ajánlattal még plusz bevétęl is valószínűsíthető'

Amennyiben a helyiség bérbeadásfua az onkoľmányzat nem ír ki pályázatot,
továbbra is havonta közös költség fizetési kotelezettsége keletkezik, továbbá

kiadásként
a helyiség

műszaki á|Lapota romlik a kihasználatlanság miatt.

A határ o zaÍi j avas l at e l fo gad ása v árható an ke d vezoen befo l yásolh atja az onkormány zat fO | 6,
évi bér]eti díj bevételét'

A dontés pénzügyi fedezetetnem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől sző|ő3512013. (VI.20.) ĺinkormányzati ľendelet 2.$ (l) bekezdése értelmében a
Képviselo-testrilet (továbbiakban: Kt.) - a ľendeletben meghatározott feladat- és hatáskör
megosztás szerint _ önkoľmányzati bérbeadói döntésre a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbáabérbeadás módját a 7. $ (1) bekezdés a) pontja határozza
meg.

Az onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló
6612012. (XII. 13') önkormányzati rendelet l7' $ (l) bekezdés a) pont ab) alpontjaa|apján
100 MFt foľgalmi énék alatti vagyon hasznosítása esetén a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság jogosult döntést hozni. A 7. $ (2) bekezdése alapján, ha onkormányzat rendelete
vagy a Képviselo-testület hattlrozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója
határozza meg, hogy melyik versenyeztetési eljárást kell a|ka|mazni.

A nyilvános pá|yazat lebonyolításának szabá|yait a veľSenyeztetési eljárásokľól szóló
47120|5. (II. 19.) számu Képviselo-testületi hatáĺozat (továbbiakban: Versenyeztetési
Szabá|yzat) tarta|mazza' amelyet a Budapest Józsefváľosi onkormányzaÍ' tulajdonában álló
vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának áttuházása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogoÍ. szeruő személyének kiválasztására kell a|ka|mazni' ha a veľsenyttłgya|ás tartása
jogszabá|y alapjtn kcitelező, vagy a tulajdonosi jogkör gyakorlója e|őirta, hogy a
vagyonelemet versenyez'tetési e|járással kell hasznosítani vagy a trrlajdonjo gát ćúruházni.

A Versenyeztetési Szabéiyzat 30. ponda éľtelmében a nem lakás céljáľa szo|gtiő helyiség
béľbeadására meghiľdetett pá|yázat esetében a minimális béľleti díjat a Képviselő-testtilet nem
lakás céIjára szolgá|ő ingatlanok bérleti dýárő| szo|ó határozata a|apján az adott ingatlanra
meghatározott bérleti díj l00 oÁ-aképezi. A 31. pont éľtelmébęn, ha íveľsenyeztetésie\járas t.{
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eredménytelenül zárul, két éven belül kiírt..ismételt pá|yázaÍnál a második felhívásban a 30.pont szerinti bérleti díj 80 oÁ-át, a harmadik felhĺvaiĹän a bérleti díj 65 oÁ-át, akövetkezopá|yázatok során pedi g az 50 oÁ-át ke|| minimális béľleti díjként meghatározni. Ha aversenyeztetési eljárás eredménýelen volt, akkor a fentiektől eltérően kiĺro mesként dönthet.A helyiségbéľ alapjául a 248/2013. (VI. 19) számu Képviselo-testületi határozaÍ'(továbbiakban: Kt' határozat) szolgál. e rt. natarőzit 7. ponda értelmében a helyiségbéralapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más határ ozata szerint aktualizáltbeköltözhető forgalmi éfték; szo|gá|. Abban aZ esetben, ha a helyiség béľbeadásáraVersenyeztetés vagy pá|yázat útján keľül soľ' a minimális bérĺeti díjat al,áyĺ,Eg íF;;élňllbeköltözhető foľgalmi éľtékének 89 %-át "l"p;i.;;". lehęt meghatározni. Nyilvánospá|yáztatás esetén önkormányzati érdekből a minimális bérleti aĺ; u i"táitci,ľ,eto forgalmiérték 80 %o-ná| kisebb énékben is meghatározhatő u,uul,,-nogy ez az értéknem lehet kevesebba beköltözheto forgalmi érték 50 %o-ná|'

A Kt. határozat 7. pontja értelmében'amennyibe n a páIyázatban a bérbeadás során végezhetőtevékenység nem kenil meghatátozásra, uly az uiip, ae,rc,l dlj mértéke a helyiseg Áľ.tnélküli bekciltözhető foľgalmi értékének 8 o/o-a.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bízottságot, hogy döntését meghozni szíveskedien.

Határozati javas|at

.év. (..'hó....nap). számúVárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
l ) 1j$ayes1 VIII..keľület, Népszínház u. 31. szám a|atti,3477610/A/1 hrsz'-u. összesen1058 m'alapterületű, üres önkoľmányzati tu|ajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségbérbeadására a Yárosgazdálkodási eš ľenzugyi Bizottság ||46/2015. (XI. O9.) számuhatározat a|apján kiíľt nyilvános egyľoľaíio s pályázati eljárást éľvényesnek, deeľedményte l ennek ny i|v ánitj a.

Felelős: Józsefváros i Gazdá|kodási Közpo nt Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőjaHatáridő: 20|6. március 7.

2.) felkéri a Jőzseťvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.-t,a Budapest VIII. k^erület, NépszínhĺŁu. 3l. szám a|att elhelyezkedő 3477610lA/| hrsz.-ú, .i.,,...n 105ď;';Lpteniletű, üľesönkormányzati t[Iajdonú, utcai bejáratú, fcildszinii és pinceszinti nem |akás céljáraszolgáló helyiség újbóIi béľbeadásái1 
1ľilváno. .gyĺo,au tbs pá|yazat l.iĺ.ase.u 190.400,-Ft/hó + Ápł ueĺ"ti díj ĺisszege" A 5jĺ'9 kiköti, íLev uhelyiségľe nem adható be olyanaján|at, amely a Képviselo-teitLilet 24812013. (VI. "1'9'7 

s,ź,^,"határo,zitának 8' pontjaszerinti 25 %o-os bérleti díj kategóľiába tarÍozó, ill.tu. nyilvános inteľnet szolgáltatás(internet kávéző, call centeľ, stb') tevékenység végzéséľe vonatkozik.
Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt, vagyongazdálkodási igazgatőjaHatáridó : 20 | 6. március 7

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a páIyázat a VeľsenyeztetésiSzabá|yzatrő| sző\ő 47l2O15. (II. 09.) számŁ Képviselő-tesiriletĺ határozatbanfoglaltakszerinti lebonyolításra'

Felelős: Józsęfváľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt. vagyongazdáIkodási igazgatójaHatáridő: 20|6. március 7.
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4.) a pá|yázati felhívást a Versenye ztetési Szabá|yzat t 1. pontjában foglaltaknak megfeleloena Budapest Főváros VIII' keľül et J.97s.etva1o'ĺ ľolga.-esteľi Hivátala hirdető táb|áján, aLebonyolító ügyféIfogadásra szolgáló helyiségeibeř(Józsefvárosi Gazdálkodási KozpontZrt' telephelyein)' a Jőzsefvtl.o. óí*.ĺ lreiyi Ěpban, u'-onto.-]'il; a Lebonyolítóhonlapján, továbbá az Önkormfuv'1?: es á kbonyálĺto számára"ĺé,h.tő költségmenteshirdetési felületekęn, egyéb rendelkezésľe álló intemetes hirdetési portálokon kellkozzétenni.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Hatáľidő: 20| 6.június 30.

A döntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Józsefváľosi Gazdálkodási K<ĺzpo ntZrt-.A lakosság széles körét éľintő döň;éSe:k esetén lavaslata a kozzététe] mődjáranem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. februáľ 29.

Kovács Ottĺí
v agy o ngazdál k o dás i i gazgató

KÉszÍrerrp: JózsppvÁnoslGozoffi
LpíRr,ą: Baloc ERlrł REFERENS \/-.)
PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNypl- / NEvĺ lcÉNyEI-, IGAZoLÁS: ź \

Jocr KoNrnoll' t 
'NYEL' 
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DR. MÉszÁn Enlrł
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P á|y ázat bon tási j egyzőkönyv
amely 2016. januáľ 14.én, a Józsefváľosĺ Gazdá|kodási K.tizpo nt Zrt. hivata|os helyiségébenkésziilt a Budapest VIľI. keľüIet ŃlpYĺnľlĺz 
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.L*, 
uoto.mányzatĺ tutajdonú ĺ|ľes:#Jffůľ"Jlffi':l"ĺ'"1,ľ.ľ|'.u* uäĺ"'ĺ ĺ"ga""Ĺ ,nűi uäe"e,"ll.'p".J"ĺoJń kiÍrt nyĺIvános

Jelen vannak:
A jelen|éti ív szerint.

Ą pályázatbontó bizottság tagiai;

iu,Íj.xľu::ľ:x;"::::,,Ť":J,jřľf:Tt JŁäľľ:i-[1zdálkodási Közpollt Zrt. Helyiség

*,iŕtr,jö!:łł;ł,:ł:x;*ľ"ĺ::ĺ',rc#;;.äääiläi'u., *o'oo ntZrt'He|yiség Béľbeadási

ou,,ľł,oTii:"ň:"Íľ#,"!t]]no' 
u ŕ,.,.fřá.osi Gazdálkodási Központ ZrÍ'. jogi képviselóje, a

Maľkó Títnea, a pá|yázatbontó bizottság ęlnöke m1ąvitja a bizottsag ĺjlését. Fetkéľĺ Balog Eríkát aľÍääHiii:ľl}:iŕ:ľJřäĺ:ľ"'lľ"";:in*ĺ; .""iil:i'; łiíLu o;,r",e"yi őä,,,*"noet, hogy

Markó Tímea ismerteti a pá|yázati kiírásban szeľeplő adatokat. A p.á|yázatkiírója a Budapest Főváros
řli;"Íľt{lt 

Józsefvároiĺ bnto.'á'i^,' o pÄýazat leuonyolĺto;a a Józsefuárosí Gazdálkodási

Apá|yázat céIja:

A Budapest Főváros Józsefvárosi onkormányzat Képviselĺĺ-tęstület Városgazdátkodási és PénztigyiBizottságának 1|46/2015' (IX. 09.) ;;;;o1lté9e a|apján';tu]fäo',at-tepežo ň"a,p*ivIII. kerĹilet,34.ĺ76/0/^/1 helyľajzi szám alatt,1."ü' ; B"d"ľ::;Vii!;;ffi;'ln áz u. 3l. szám áiuttĺ, 1058 m2alapterü|etű, üres, önkornrányzati mlajdonJ nem lakás- cé|jia,-Jorgalo.helyiség bérbeadása nyilvános
:f,äľ::ľl:ft,j::x,,łłán. e ueľbeaJJsrJ vonatkozó paryazÁt-nasodszor keitilt kiíl.ás ra, mive| az

A pá|yáz'br az nyeri, aki a pŕl|yázati felhĺvásban rögzíteľf feltétetrek ĺ:eljesítése meIlett a bér|eti díjra a
ffilätx.ä'"ĺ'^ł:ľ#:::ľĺ. ĺ paly5,ui.Jl'" r"ltät"l.ĺt,.ł,.-^ii,il^u"vő által megvásárolt páIyázati

Maľkó Tímea előadia' 
|osyu.. aiálllattételi e|j.á.ás nyílvános, a Kiíró a pá|yázatifeIhívást közzéteÍteBudapest Jozsefvłĺrosi -o"l.o,*ł.'yl"i-.. 

ľđlgenn".t".i űĺuuiuluun, , 
. 

Jó,.;ř;;;;; honiapján(ltwlł.jozsefr,args.htl), továbbá á .lozsefuá,osi c*Jalřoäa"i xtizponi Z;" honlapján
[äffi;l#'łł",::ů,ľ.!*,ľJl;,',",.Tłä'l;,*"*" ffi"'.älł** nřa'.tĺneulí;án, uulu'ini u

Markó Tílnea ismerteti. |.logy az
benyú.itás helye a Jozsęfváiosi
Helyiség Bérbeadási ĺrodáia.

ajánlat benyújtásának
Cazdá|kodási Közponĺ

határid.eje^2a.l6. jantlár l3 llro óra volt, AZt1. 1083 Budapest, Losonci ,.1.-^,1'"ü.

b

Minimális
nettó bér|eti
díj (Ft/hó)

217,014,- Ft
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\*.
1"..\
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Markó Tímea ismerteti továbbá, hogy a Kjíró kikötötte, hogy a helyiségben nem vegezhető aKépvĺselő.tesÍú|et 24\/fol3' (VI. I9.ý szamr:l határozańnÄl. alponE" i,".ňti 25 o/o,-os bér1eti díjkategóľiába tarÍozi, iIletve nyilvános internet. szo|gáltatás (intcrnet kávézĺ1, calI center, stb')tevékenység. Az ilyen tevékenységre vonatkozó aján|atotKiíró éivénytelennek nyíľvánítja.

A fęnti helyiségre vonatkozó pá|yázati dokumentációt senki nem vásárol ta rneg.

A' pźt|yázati felhívásbalr szereplő hatlĺľidón belül nem keriilt benyrij tásra pá|yázat'

Maľkó Tímea, a pá|yázatbontó bizottság elnöke megállapída, hogy a Budapest VIII. kerüĺet'34776l0/N1 helyrajzi szám alatt felvett,*u Budup.,t řĺll. il"iili"t, fiépszínház u.31. szám alaťti,I058 m2 alapterületíĺ, üľes önkormźłnyzati tulajdonú nem |akás.Jlĺ n"lyl,eg bérbeadására másodikalkalommal kiíľt nyílt egyfoľdulós ptl|ýántérvényes, de aján|attevő hiányában eredménytelen'
Maľkó Tímea a pá|yázatbontó bizottság elnöke a fenti helyiségre vonatkozó páIyázat bontó Ülésétbezária.

k. m. f,

\--ZÍ.]
Markó Tímea iroäaveleto

a p áIy źaatb ontó bi zottság e l n<jke jegyzőkonyvyezętő

Dr. Kerényi Géza ugyvéd
jeryzőkönyv hítelesítő

t' tt't'



Je|enléti ív

aľnely 2016. januáľ l4-én, a Józsefvárosi c3z.ojltodási Közp ant Zrt. hivata|os he|yisógébenkészĺi|t a fenti címen lévő önkormányzati tu|ajĺ|onrĺ iires nem lalcás'cé|jára szo|gálrí helyiségbéľleti jogának megszeľzésével kapcsoĺatosan kiiľt nyilvános pá|lyázatró|.

?";,, -7/,'

ť)s

Maľkó Tímea ĺľoau
eInöke

Balog Erika ręferens a p@

Dľ.. Keľényi Geza tlgyueffi
taEIa



onľpxBlÉsl JE Gy ziroNYv
Készůitt; 

ľ,:ľ":?,]ľ1:ŕ;i-;1J,:ľ,"J,i,Ť:J-:Jónzsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. (1a83Budapest,

Tárgy: 
ľäĺ:ä::'ľ.'ľ;,-uil:ľ},,łHí:*1i,*nj,l*]-* a|atti, 34776/0/A/1 hrsz-ú helyiség

Je|en vannak; je|enléti ív szerint

ř:::í#ľ"ó"l'ffiT:ĺ ,x,.ou,,*u,i 
kiírásban szeľeplő adatokat. A pá|yázatkiírója a Budapest

A Budapest Főváros-V[II. Kertilet Józsefvárosi.Ö1kgn1ánvzat Képviselő testĺjlet Yárosgazdá|ĺĺodásiés Pénzügyi Bizotts.á* l.ląalzđiś". ĺi,läq l szám(l határoLat^ilup1an a pá|yázatcélja, a tulajdonátképezo Budapest vltI. terril"i,1ůiäon/| helyraja i^^"Zůn.,r.l"*,.",li"ääo".1.u,,,. 
kerĹĺle|Népszíllház u. 3 I . szám alanĺ' ioJa.':i;ä'p,oĺlě,u'"ĺi..,, á"to.n'n11| tylajlonú. nem lakás cé|jáľapri1"^1?ľ.:1ďJ*1"1i1.ruĺmĺťffiäTJi',;;'T-':ü' A minimäĺis ue.i"ii díj 217.o|4,-

lĺĺlro ktkötciťte' hoľy a helyiségbä|l nem végezh.eto a Képvise|ő]:",,:l:j. f48/20|3'(VI' l9.) számúhaÍározaÍál-lak s. politja 
'."íĺ'ł,i-iž'iĺ,."''u:]] z 

", 
Ĺe'.l"i'äi'L..go., ába tartoző,iiietve n,,ilvános

fiľ;::jJĹ:lľá'Jľäĺ',:.':ľ: ł:;iĺ:;;ł!:.lenter, 
stb.) teveŕerry,s i'g' e,ilyen tevékenységľe vonatkozó

A fenti határozat a|apját^l elkészítésre kerĹiIt a heĺyíségľe vonatkozó. páIyźnatikiírás, amely kijzzétete|rekerüIt a Budapest.ŕĺ'seĺua,.o,i ďk#;;''zat Polgárrnesteri-H-ivatála^, i.:ů,;'äń, honlapján(r'',ivr,vjozsefvaľos.hu), valamini 
-.u..'^jj'."ruá"o.] 

ć",áłl."aa,ĺ ŕ'",p",i*.ž;., honlapján1rr'rvw.kisÍäĺu.hu), és,a' Budapest vĺll', Ĺo,on ci u. 2' ,,ĺ^ il^ii iroda. hirjető ,aaliian, va|amint aĹ"ff::T'-"'''T:":äÍ3:ä'.j;i É"'*il;řeri Hivatal k""uń;;;,es hirdetésí feĺtlletein, va|anlint az

A pá|yázati felhívás 
" !ő?:*?:,s. ŕljság 20ĺ5' december I0-i számábal.lkerÜlt megjelentętésre.Apá|yázati dokumentáciő2015'a"l"'i*,ll-toi 

volt 
'.g"á.a1äii",ó, a beadási íatar:iaa-zola. január

J3;'j*,:ľ,J]ľ;.áÍ ä1äl i:.łl;Jjľ beérkezésén"ř ĺ"iä,ĺa": e: 2016, január |ž'. e palya,u,

A pá|yázatl doktlmentácíot ser:ki nem vásárolta ,neg'

A leadási határidőben belrjI nem érkezettbe aján|at.

*"-1?'iĺ;'j.1l]ľ,rľ^,ouľłł!}ĺ3i,#'.j'ľ#i::ä1lgńľ:[".1..,'i:Jľl"j,:* a Bizottság

\>
-*\



Míndezek tekintetében a pá|yázatértékeÍő bizottság javaso|ja a Budapest Főváros VIII. Keri.iletJózsefváľosi onkormányzat Képviselő.tęstület vfuosgizdä|toäas; és Pénzügyi BizotÍságának, hogy afenti he|yiség bérbeadására kiírt nyilvános pilyg.o'tot nyilvánĺtsa érvényesnek' đe jelentkezőh iányában eľedményte Ien nek.

Iľĺ':::ľ:i ?:Z:r,:::r, 
egyéb észrevéteĺ Irincs, az értékelés vezeĹője az értékelést 2016. januar 25-én

K.m.f.

irodavezető
pá|y ázatértéke l ő b i zoĹtsás el'll cike

dr' Kerényi céza
jegyzőkönyv h ítelesítő

,"Ą'

Ę"i"JE|il."jegyžőłŕdnyvvezető

ai,-

ĄO



Jelenlétĺ ív
amely 2016. januá r 25-én, a Józsefvárosi Gazdá|kodási Kiizpo nt Zrt. irodájában készüIt, aBudapest VIII. keľii|et, Népszínházu.3|,szám'a|atti ö"b;;;yzaÚi tuIajĺIonú üres nem |akáscéljára szolgáló he|yiség bérbeadásával kapcsolatosan kiĺľt ,.ýiveno. pá|yázatának érféke|ése

Markó Tímea a pályázatértékelő bizottság elnöke

B a l og Eľi ka a pá|y ázatértéke l ő b izottság tagj a

Dr. Kerényi céza ügyvéd. a pá|yázatéľtékelő
bizottság tagja
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