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Budapest Főváros V I I I. kerület Józse fvárosi onkorm ány za|
Y árosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsága

Előterj esztő : Józsefu árosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.

Képvi selo-testületének

ELoTERJESZTÉS
A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 20|6. március 7-ei iilésére

Táľgy: Javaslat a Budapest VI[. keľület, Puskin u. 24. szám a|atti üľes nem lakás
céljára szolgáló helyĺség béľbeadására vonatkozó páiyázat eľedményének
m egál|apÍtására és új bóli pá|y ánatra történő kiírásáľa

Előterjesztő: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZrÍ.., Kovács ottó vagyongazdálkodási
igazgatő

Készítette: Balog Erika ľeferens
A napiľendet nyilvános ülésen kell táľgyalni.
A dönté s el fo gadásáho z e gy szeľú szav azattöbbsé g szüksé ge s.
Melléklet : pá|y ázat bontási j egyzőkonyv' értékel ési j egyzőkönyv

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi onkormányzat (a továbbiakban:
onkormányzat) tu|ajdonát képezi a Budapest VIII. kertilet, Puskin u. 24. szźlm alatti,
36528/0lŁl|2 l.lrsz.-u, l31 m, alapterületű, udvaľi bejáratú, földszinti nem lakás cé|jára
szo|gá|ó helyiség. Azingat|an-nyilvántartásban egyéb besoľolással szeľepel'

A fenti helyiséget az onkormtĺnyzaÍiHázkeze|ő IrodafOI4. szeptembeľ 5-én vette biľtokba.
A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség hasznáIatra alkalmas, jó állapotú,
(4 ) be s o ľo l ás ú, kb. 4 0 m. - en ga|ériázott, ľende lteté s szerll haszná|atr a al kal m as.

A vizorás helyiségre az Önkoľm ányzat közös koltség fizetési kcjtelezetts ége: f4.235,- Ft/hó.

A fenti helyiség a Palota-negyed városrészében' a Puskin utca kozbenső szakaszán. a Bródy
Sándor utca és a Tľefort utca között helyezkedik el. A zártsorú beépített épület a Bródy
Sándor utca és a Puskin utca sarkán helyezkedik el, mindkét utcára főbejáľattal rendelkezik. A
tárgyi helyiség a Bródy Sándoľ utca felőli épriletszáľny utca felé tájolt részén ta|tihatő,
bejárata a zźlrt udvar felől nyílik, ab|akai azutca felé és Pollack Mihály tér felé néznek. Aház
Ybl Miklós teľvei szerint épült l872-74-ben, palota-bérház cé|jźta, hagyományos faIazott
építési technológiával, pinceszint + foldszint + 4 emelet kialakítással. Az épület homlokzatát
és a kapcsolódó szerkezeteket 2014-ben teljesen felújították. A helyiség eredeti belmagassága
4,33 m, azonban két helyiség fe|eÍt a f,12 m belmagasságú beépített galéria a teret
kettéosztotta. A bejárati ajtó és az ablakok hőszigetelés nélkü|i faszerkezetűek. A konyhában
3,5 m hosszú mosogatóval rendelkező konyhabútor található, ebben kęrült e|he|yezésre az
átfolyós vízmelegitő berendezés is. Egy különbejáratú WC és mosdó helyisége van. A WC és,
mosdó helyiségekben, konyhában minden szaniter és szerelvény megtalálható. Az egyik
utcafronti helyiségben kialakított igényes faszerkezętű lépcső vezet fe| a ga|ériára. ahol egy
további - ablakkal rendelkező _ helyiséget is leválasztottak. A foldszinten a padozat
kolapokkal, padlószőnyeggel, a mosdó és WC kerámia lapokkal burkolt, a falfelület festett.
Az a|betétben minden kozmű fellelheto. osszességében az udvari bejáľatú albetét felújított
műszaki állapotú, korszerrĺen felszeľe]t.
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A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az |O92/20l5. (X. 26,) számu határozatában
felkéľte Társaságunkat a tárgyi helyiség bérbeadásár a vonatkozó nyilvános pá|yázat kiírásáta,
207.467,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen. A Kiíró kikotötte' hogy a helyiségľe nem adható
be olyan ajánlat, amely a Képviselo-testület 24812013. (VI. |9,) számu határozatának 8.
pontja szerinti |2 % és 25 %-os bérleti díj kategóriába tartozó, illetve nyilvános intemet
szo|gá|tatás (internet kávézó, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkózik.
A páIyázati felhívást a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. közzétette a bizottsági
határozatban foglaltaknak megfelelően. A pźiyázat 2O|5. décember 1 l. napján kertilt kiírásň,
a leadási határido 2016. januáľ 13. napja, a bontás ideje 2016. január 

-14. 
napja volt. A

pályázati dokumentációt a határidon belül senki nem vásárolta meg, és pá|yázat sęm kert.ilt
benyújtásra, igy a helyiségre kiírt pá|yázat érvényesen, de ajáńlatievo hiányában
eredménytelenül zárult.

A CPR - Vagyonértékelő Kft. 2015. szeptember 22. napjánkészített' 2O|5. októbeľ 19. napján
feltilvizsgált éľtékbecslése szerint a fenti helyiség foľgalmi énéke: 38.900.000,- Ft.- A
248120|3. (VI. 19,) számu Képviselő-testületi határozat (a továbbiakban: Kt. hatátrozat) II.
Fejezet 7. pontja értelmében abban az esetben , ha a helyiség bérbeadásáľa' Veľsenyeztetés,
uagy pá|yázat utján kerül soľ, a minimális bérleti díjat a helyiség Ár.e neltuli beköltozheto
forgalmi értékének 80 %-at alapul véve lehet meghatározni, enneŕösszege 31.120.000,- Ft.
Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül
meg.hatá.rozásľa,.úgy az a|ap béľleti díj mértéke a Kt. határo zat 7 . pontja enelmében a helyiség
AFA nélküli beköltözhető foľgalmi értékének 8 oÁ-a, aZaZ a számított nettó havi bérleti
tisszeg: 207.467,- Ft.
A Képviselo-testület 47l20I5' (II. l9.) számu Versenyeztetési Szabá|yzatának (továbbiakban:
Veľsenyeztetési Szabályzat) 3 i. pontja értelmében , ha a veľseny ez:tetési eljárás
eľedménýelenül zárul, két éven belül kiírt ismételt pá|yázatnál a második felhÍvásban á to.
pont szerinti bérleti díj 80 oÁ.átke|| minimális bérleti díjként meghatározni, az igy számított
nettĺĺ havi béľIeti díj 165.973,- Ft' Ha a versenyeztetési eljáľás eredménytelen volt, akiiro a
minimális béľleti díj tekintetében másként is dönthet.

Javasoliuk. hogy a Tisztelt Bizottság a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 24. szám alatti,
3652810lAl12hrsz,-u,131 m'alapteľületű, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára
szo|gá|ő helyiség béľbeadására a |09212015' (X. 26.) számuhatáľozatában foglaltat alapjan
kiírt nyilvános pttlyázatot nyilvánítsa érvényesnek, de aján|attevó hiányáĚan
eredménýelennek.

Javasoliuk a Budapest VIII. kerület, Puskin u. 24. szám a|attj, 3652810lAl:t2 hrsz.-u,131 m2
alapterriletű, üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgá|o heIyíség bérbeadására
nyilvános pá|yázat újbóli kiírását, az eredménytelen pá|yazat minimális bérleti díja, és a
Versenyeztetési SzabáLyzat 3l. pontja szerinti csĺikkentett béľleti díj közĺjtti, 90oń-os,
|86.720,- Ft/hó + ÁFe béľleti díj összégen.

Azért nem javasoljuk a minimális béľleti díj korábbival megegyezo osszegen megállapítását,
mert a béľbeadásľa kiírt páIyázat eľedménytelenül zárult, és azt kĺjvetoen sem éľkezett a
helyiségre érdeklodés. A 80 oÁ-ra történo minimális béľleti díj csökkentést pedig azért. nem
javasoljuk, meľt a helyiség a keľületen belül a Palota-negyed kozponti ľészén helyezkedik el,
ame|y vélelmezhetően jobban felkeltheti az éľdeklődést. A minimális bérleti díj ilyen módon
tĺjrténo megá||apitására a Versenyeztetési Szabá|yzat 3l. pontja a Bizottságnak lehetőséget
biztosít.
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Javąsoliuk, hogy a helyiségľe ne legyen bęadható olyan aján|at, amely a Kt. határozat8'
pontja szeľinti |ZoÁ-os és 25 o/o-os bérleti díj kategőriába tartoző, illetve nyilvános intemet
szo|gá|tatás (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésérevonatkozik.
II. A beterjesztés indoka

A nem lakás céljára szo|gét|ó helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pá|yázaÍ. |ezárásához, az
eľedmény megállapításához, valamint az újbóli páIyázaÍra tĺjrténő kiíľáshoz bérbeadii dontés
szükséges, am ely dontés meghozata|ára a Ti sztelt B i zottság j o go sult'
III. A diintés célja, pénziigyi hatása

A helyiség pźiyázaton tĺjrténő meghirdeté séve| az önkormányzati tulajdonú helyiség mielőbbi
bérbeadása, az onkormányzatbevételeinek ncjvelése és a kiadásainak csokkentése a cél.
Javasoljuk a nyilvános pályázat újbóli kiírását' mivel a minél előbbi bérbeadásából befolyó
bérleti díj fedezi az onkormányzatközcĺs költség fizetési terhét, és pá|yázatrévén vélhetoleg a
magasabb bérleti díj aján|attal még plusz bevétel is valószínűsíthető.

Amennyiben a helyiség bérbeadására az onkormányzat nem íľ ki pályázatot, kiadásként
továbbra is havonta közös költség fizetési kĺjtelezettsége keletk ezik, iovábbá a helyiség
műszaki állapota romlik a kihasználatlanság miatt.

A határozati javaslat elfogadása várhatóan kedvezően befolyásolja az onkormányzaÍ, f016'
évi béľleti díj bevételét.

A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet
Az Önkormányzat tulajdonában á||ó nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek bérbeadásanak
feltételeiről szóló 35120|3. (VI.20.) cinkormányzati rendelet 2. $ (1) uetežaese éľtelmében a
Képviselő-tęstület (a továbbiakban: Kt.) - a ľendeletben meghatározott fe|adat- és hatásköľ
megosztás szerint _ önkoľmányzati béľbeadói döntésľe a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbáabérbeadás módját a 7. $ (l) bekezdés a) ponda határožza
meg.

Az onkoľmányzat vagyonáró| és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló
66/2012. (XII. l3.) önkormányzati rendelet 17. $ (l) bekezdés a) pont áu; alpont.;a a|apján
100 MFt forgalmi érték alatti Vagyon hasznosítása esetén a Yárosgazdelkodáśi és Pénzůgyi
Bizottság jogosult dontést hozni. |)gyanezen rendelet 7. s Q) bekezdése alapján, ha_az
onkormányzat rendelete vagy a Képviselő-testtilet haÍ.ározata mást nem tarta|maz, a
tulajdonosi jog gyakoľlója határozza ffi98, hogy melyik veľsenyeztetési eljárást kell
alkalmazni.

A nyilvános pá|yázat lebonyolításának szabáIyait a Versenyeztetési eljárásokľól szóló
47120|5. (II. 19.) számú Képviselő-testületi határozat (a továbbiakban: Veľsenyeztetési
Szabá|yzat) tarta|mazza, amelyet az onkormányzat tulajdonában á|tő vagyonelemek
hasznosítása és tulajdonjogának átruhénása esetén a hasznosító és a tulajdonjógot szerző
személyének kiválasztására kell a|ka|mazni,ha a versenýáľgyalás tartásaiógs,áaily a|apján
kote|ező, vagy a tulajdonosi jogkör gyakoľlója e|őírta, hogy a vagyonelenr.i,,.,s.ny.ztetési
eljárással kell hasznosítani vagy a tulajdonjog át átruházni.

A Veľsenyeztetési Szabá|yzat 30' pontja éľtelmében a nem lakás céljára szo|gtiő helyiség
béľbeadásáľa meghirdetett pá|yázat esetében a minimáIis bérleti díjat aKépviselő-testiilet nem
lakás céljára szolgáIő ingatlanok béľleti díjáről sző|ő hatáĺozata a|apjźn az adott ingatlanra
meghatározott bérleti díj 100 oÁ-aképezi. A 3 l. pont értelmében , ha a veľsenyeztetési eljárás
eredménytelenül zárul, két éven belül kiírt ismétęlt páIyázatnál a második felhívásbun á g0. 

4,,/,/.



pont szęrinti béľleti díj 80 %o-át, a harmadik felhívásban a bérleti díj 65 o/o-át, a következő
páIytnatok során pedig az 50 Yo-át ke|| minimális bérleti díjként meghatározni. Ha a
versenyeztetési eljárás eredménýelen volt, akkor a fentiektől eltérően kiíró másként dönthet.

A helyiségbéľ a|apjáu| a 248120|3. (VI. l9') számú Képviselő-testületi hattrozat
(továbbiakban: Kt. határozat) szolgál. A Kt. határozat 7' pontja értelmében a helyiségbér
alapjául a helyiségeknek a jelen hatfuozat és a Kt. más határozaÍa szetint aktualizált
beköltözhető forgalmi értéke szolgál. Abban aZ esetben, ha a helyiség béľbeadására
versenyeztetés vagy pá|yázat ritján kerül Sor' a minimális bérleti dijat a helyiség ,łpe. neltuli
bek<jltözheto forgalmi értékének 80 %o-át alapul véve lehet meghatározni' Nyilvános
pźilyáztatás esetén önkoľmányzati érdekből a minimális bérleti drj a beköltozhetó foľgalmi
érték 80 %o-ná| kisebb énékben is meghatározható azzal,hogy ez az érték nem lehet kevěsebb
a bekĺjltözhető forgalmi érték 50 %o-ná|,

A Kt. határozat 7. pontja értelmében amerľryiben a páIyázatban a béľbeadás soľán végezhető
tevékenység nem keľül meghatározásra, ugy az a|ap béľleti díj mértéke a helyiség Ár,Ą
nélküli bekciltĺizhető forgalmi énékének 8 oÁ-a,

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó'...nap). számú Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) a Budapest VIII. kerület' Puskin u. 24. szám a|att.i, 365f8lolAl|f hĺsz..ú, l3l m2
alapterületű, üres, önkoľmányzati tulajdonú, nem lakás cé|jara szolgáló helyiség
bérbeadására a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság IO92|2O15. (X. 26.) sztmi
határozat a|apján kiín nyilvános pályázati e|jfuást éľvényesnek, de eredménýelennek
nyilvánítja.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KcĺzpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20|6. március 7'

2.) felkéľi a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kcĺzpont Zrt.-t, a Budapest VIII. kertilet, Puskin u.
24. szám a|att elhelyezkedő 365f8lolAl|2 hľsz.-ú, 131 m, alapteľületű, üres'
cinkormányzati tv|ajdonú, udvari bejáratu, fcildszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
újbóli béľbeadásáľa, nyilvános pá|yázat kiírására |86,720,- Ft/hó + Áre berleti dĺj
cisszegen. A Kiíró kikciti, hogy a helyiségre nem adható be olyan aján|at, amely a
Képviselő-testület 248120|3 ' (VI. 1 9.) sztmű határozatának 8. ponda szerinti 12 oÁ-os és
25 oÁ-os bérleti díj kategiriába tartozó, illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet
kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik'

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZľt. vagyongazdálkodási igazgatoja
Határido: 20| 6. március 7.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t a pá|yázat a Versenyeztętési
Szabá|yzatról szóló 47l20I5. (II. 09.) számu Képviselő-tęsttileti haÍározatban foglaltak
szeľinti lebonyolításra'

Felelős: Józsefvaľosi Gazdálkodási KözpontZrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2016. március 7.

4.) a pźiyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat l 1. pontjában foglaltaknak megfelelően
a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteľi Hivatala hiľdetőtáb|áián, a



Lebonyolító ügyfélfogadásľa szo|gálő helyiségeiben (Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZrt. te|ephelyein), a Jőzsefvátos című helyi lapban, L onko,^a"ń"łe" a Lebonyolító
honlapján, tovább.á az onkormány??! és a Lebonyolító számáta eiérhető költségmentes

łl''ľj:'i felületeken, egyéb rendelkezésre álló intemetes hirdetési portálokon kell
Kozzetennl.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kclzpo nt Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l6. június 30.

A döntés végrehajtásźtvégző szervęzeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási Közpo nt' ZrÍ..A lakosság széles kcirét érintő döňtések esetén javaslata a közzététe] módjáranem indokolt hiľdetőtáblán honlaoon

Budapest, 2016. ťebruár 29.

Kovács Ottó
v agy ongazdálkodási igazgató

LeÍnre: Beloc ERlĺ<,ą REFERENS Q.Ý)
PÉNzÜcyI FEDEZETET lcÉNypI- / NEltĺ lcÉNyel, rcłzblÁs: ?ł_.

KÉszÍrprre: JozspľvÁnosI GezoÁlrooÁsl rozpoNr znr

lKoNlRoLĺ-:

EI-lpNoRlzľE:

BpreRĺpszrÉsnp ALKALMAS :

D,łN,łoa-RĺvÁN polN,ł

T,ąnrós TÁvoLLÉľÉseN

JóvÁHłcyrł:
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P á|y ázat bon tá si j egyző ktinyv
amely 2016. január 14-én, a Józsefvárosi Gazdá|kodási Ktĺzp ont Zĺt. hivata|os helyiségébenkészĺi|t a Budapest VIII. kerii|et, pu.run ,. zą. słim.i".ji'rc..o ányzatitu|ajdonú üľes nem

"ffiJĺ1ŤJ1o;űly:,,Lfi:','j: 
Ĺe.l"ti jogának ,""g*"*Ż.e*l mp"i"lä"-äľio*. nyitvános

Jęlen vannak:
A jelenlétĺ ív szerĺllt.

A pá|y ázaÍbontó bizottság tagsai:

Ĺ*#JL.ul,ä"ĺ"äŕ:yäi::":,:iłĽł;:T?.ĺŁffi ľiliiofi1.ou*oou,,KozpontZr1.Helyiség
*,ä::?5J:i::::::łł:#:::J,.ľ;ľ":,[ľ-,':'tf';ä; ď';äiřäřu'' Központ Zrt. He|yiségBérbeadási

;u',?ł,oTÍä''J;"ffi?,ffI:uo, ̂  
:oäenŹrosĺ Gazĺlá|kodási Központ Zrt. jogi képviseĺője, a

Maľkó Tímea, a páÍyázatbontó b.izottság elnöke rnegrlyit.ia a bízonság ü|ését' FeIkéri Balog Erikát a
:]Já?ľlĺ.Jľljäí:ľJi;ří:i.'Jľ""'J.u'l*;;;:iĹuĺ' .ä*u.lu oI rc",J"yi ôj',.ův"eaet, hogy

Maľkó Tílnea ismerteti a pá|yazati kiírásban szeľeplő adatokat' A p.á|-yázatkiÍĘa a Budapest Főváros
řľ,"f,1i:t 

Józsefvárosi onkormá,,j,łt. ĺ paryioi, l"iányoĺĺ,o.ĺu a Józsěfuárosi Gazdálkodási

Ä pá|yázaÍ cé|ja:

A Budapest Fováros Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő{estĺilęt-Városgazdálkodási és PénzügyiBízotĺ:ságának 1092/20|5, (x' 26.) szćtm(laánies" ulup3an, u tul4ao nát'képemBudapest VĺII. kerület,36528/0/A/|2 |rc|yrajzi sziem a|átt f"|";, a ouaaiest,ýĺli', p,.l.in u,24. sztłin a|ani,l3t ĺn2
:-ľľ#j'ŕľ,'äiäifiľányzati tulajdonJ nem lakás ce5a,á szolgáló helyiség ü;Ĺ;;;,, nyilvános

A pá|yázatot az nyeri, aki a pá|yázati felhívásban rögzíteťt feltételek teljesítése mellett a béľ|eti díjra a
l."*#l-í',x'.'"1:ť:ł::::::i' 

A. pá|5,á7ąt egyéb feltjteleit' u, 
^1aÁun*o 

áItaĺ nlegvásáľolt pá|yázati

Markó Tínlea előadja, hogy, az aján|attételi 
llijľas uyilvános, a Kiíľó a pá|yázatifelhívást kozzétettęBudapest Józsefvárosi 

_onkományzat 
ľđIgá,m"st",i riĺuu,uiuun, 

, 

". Jr^;i;;;;; honĺapjáll(u,r,vr,vjozseŕi.aro!'htl), továbbá á Jo's"Ňĺľosi c"'jĺiřoäa.i Kĺjzpont Zťt, hon|apján@ww.&sľafuúĐ, és a Bp. VIII. Loson"i u. 2. sz, a|atti irodájanak hirdetőtábláján, valarnint aPolgáľmesteľi Hivatatr kö|tségmentes hirdetési felületein 
---. .. ".uJ

Marki Títnęa ismer1eti, hogy az ajánlat benyújtásának
benyújtás he|-ye a Józsefvárosi Gäzdálkodási Központ
Helyiség Béľbeadásí |rodáia.

hatáľideje 20|6. január 13 I |3o óra volt. AZrt. 1083 Budapest, Losonci u. Z. ulutti,

?,,-:

C:\)

Minimá|is
nettó béľIeti
díj (Ft/hó)

Puskin u. 24. 36528/0/Al12
207.46'7,- Ft
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Markó Tímea ismer|e,tj^19vá.!bá, hogy a 
J<jĺro. 

kikötötte, ľlogY.a helyiségben nem végezhető aKépviselő-te stĹi|et 24B/2Ol] ĺvl l9 ):á;lĽt a,o,uta,ui, s. ilí',1:, szerinĺi |2%o és 25 %o-osbérletidíj kategóriába tartouó' ílietve nyilván*..in,",n"t.szolgáltatás 
|internet aaiäě, J"íŕ 

"ente., 
stu';tevékenység. Az ilyen tevékenységi. uonáiko'ó ajánlatot;ł'íĺrJo.u}ny,"l"nnek nyílvánÍda.

A fenti |relyiségre vonatkozó pá|yázatidoktlmentácĺót senkí nem vásáľolta meg.

Apá|yázati felhívásban szerepló hatáľidőn beli'il nęm kertilt benyúj tásrapá|yázat.

Markó Tílnea, a páIyázatbontó bizottság elnoke. megáilapítją 
l:ey : Budapest VIII. kerĺilet,36528/0/A/12 helvraizi szám alatt fbl;e;, a Budapesř vlil..řeľule{ pustĺn .I.--i 2. szám a|atti,l3l m2 alapterülátĺ' ĺi,"^. 

9n|9ľmánľz"ii'tuluiaonů n",n lul.á. 
"é1ú 

helyiség bérbeadására elsőalkalonlnal kííľ1 nyítrt egyfoľdulós pá|yázat érvenyes, de 
":J"utt""o 

hiányában eredményteien.

ľäo\"".''.a 
a pét|yázatbontó bizottság elnöke a fentí helyiségre vonatkozó pá|yá,zat bontó Ülését

k. m. f.

ľ:.\\ _..---\
. . \-.-..2;1. ... ., .1 ,. .. . . .

Mal kó Tímęa irodťvezeto
a pá'|y ázatb ontó bizottság e lnóke

Dľ. Kerényi Géz'a upyvéd
jegyzőkönyv ĺ itelJšĺto



Jelen|éti ĺv

amely 201ó. január 14-én, a Józsefváro'i,G:.ľtk9dási Központ Zrt. hivata|os he|yiségében
ff :íłff -*:1;ä::"Ľä.ľ:ľäil1;'ŕä::ľl:,'ľ,"#ľ*ilľJxľil.ü'#äJ'ů1oľ. jyĺ.og

Markó ľínéá- iľooauĐeto@
eInöke

Balog Erika r

Dr.'Kerényi ceza
tagsa
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ÉnľBxBlrsI JE GY zorÖNYv

KfuzüIt: 20l6. januáľ 25-én 11 |5 órakor a Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zťt. (l113Budapest,Losonci u. 2.) hivatalos helyiségében.

Tárgy: Budapest VIII., Puskin u. 24. szám a|atti,36528ĺo/Aĺl2hľsz-ú helyiség bérbeadásáľa kiíŕnyi lvános pá|y źnat értékel ése.

Jelen vannak: jelenléti ív szęľint

ľ:::il#"ő"ľľffiĺ .x,.ou,,u.u,i 
kiírásban szereplő adatokat. A pćl|yázat kiíľója a Budapest

A Budapest Fováros VtIl. Kerület Józsefvárosi- onkoľmányzat Képviselő testĹilet Városgazdálkodásiés Pénzügyi Bizottság |092/2015, (X. f6') sámú határoźaa alupjĺ a pá|yázat cé|ja, atuląjdonátképezo Budapest VIII. kęľület, 36528/0/Ai12 he|yra1zi 
''á'-ĺ"tt felvett, a Budapeśt VIII. kerĺjlet,Puskin u' 24, szäm alaťti, 13l m2 alapteľt,iletti, ĺiľes, cinkorÁ:Ány,utĺ tuiajdonú n"' lul.ĺ, cé|járaszolgáló.helyiség bérbeadłása nyÍlvános egyfoľduió. p;lyá-';,jln. e minimálís bérleti díj 207.467,-

It/]l9 ] Afa összegben keľült megielci|ésď"
Kiíró kikötotte, hogy a helyiségben nem vé^gezhető a Képvisel<ĺ-tęstület f48ĺ2013.(VI. l9.) számťlhatározatának 8. pontja szerinti_lZ o/o-os és žs v"-9' beľleiĺ iaiategor;aba furtozó,illetve nyilvánosinternet szolgáltatás (inteľnet kźxézó, ca|l center, stb.) tevéken iség.. nzilyen tevékenységre vonatkozóaj éłn| atot K i íľó éľvé nyte len n ek ny i I ván ítj a'

A fenti határozata|apján elkészítésre került a helyiségre vonatkozó pályázatikiírás, amely közzététe|rekeľĹilt a Budapest Józseťvárosi onkormányzat Polgármesteri Hívata|ban, a .lozseĺvaŕos honlapján(wrvw..iozsefvaľos'hu), valamint a Jó)sefvárosl: Gazdálkodási Kozponi z;.' honlapján(rvww.jĺisfalu.hLl)' és a' Budapest VIII., Loson ci u. 2' sałm aĺatti iľoda hirdet otźń|áján, valamint aJózsefváros címĹi ú.jságbaIl és a Po|gármesteri Hivatal l.tĺloeg;;ii"s hiľdetési felületein, valamint azingatlan.com h iľdętési portálon.

Apá|yźnatifelhívás"ló.'.,:ľĺľsújság20l5.decemberl0-i 
számábankerĺiltmegje|entetésre.

Apá|yázati dokumentáció20l5. deóeńber ll-tő] vo|t*"guasa,olľ,uto, a beadásí íuta,|ĺ,aázol6, január13' l l30 óra vo|t. Az aján|atl biztosíték beérkezéséneř nuta.ĺd";": 20|6. január |2, A pá|yázatbontására 2016' január l4-én kerĺjlt sor. l

A pá|yázati dokumentációt senkí nem vásáľolta meg'

A leadási határidőben belĹil nem érkezett be ajánlat'

A 20|6, január 14-i páIyázat bontási jegyzőkönyvben ríigzitésre. került, hogy a Bizottságmegállapíĺoĺa, hogy apályázatérvényes, de jeĺentkezóiĺenyauan."redménytelen volt.
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Mindezek tekintetében a pá|yázatértékelő bizottság javaso|ja a-Budapest Főváros VIII, Kerü|etJózsefvárosi onkoľmányzat Képvíselő.testtilet veroJg;aall.Ĺáá,ies pe"iuisyi.ĚĹ;ňšagänut, 
hogy a

ľ#i'Ľ:ľ:..""'o*'.':;ľ,:ĺ3[|1ľ 
l.ĺĺ"-'.yii'ä,os pa|y{zato, 

"yipa"ĺ.sa érvényesnek, d-e jelentkező

I|f'ääľ:| Ik\:* 
egĺéb észrevétel nincs, az éltékelés vezetöjeaz értékelést 20|6' januźlr 25-én

I('m.ľ.

p áL|y énatétéke l ő b izottság e I n öke

dľ. Keľényi Géza
jegyzőkönyv 

h itelesítő
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JelentrétÍ ív
amely 2016. január 25.én, a Józsefváľosi Gazdátkodási Közpon t.Ztt, irodájában késztilt, aBudapest VIII' kerület-p*"ľiíu. ji. Jä' "utľ-ö"il#;íä,, *"3oonú üľes nem 

'ak:ĺs
cé|jáľa szolgátó helyĺség tc"ĺ""äĺ.ĺ'ul1.äp".ol"to."n łii"l-nínTĺno. pá|yázatának éľtéke|ese

Maľkó Tímea a páIyázatértékelő bízoĺság elnöke

Balog Eríka a pěilyázatértékeI'ő bizofts ágtagsa

Dr. Keľényi Céza
bizottság tagja

ügyvéd, a páIyźnatéltékelő

/')/r -:.:,-v --'.í.,./
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