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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényá||ás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefváľosi onkormáłnyzat (a továbbiakban: onkormányzat)
Képviselő-testülete a |5612015. (u. f5.) szź.ľľ'ű határozatának 1. pontjában dcintött a Kortáľs
Galéria Negyed kialakításáról, a hatáľozat 4. pontjában pedig felkéte a Yźľosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottságot, hogy a Kortáľs Galéľia működtetésére a Kisfalu Kft. (Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ ZÍÍ.. jogelődje) kĺjzreműködésével pá|yázatot írjon ki az a|ábbi
üzlethelyiségekre:

- Bródy Sándor u' 36. szám a|atti,3649210/Alf hľsz.ú, 95 m2 alapterületű utcai bejáratú, ťoldszint;
- Bľódy Sándoľ u.36. szám a|atti,3649fl0lAl3 hľsz-ti, 4| mf a|apterĹiletű utcai bejáratú, ft)ldszint;
- Kőfaľagó u. 5. szám a|atti,36487l0lAl3 hrsz-ú, 71 m2 alapterületű, utcai bejáratú ňldszint;
- Vas u. 14. szám a|aÍti,36489/0lŁll hrsz-ú, f49 m2 alapterületű, utcai bejáratű, pince.

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság ||24lf0|6, (XI. 07.) szétműhatározatában felkéľte a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t a Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuáľosi
onkormányzat tulaj don źt képezo,

1.) Budapest VIII. kerület, Bľódy Sándoľ u. 36. szám a|atti, 3649210lA/2 helryrajzi számű, 95 m2
alapterületű, füldszinti, nem |akás cé|jára szo|gá|ó helyiség bérbeadásáľa vonatkozó, nyilvános'
egyfordulós pá|yázati felhívás kiíľásáról, |32.000,-Ft/hó + AFA bérleti díj cĺsszegen, kizárőlrag
kortáľs galéria műktjdtetésének céljára, apźiyázati fę|hívásban szereplő szempontok a|apján.

2.) A Budapest VIII. keľü|et, Bľódy Sándor u. 36. szétm a|atĺi,3649210lAl3 he|yrajzi számís, 41 m2
alapterĹi|etű, ftildszinti, nem lakás céIjźtra szolgáló helyiség béľbeadására vonatkozó, nyilvános,
egyfoľdu|ós pá,|yázati felhívás kiíľásáľól, 5t.080,-Ft/hó + ÁFA bérleti díj összegen, kizźrő|ag
kortárs ga|éia működtetésénekcé|jára, apćúyázati fe|hívásban szeľeplő szempontok a|apján.

3.) A Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 5. szám a|atti, 3648710/A13 he|yrajzi számű, 71 m2
alapterületű, ft)|dszinti, nem lakás cé|jźlta szo|géiő helyiség 

'bérbeadására 
vonatkozó, nyilvános,

egyťordulós pá|yázati felhívás kiírásáróI, 93.|}},-Ftlhó + AFA bérleti díj <isszegen, kizárő|ag
kortárs galéľia műkĺjdtetésének céljára, a pá|yázati felhívásban szeľeplő szempontok a|apján.

4.) 
^ 

Budapest VIII. kerĹilet, Vas u. 14. szám a|atti, 36489/0/A11 he|ytajzi szźlmű, f49 m2
alapteľületű, pinceszinti, nem lakás céljára szol.gźiő helyiség bérbęadására vonatkozó, nyilvános'

ą



egyfordulós pźńyázati felhívás kiírásáról, 132.760,-Ftĺhó + AFA béľleti díj összegen, kizźtrő|ag
koľtárs galéria működtetésének céljára, a páiyázati felhívásban szeľeplő szempontok a|apjźln,

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I|7512016. (XI. 21 ') számű határozatźlban úgy
döntött, hogy az |1f4l20l6. (XI. 07') számű hatźtrozatttt visszavonja, és felkérte a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt-t, hogy a Ga|éria-negyed programban szereplő, nem lakás cé|jźtra
szo|gźiő helyiségek béľbeadására vonatkozó páůyénatot do|gozza át, és ismételten terjessze e|ő.

Az onkoľmźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek (a továbbiakban:
helyiség), tęlkek, gépkocsi-beállók, egyéb dologbéľletek bérleti dijárôl' sző|ő 24812013. (VI. 19.)
szétmű Képviselő-testiileti hatátozat (a továbbiakban: Hatźłrozat) 5. pontjának v) alpontja
értelmében a koľtáľs galériának az a|źlbbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

- koľtárs miĺvészeti profi|ú, azaz a képviselt művészek nagyobb ľésze koľtárs művész,
- saját, állandó művészköľrel rendelkezik,
- minimum 5 művészt képvise|,
- állandó kiállítóhe|lyel ľendelkezik, vagy bármikor rendelkezett, ahol kizźlľő|ag koľtĺírs
művészętet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmijellegiĺ tevékenység nélkül,
- egy évben minimum 4 kiállítást rendeznyilvános megnyitó eseményekke|,
- a hét minimum 3 napján nyitva taľt,
- ingyenesen látogatható a kiállítótere.

A fentiekben foglaltak a|apján,jelen előterjesztés cé|ja a Koľtĺĺrs Galéria Negyed kialakításához
kapcsolódóan az onkormányzat Képviselő-testiilete L56l201r5. (VI.25.) szttmuhatározaÍának4,
pontj ában megj e lo lt ingatlanok páůy ázat ritj án történő hasznos ítása.

A programbatehát az a|ábbi ingatlanok keľültęk bęvonásra:

|.) Az onkormányzat tulajdonéłt képezó, Budapest VIII. keľü|et, Bľódy Sándoľ u. 36.
szálm a|atti, 36492l0lV2 he|yrajzi számű,95 m2 alapterületű, ftjldszinti, nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség, amely az ingat|an-nyi|vántartásban üz|ethelyiség besoľolással
szerepel (a továbbiakban: l , számű Ingatlan).

2.) Az onkoľmányzat tulajdonát képező, Budapest VIII. keľület, Bródy Sándoľ u. 36.
szám a|aÍti' 36492l0/N3 he|yrajzi számu, 4| m2 alapteriiletű, ftjldszinti, nem lakás
cé|jára szolgáló helyiség, amely az ingat|an-nyi|vántartásban iizlethelyiség besoľolással
szerepe l (a továbbiakban: 2. szźtmű In gatl an).

3.) Az onkoľmányzat tulajdonát képezó, Budapest VIII. kerület, Kőfaľagó u. 5. szám
a|atti, 36487/0/N3 he|yrajzi számű,7| m2 alapterületű, ftjldszinti' nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség, amely az ingat|an-nyilvántaľtásban iľoda besoľolással szeľepel (a
továbbiakban : 3. számű Ingatlan).

4.) Az onkoľmányzat tulajdonźĺképezo, Budapest VIII. keľiilet, Vas u. 14. szám a|atti,
3648910/NĹhe|yrajzi sztĺmis,249 m2 alapteľületiĺ, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló
helyiség, amely az ingat|an-nyi|vántaĺtÍlsban Íizlethelyiség besorolással szerepel. (a
továbbiakban: 4. számú Ingatlan).

(Az |. számű, a f. számű, a 3. számű, illetve a 4. szźtmű Ingatlan a továbbiakban egyiitt:
Ingatlanok).

Az onkoľm ényzat közös költség fizetési kötelezettsé ge azIngat|anok vonatkozásában az a|ábbiak
szerint áll fenn:

- Az |. számű Ingatlan, vízőrás helyiségľe vonatkozóan az onkormźnyzat köztjs költség
ťlzetési kötęlezęttsé ge |6,864,- Ft/hó.

- A 2. számű Ingatlan, vízőra né|kiili helyiségre az onkoľmányzat kĺjzĺjs költség fizetési
kötelezettsé ge 19.37 2,. Ft/hó.

- A 3. szélmu Ingatlan, vizőrás helyiségre az onkormźnyzat közös költség fizetési
köte|ęzettsége 20.305'- Ft/hó.
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- A 4. szźLmű Ingat|an, vizőrás helyiségre az onkormányzat közös költség fizetési
kötelęzettsége 58.175'- Ft/hó.

AzIngat|anokra vonatkozóan az Önkoľmányzat közös koltség fizetési kö'telezettsége összesen
114.716,-Ft.

A Kt. Határozat 15. b) pontjának értelmében:

új bérbeadós esetén, amennyiben a kérelmező nyilvónos, bórki számóra elérhető onkormónyzat
dltal a Vórosrehabilitációs Beavatkozósi Területen kortórs galéria míikodtetésére kiírt pályázaton
nyert, és 60 hónapľa szóló bérleti szerződést kot, a fizetendő bérleti díj mértélret az első 36
hónapban a helyiség bekdĺrczhető forgalmi értékének a 39ó-ón, a 37' hónaptól a 60. hónapig a
helyiség bekaĺtazhető forgalmi értékének a 4%o-án kell meghatározni' Ebben az esetben a
bérbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jpgviszoryl időtartama alatt és azt kovetően
nem élhet bérbeszámítással, és az esetleqes .feWítósi koltségeit semmib)en jogcímen nem
kĺjv e te l he t i az onkormórylzatt ó l.

A Határozat fentiekben bemutatott rendelkezésęi alapjän az Ingatlanok béľleti díjainak
meghatározásźthoz sziikséges aZ Ingatlanok beköltĺiztethető ťoľgalmi éľtékére vonatkozó
értékbecslések ęlkészítése, melyekęt az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi Szakéľtői Kft.
készített ę| az a|źhbiak szerint:

1.) A 20l6. október 2I.napján készített és2017.június 23-án ftiggetlen ingatlanforgalmi szakéľtő
által aktualizźit értékbecslés szeľint az 1. szttmú Ingatlan forgalmi éľtéke 42.900.000'- Ft
(451.580,- Ft/m2).

AHatározat l5. b) alpontjának rendelkezéseire figyelemmel a bérleti díj mértéke' a helyiség
bekiiltözhető foľgalmi értékének 3 o/o-a' azaz a nettó havi béľ|eti díj: 107.250'- Ft.

AHatéltozat 15. b) alpontjának ľendelkęzéseire flrgyelemmel'a bérleti díj méľtéke, a helyiség
Áp,q, nelnili bekiiltiizhető foľgalmi éľtékének 4 o/o-a, azaz a nettó havi bérleti díj: 143.000,-
Ft.

2.) A 20|6' októbeľ |7. napjttn készített és 20|7. június 23-źn fiigget|en ingatlanforgalmi
szakértő źita| aktua|izá|t éľtékbecslés szerint a 2. számű Ingatlan foľga|mi értéke
19.000.000,- Ft (4ó3.415,- Ft/m2).

AHatźrozat 15. b) alpontjának rendelkezéseire figyelemmel a bérleti díj mértéke, a he|yiség
bekö|tiizhető foľgalmi éľtékének 3 o/o.a,, azaza nettó havi béľleti díj: 47.500'- Ft.

AHatétrozat 15. b) alpontjának rendelkezéseiľe figyelemmel a bérleti díj méľtéke, a helyiség
Ápe nelnili bekłilttizhető foľga|mi éľtékének 4 o/o.a, aZaZ a nettó havi béľ|eti díj: 63.333,-
Fr.

3.) A 20|6, októbeľ 17. napjźn készített és 2017. június 23.án fiiggetlen ingatlanfoľgalmi
szakértó éL|tA| a|łua|izźit éľtékbecslés szerint a 3. számil Ingatlan foľgalmi éľtéke
30.000.000,- F t (422.535,- Ft/m2).

AHatźrozat 15. b) alpontjának rendelkezéseiľe figyelemmel a bérleti díj méľtéke, a helyiség
bektiltiizhető foľgalmi éľtékének 3 o/o-a, azaz a nettó havi béľleti díj: 75.000'- Ft.

AHatározat l5. b) alpontjának ręndelkezéseire ťlgyelemmel a béľleti díj méľtéke, a helyiség
Ár.e nelkĹili bekö|tözhető forgalmi értékének 4 o/o-a, azaz a nettó havi bérleti díj:
100.000,-Fr.

4.) 20|6. október |7,napjźtn készített és20|7.június 23.źlnťuggetlen ingatlanfoľgalmi szakértő
által aktualiztit étékbecslés szeľint a 4. számu Ingatlan foľgalmi éľtéke 54.320.000'- Ft
(218.150.- Ft/m2).

AHatétrozat l5. b) alpontjának rendelkezéseiľe figyelemmel a béľlęti díj méľtéke, a helyiség
bekölttizhető foľgalmi éľtékének 3 oÁ-a, azaz a nettó havi bérleti díj: 135.800'.Ft.



AHatärozat l5. b) alpontjának rendelkezéseire ťrgyelemmel a bérleti díj ménéke, a he|yiség

Ár.e. .'elmili bekiiltiizhető forgalmi értékének 4 o/o-7, dZ&Z a nettó havi bérleti díj:
181.067,-Fr.

A fentiekben kifejtettek a|apján:

Javasoljuk a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezo,
Budapeit VIII. keľület, Bľódy Sándoľ u. 3ó. szám alatti,36492ĺ0/N2he|yrajzi szám,ű,95 m2

alapterĺiletű, fřjldszinti nem lakás céljźra szolgźiő helyiség bérbeadására vonatkozó, nyilvános,
egyfoľdulós pćt|yázati felhívás kiíľását' hattrozoÍt időre 60 hónapra. 

. 
A bérleti szerzódés

megkötését kcjvetően, a béľleti lij az első 36 hónapban |07.250,-Ftlhó + AFA, a 37 . hőnaptő| a

60. hónapig 143.000,-Ft/hó + ÁFA' kizáľő|ag kortárs ga|éria működtetésének céljára, a pźiyźzati
felhívásban szereplő szempontok alapján. A béľlőnek vállalnia kell, hogy a bérlęti jogviszony
időtartama alatt és aztkijvetően nem élhet béľbęszámítással, és az esetleges felújítási költségeit

semmilyen jogcímen nem követe|hęti az Önkormányzattő|.

Javasoljuk a Budapest Főváľos VIII. keľülęt Józsefvárosi onkoľmányzat tulajdonát képező,
Budapeit VIII. keľiilet, Bľódy Sándoľ u. 36. szám alatti ,3649210lN3 he|yrajzi szám,Ú, 4t m2

alapteľületű, ťoldszinti nem lakás cé|jtra szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó, nyilvános,
egyfordulós ptl|yázati felhívás kiíľását hatérozott időľe 60 hónapra. A bérleti szetzodés

megkötését követően, a bérleti díj az első 36 hónapban 47.sÜü,-Ftlhó + AFA, a37.hőnaptól a 60.

hónapig 63.333,-Ft/hó + ÁFA béľleti díj összegen, kizáró|ag koľtárs galéľia működtetésének

cé|jára, a pźl|yázati felhívásban szereplő szempontok a|apjźn. A bérlőnęk vállalnia kell' hogy a

bérleti jogviszony időtaľtama alatt és azt kövętően nem élhet bérbeszámítással, és az esetleges

felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem követę|heti az Önkormányzattó|.

Javasoljuk a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormáĺyzat tulajdonát képezo,
Budapest VIII. keiiilet, Kőfaľagó u. 5. szám a|atti, 36487ĺ0lN3 he|yrajzi szttm,ű, 7l m2

alapterületű, ftildszinti nem lakás cé|jźła szo|géúő he|yiség bérbeadásáľa vonatkozó, nyilvános,
egyfoľdulós pőiyázati felhívás kiírását, határozott időre 60 hónapra. A bérleti szerzodés

megkötését követoen a bérleti díj az első 36 hónapban 75.000,-Ftlhő + AFA, a 37 , hőnaptól a 60.

hónapig 100.000,-Ft/hó + ÁFA béľ|eti díj összegen, kizérő|ag kortárs ga|éria működtetésének

cé|jára, a pá|yázati fęlhívásban szereplő szempontok a|apjén.
A béľlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően nem élhet

bérbeszámítással, és az esetleges felújítĺási k<ĺltségeit semmilyen jogcímen nem követelheti az

onkormányzattő|.

Javaso|juk a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkoľmźnyzat tulajdonát képező,
nuaapeit VIII. kóľület, Vas u. !4. szám alatti, 36489/0/N1 he|yrajzi sztlm,ű, 249 m2

a|apterületű, pinceszinti nem lakás céljáľa szo|gtilő helyiség béľbeadásáľa vonatkozó, nyilvános,
egyfoľdulós pá|yázati felhívás kiírásŕľét hatźrozott időľe 60 hónapľa. A bérleti szerződés

mógkĺitését kbvetően, az e|ső 36 hónapban 135.800,.Ft/hó + ÁFA, a 37. hónaptól a 60. hónapig

181.067,-Ft + Áľ.ą' béľleti díj összegen, kizárőlrag koľtáľs ga|éria míĺködtetésének céljáľa, a
p áIy ázati fe l h ívá sban szeľep l ő szemp onto k a|apj źn.

Á bérlőnek vállalnia kell, hogy a béľleti jogviszony időtartama alatt és azt követően nem élhet

bérbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem kĺjvete|heti az

onkoľmányzattő|,

Azéĺ javasoljuk a fenti helyiségek kortárs galéria cé|jőra történő pźiyénat kiírását, mivel a

Képviselő-testület |56120|5. (VI. 25') száműhatározatélban erről döntött, továbbá apźiyázatűtján
tcjľténő bérbeadással csökken az onkoľmányzat közös költség fizetési kötelezettsége, valamint a

Palota-negyed területén kialakul és meghonosodik a színvonalas kultuľális értékeket kömetitő
önkorm ány zati e|képze|és.



Javasoljuk pályázati feltételként előími egy minimum 10 o|dalas szakmai progľam péiyáuati
dokumęntációhoz töľténő csato lását.

Javaso|juk 3 tagű birźiő bizottság felállítását a Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság által
kijelölt személyek bevonásáva|, a pá|yánatok elbírálásának céljából. A bíráló bizoÍtsäg minden
ptilyázat esetében vizsgźůná a Határozat 5. pontjának v.) alpontjában meghatározott pćiyázati
feltételek teljesiilésén tú|, a ptúytlző źital benyújtott szakmai pľogramban fog|a|tak is és ennek
figyelembe vételével d<jntene a nyertes ajźn|atra vonatkozó javaslat megtételéről.

Amennyiben egy helyiségľe több érvényes pźilyázat érkezne, a becsatolt szakmai programok
bírźiő bizottság általi éľtékelését követően, az éľtékelés eredménye a|apjén kerii|ne sor a nyeľtes
pźůyáző személyére vonatkozó javaslat megtételre a Tisztelt Bizottság tészéte azza|, hogy
amennyiben a birá|ő bizottséę azonos pontra éľtékelné az azonos helyiségre pá|yázók szakmai
progľamjait, a végső nyeľtes aján|at ęldöntésére sorsolás útján kerülne sor.

A pá|yázati felhívást az onkormányzat tu|ajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogźnak źtruházására vonatkozó versenyeztetési szabályokról szóló |12/f017. (05.ll)
szćtmű Képviselő.testiileti határozat l l. pontjában foglaltaknak megfe|e|ően a Budapest Főváľos
VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmźnyzat Polgármesteri Hivatal hiľdetőtábláján, a Jőzsefuárosi
Gazdá,|kodźlsi Központ ZÍt. (a továbbiakban: Bonyolító) iigyfelfogadźsra szolgáló helyiségében' a
Józsefuáľos című helyi lapban, az onkoľmźĺnyzat és a Bonyolító honlapjén, tovźlbbá az
onkormányzatés a Bonyolító rendelkezéséľe álló egyéb internetes hirdetésipoľtálokon javasoljuk
közzétenni.

II. A beteľjesztés indoka

Az ĺjnkormányzati tulajdonú, nęm lakás cé|jára szolgáló iiľes helyiségek nyilvános pályázat útján
tĺjrténő bérbeadásához bérbeadói döntés szükséges, amelynek meghozata|fua a tźłrgyi helyiségek
vonatkozásában a Tisztelt Yárosgazdétlkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés cé|ja a tźrgyi helyiségekľe vonatkozó nyi|vános péiyázati fęlhívás kiíľása, tekintettel a
Képviselő-testület |56/f0|5. (VI. 25.) számil' illefue 22|/2015. (X. 22.) számű határozataiban
foglaltakra.

A helyiségek bérbeadésa pénzügyi fedezetet nem igényel. A béľbeadásból befo|yó béľleti díj
fedezi az onkorm źĺnyzat közös költség fizetési teľhét, a pźt|yázat eredményessége esetén pedig
plusz bevétel is keletkezik. A hatálrozatijavaslat elfogadása vźlrhatőanpozitívan befolyásolja a
2017. évi béľleti díj bevételt.

IV. Jogszabályi köľnyezet

Az onkoľm ányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakoľlásáró| szóló 6612012.
(XII. 13.) ĺinkormányzati ľendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) l7. $ (l) bekezdés a) pont
ab) alpontja a|apján a 100 millió foľint forgalmi éľték a|atti vagyon hasznosítása esetén a
Yźľosgazdźllkodási és Pénziigyi Bizottság jogosult dcjntést hozni.

A Vagyonrendelet 7. $ (2) bekezdése a|apján, ha az onkormźnyzat rendelete va1y a Képviselő-
testület határozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy melyik
veľsenyeztetési eljáľást kell alkalmazni.

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szo|gźůő helyiségek bérbeadásának
feltételeiľo| sző|ő 3512013. (VI. 20.) önkoľmányzati ľendelet (a továbbiakban: Helyiségrendelet)
2. $ (l) bekezdése éľtelmében a Képviselő-testület - a rendeletben meghatározott feladat- és

hatáskör megosztás szerint - önkormányzatibérbeadói d<jntésre a Városgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a Helyiségrendelet 7. $ (l) a) pontja
hatźrozzameg.



A nyi|vános pźiyázat lebonyolításának szabźl|yait az Önkoľmányzat tulajdonában álló
ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési
szabályokról szóló 1lf/20|7. (05.11.) sztmu képviselő-testiileti határozat (a továbbiakban:
Versenyeztetési Szabźt|yzat) tarta|mazza, amelyet aZ onkormányzat tulajdonában álló
ingatlanvagyon hasznosítása és tulajdonjogának ttruházása ęsetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szerzó személyének kiválasztására kell a|ka|mazni, ha a versenytfugya|ás tartása jogszabá|y
a|apján kötelező, vagy ha a tulajdonosi joggyakorló előírta, hogy a vagyonelemet versenyeztetési
eljáľással kell hasznosítani, értékesíteni.

A helyiség bérleti díjának alapjául a f48l20|3. (VI. l9.) számu képviselő-testiileti határozat (a
továbbiakban: Kt. határozat) szo|gál, melynek 7. pontja énelmében a helyiség béľleti díjának
alapjául a helyiségeknek a jelen hatáľozatés a Kt. más hatátozata szerint aktua|izá|t bekcjltözhető
foľgalmi értéke szo|gźú.

A Kt. határozat 5. pontjának v) alpontja énelmében a korĺĺrs ga|éria az a|źbbi egytittes
kľitériumoknak felel meg:

- kortárs miĺvészeti profilú, azaz a képviselt miĺvészek nagyobb ľésze koľtáľs művész,
- saját, állandó miívészkö'ľrel rendelkezik,
- minimum 5 miĺvészt képvisel,
- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, vagy báľmikoľ rendelkezett, ahol kizźrő|ag kortárs
művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmijellegű tevékenység nélküI'
- egy évben minimum 4 kiállítást rendez nyilvános megnyitó eseményekkeI,
- a hét minimum 3 napján nyitva taľt,
- ingyenesen látogatható a kiállítótere.

A Kt. határozat 15. b) alpontja értelmében új bérbeadás esetén, amennyiben a kére|mező
nyilvános, báľki száméra eléľhető Önkoľmányzat ćl|ta| a Városľehabilitációs Beavatkozási
Területen kortárs ga|éria műkĺjdtetéséľe kiíľt péiytnaton nyeľt, és 60 hónapľa szó|ó bérleti
szęrződést köt, a fizetendő béľleti díj méľtékét az ę|só 36 hónapban a helyiség bekö|tözhető
foľgalmi értékének a 3%o.án, a 37. hőnaptól a 60. hónapig a helyiség beköltözhető forgalmi
énékének a 4o/o-án kell meghatározni. Ebben az esetben a béľbeadáskor a bérlőnek vállalnia kell'
hogy a bérleti jogviszony időtaľtama alatt és azt kővętően nęm élhet bérbeszámítĺással, és az
esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem követe|hęti az onkormányzattő|,

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Yérosgazdétlkodási és Pénztigyi Bizottságot, hogy a tźlrgyi
helyiségek nyilvános pá|yźnati felhívás útján történő hasznosításáľól szó|ó döntését meghozni és
az a|ébbi határ o zati j avas l atot e I fo gadn i sz ív e s ke dj en.

Határozati javas|at

év. (...hó....nap) számú Ytlrosgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági hatźĺrozat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dclnt, hogy

1.) felkéľi a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.t, hogy gondoskodjon a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat tulajdonát képező, Budapest VIII.
kerĺilet, Bľódy Sándoľ u. 36. szám a|atti, 36492/0lN2 he|yrajzi sztlmű, 95 m2

alapteľiiletiĺ, ftjldszinti nęm lakás cé|jára szolgáló helyiség bérbeadásáľa vonatkozó,
nyilvános, egyfordulós pá|ytuati felhívás kiírására határozott időre 60 hónapra. A bérleti
szerződés megkĺitését követően a béľleti díj az e|só 36 hónapban 107.250,-Ft/hó + AFA, a
37.hőnaptól a 60. hónapig 143.000'.Ft/hó + AFA bér|eti díj összegen,kizárőlag koľtáľs
galéria működtetésének céljára, a pá|yázati felhívásban szereplő szempontok alapján. A
bérlőnek vállalnia ke|l, hogy a béľleti jogviszony időtartama alatt és azt követóen nem
élhet bérbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem
követe lheti az onkorm ány zattő|,



Fęlelős: Józsefrárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdźikodźtsiigazgatő
Határidő: 201 7. július l 9.

2.) fe|kéľi a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Kiĺzpont Zrt-t, hogy gondoskodjon a Budapest

Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormźnyzat tulajdonát képezó, Budapest VI[.
kerület, Bľódy Sándoľ u. 36. szálm a|aÍti, 36492/0lA13 helyraj zi szźlm.Ú, 4! m2

alapterületű, fijldszinti nem lakás cé|jéra szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó,
nyilvános, egyfordulós pá|yázati felhívás kiírására hatátozott időre 60 hónapra. A bérleti
sźerzođésł' mtgkötését követően a bérleti dij az e|so 36 hónapban 47.500,.Ftlhćl + Áľa. a
37.hőnaptől a 60. hónapig 63.333,-Ft/hó + AFA béľ|eti díj összegen,kizárő|ag kortárs
gatéria működtetésének céljára, a pćúyázati felhívásban szereplo szempontok alapján' A
bérlőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően nem

élhet béľbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem

követe lheti az tnkorm tny zattő|.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zr:t, vagyongazdálkodtĺsi igazgatő
Határidő: 20l 7. július 19.

3.) felkéri a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy gondoskodjon a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsęfvárosi Önkormźnyzat tulajdonát képező, Budapest VIII.
keľůilet, Kőfaľagó u. 5. szám alatti, 36487l0/N3 he|yrajzi számű,7l m2 alapterületű,

ftjldszinti nem lakás cé|jára szo|gźió helyiség bérbeadására vonatkoző, nyilvános,
egyfordulós pállyazati felhívás kiírásáľa hatźłrozott időre 60 hónapľa. A bérleti szerződés

megkötését követően a bérleti díj az első 36 hónapban 75.000'.Ft/hó + AFA, a 37,

hónaptól 60. hónapig 100.000,-Ft/hó + Áľa. béľleti díj összegen, kizźrőllag koľtáľs
ga|éria működtetésének céljára, a ptilyázati felhívásban szereplő szempontok alapján. A
bérlonek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony idotanama alatt és azt követóen nem

élhet bérbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem

kövęte lheti az Önkorm źny zattó|.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatő
Határidő: 20l7. július 19.

4.) fe|kéľĺ a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.t, hogy gondoskodjon a Budapest

Főváros VIII. keľiilet Józsefvárosi onkoľmtnyzat tulajdonát képező, Budapest YI[.
keľiilet, Vas u. |4. szám a|atti, 36489ĺ0lN1 he|ytajzi sztlm,ű, 249 m2 alapterületíĺ,
pinceszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség béľbeadásáľa vonatkozó, nyilvános'
egyfordulós ptiyázati felhívás kiirásárźrahatátozott időľę 60 hónapľa' A béľleti szerződés

megkötését követően a bérleti díj az ęlső 36 hónapban 135.800'-Ft/hó + AFA béľ|eti díj
összegen, a37.hőnaptól a 60. hónapig 181.067,-Ft + AFA béľleti díj összegen,kizárő|ag
koľtáľs galéria működtetésének céljáľa, a pźilyázati fe|hívásban szeľeplő szempontok

a|apjźn, A bérlőnek válla|nia kell, hogy a bérlęti jogviszony időtaľtama a|att és azt

követően nem élhet bérbęszźlmítétssal, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen
jogcímen nem kovete|heti az onkormányzattő|.

Felelős: Józsęfuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatő
Határidő: 20l 7. július 19.

5.) elfogaĺ|ja a tźrgyi ingat|anok hasznosításáľa irányuló Pźiyźnati felhívásokat jelen

határ ozat me l léklete szęľinti taľtalommal.

Felelős: Józsefi'árosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt' vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 201 7. július 19.

6.) A pá|yázat e|bírźiźsához 3 fós Bírźł|ó Bizottságot állít fel, melynek tagjai:



Fęle1ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Ztt. vagyongazdźikodélsi igazgatő

Hatáľidő: 20l7. július 19'

7.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Közp ont Zrt-t a péiyázati eljárásnak a versenyeztetési

eljárásokľól szóló II2:2OI7. (05.11.) számú képviselő-testületi hatźlrozatban foglaltak

szerinti lebonyolítására.

Felelős: Józsęfuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdéikodási igazgatő

Határidő: 2017. augusztus 3l .

8.) a páIyázati felhívást a Versenyeztętési Szabéiyzat l.l. pontjában foglaltaknak megfęlelően. 
a.Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatala

hirdetőtábláj án, a Jőzsefuáľosi Gazdźúkodélsi Központ Zrt. (Bonyolító) iig.yfélfogadásra

szo|gźilő heĺyiségeiben (telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkormźnyzat

és a Bonyoiĺto ĺonlapjźn, tovélbbá az onkormányzat és a Bonyo|itő szźmźtra eléľhető

költségměntes hirdetési feltileteken, valamint az egyéb ľendelkezésre álló intemetes

hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős: Jizsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.vagyongazdálkodási igazgatő

Határidő: 2017. szeptęmbęr 30.

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

Y agy ongazdálkodás i Lgazgató ság; Kereskedelm i Célú B érbeadás i Iroda

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata a

kozzététe| módj ára : honl apon.

Budapest, 2017. jrilius I 7.

Bozsik István Péter
v agy ongazdál kodás i igazgatő

KÉszÍľprrp: JizsppvÁnosl GłzpÁlroDÁSI KoZPoNT ZRT.
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Nyi|vános, egyfoľduló s páůy ánati felh ívás
iinkoľmányzati tulajdonú nem lakás cé|ú helyiség béľbeadására

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkorm ányzat Képviselő-testületének
Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottsága ..,..120|7. (VII. l9.) számú hatátozata a|apjőn
nyilvános egyťordulós pá'|yćnatot hirdet a tulajdonát képezo, a Budapest VIII. keľíilet, Bľódy
Sándoľ u. 36. szám a|atti, 3649210l A/2 he|yrajzi szttmu,95 m2 alapterületií, ftjldszinti, nem lakás
céIjára szo|gá|ő üzlethelyiség bérbeadására.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszźlban tindokolás nélkĹil
visszavonni, és erről köteles hiľdetményt kifiiggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumentációt az aján|attevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíľó
kötelęs az ę||ęnértéket visszaťrzetni. A pá'Iyźzati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül
semmilyen más esetben nem fizeti vissza'

t. Apáiyázati kiíľás adatai

Apá|yźnat kiíľója:

A pá|y ázat |ebonyol ítój a :

ApálJyáĺzat fajtája:

Apá|yázat cé|ja:

A. pály ánati dokumen táció á'ľaz

A' pá|yázati dokumentáció megvásáľ|ásának
helye, ideje:

Äz aján|ati biztosíték iisszege összesen:

Az ajźn|ati biztosíték befizetésének módja'
számlaszám:

Budapest Főváros VIII. Keriilet Józsefváľosi
Önkormány zat (| 082 Budapest, Baľoss u'
63-67.)
Józsefvárosi Gazdálkod ási Kőzpont Zrt'
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Nyi lvános, egyfoľdulós pá|yőzat

Béľbeadás

20'000,- Ft + ÁFA
átutalás, a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ ZÍt, K&H Bank Zrt.-nél vezętett
l0403387-00028859-00000006 szétmtl
szám|ájźra (megegyzés rovat: helyiség
címe, megvásároló neve)

pźilyázati dokumentáció árźnak átuta|ésa
utźn, átuta|ás i bizonyl at bemutatásáva l

Jizsefuáľosi Gazdálkod ási Kozpont Zrt.
Kęreskędelmi Célú Bérbeadási Iľoda
l083 Budapest, oľ u. 8. I. em. 36. szoba
2017. július 20-tó| ügyfé|fogadási
időben.

bľuttó 408.623'-Ft

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett
1 0403387-00028864-00000008 számű
sztłm|ź|ára



Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének
hatáľideje: 2017. augusztus 14.2400 óľáie

A, pá./lyźnat |eadásának hatáľideje: 20l7.aueusztus 16. 1700 óľáig

A pál|y ánatta l ka p cso latb a n tová b bi i n fo ľm áció

kéľhető: JózsefuárosiGazdá|kodásiKözpontZrt.
Keľeskedelmi Célú Béľbeadási Iľoda
Tel': 06. l f|6-6962ĺ|0|, l|04

A páiyázatta|éľintett ingatlan megtekinthető: 2017. július 24. és 20|7. augusztus 11.
napjáig e|őzetes egyeztetés szükséges a
Józsęfuáľosi Gazdźůkodási Központ Ztt-né|
(tel.: 06 1 210-4928, 06 1 f10-4929)
(l 083 Budapest, Tavaszmezo u. f .)

Apźiyázat bontásának időpontja 2017. aueusztus22.

Apátllyázat bontásának helye: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt,
1083 Budapest,Or u. 8. I. emelet 36. szoba
Az aján|attevő vagy meghata|mazottja a
pá|y ázatok bontásán j el ęn leh et.

Apźiyázat eľedményét megá||apítő szewezet: Yäľosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottság

Apát|yźnat elbírálásának hatáľideje, és a
várható eľedményhiľdetés: 2017. szeptember 22.

Apáiyázat nyelve: Magyar

2. A' pźĺJy ázattal éľintett in gatlan :

Bródy S. u.
36.

36492/0/A/2 9s ftildszint Űz|et

36 hónapon
keľesztül: |07.f50,-
37-60 hónap között

143.000.-

408.623.-Ft

A Budapest Főváros VIII. Kerü|et Józsęfváľosi Önkormányzat Képvise|ő-testü|et 248120|3. (v.
|9.)határozat 5. v) alpondának értelmében a koľtáľs galréńźnak az a|ábbi egyiittes kľitériumoknak
kell megfelelnie:

- koľtárs művészeti pľofilú, azaz a képviselt miĺvészek nagyobb ľésze koľtáľs művész,
- sĄát, állandó művészköľľel rendelkezik,
- minimum 5 művészt képvisel,
- állandó kiál|ítóhellyel rendelkezik, vagy báľmikor ľęndelkezett, aho| kizź,ľó|ag koľtárs
mrĺvészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmijellegű tevékenység nélkül,
- egy évben minimum 4 kiállítást rendez nyilvános megnyitó eseményekkel,
- ahét minimum 3 nap1án nyitva tart,
- ingyenesen |átogatható a kiállítótere.
Vállalni kell a 60 hónap határozott időľe töľténő béľleti szerzodés megkötését.
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Az ajtn|attevő vállalja, hogy az általa benyújtottptiyázati dokumentáciőhoz csatol egy minimum
l0 oldalas szakmai progľamot.

Pályáző tudomásul veszi, hogy a bíráIő bizottság a Budapest Főváľos VIII. Keľĺilet Józsefuáľosi
onkormányzat Képviselő-testület 24812013. (VI. l9.) határozata 5. pontjának v.) alpontjában
meghatźtrozott pá|yázati feltételek teljesülésén tiil, vizsgéija a pá|yánő álta| benyújtott szakmai
programban foglaltak is és ennek figyelembe vételével dönt a nyeľtes aján|atra vonatkozó javaslat
megtételéről a Kiíró fblé.

Amennyiben egy helyiségre több érvényes pźiyázat érkezne, a becsatolt szakmai pľogramok
bírá'lő bizottság á|ta|i értékelését követően, az értéke|és eľedménye a|apján kerÍil sor a nyertes
pźiyáző személyére vonatkozó javaslat megtételľe a Kiíró részérę azza|, hogy amennyiben a bíľáló
bizottság azonos pontra értékęli az azonos helyiségre pá|yázők szakmai pľogramjait, a végso
nyertes aján|at eldöntésére soľsolás útján kerül soľ.

Ptúyćĺzőnak vállalnia kell' hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követoen nem élhet
béľbęszámítással, és az esetleges felújítási köItségeit semmilyen jogcímen nem kovęte|hető az
Önkormányzattő|.

3. A pá|yázat benyújtásának feltételei:

Lz aján|athoz benyújtandó nyilatkozatok' dokumentumok és igazolások tételes listáját'
valamint az aján|attal szembeni ľészletes formai és taľtalmi kiivetelményeket a Józsefvárosi
Gazdálkodási Kiizpont Zrt. ĺ.083 Budapest, Oľ u. 8. I. em. 36. szobájában megvásárolható
p áiy ázati d o ku m e n tá ció tar ta|mazza.

A pá|yáző pźiyázatźú zźlrt, je|zés nélkiili borítékban, 1 példányban köteles az ajän|atok
benyújtására nyitva álló hatáľidőben és helyen, az adott pá|ytzatra utaló je|zésse|, a pá|yázati
felhívásban meghatározott módon benyújtani.

Az aján|attevőnek nyi|atkoznia kell, hogy a helyiségben milyen célú
tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pá|yáző olyan tevékenység
végzésére kíván tenni aján|atot, amely a vonatkoző jogszabéllyok alapján a helyiségben nem
v é gezhetó, a b eadott p źiy ázata auto m ati kusan é rvényte I en.

A Nemzeti Vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 6. $ (8) bekezdése éľtelmében a pá|yázat

a|apjźn megkötött béľleti szerzódés, amelynek nemzeti vagyon a tárgya, a pá|yázati kiírástól,
illetve a nyeľtes pá|yázattő| ę|téro tarta|ommal nem módosítható, kivéve a szerződés idotartama
j ogszabályb an meghatélrozott meghosszabbításának esetét.

Az ajtn|attevő az ajánlattételi határidő \ejĺrtźńg módosíthatja, va1y visszavonhatja ptiyázati
aján\atétt, aZ ajétn|attéte|i hatáľidő |ejźtrtát követően azonban a benyújtott aján|atok nem
módosíthatők. Azaján|ati kötöttség azajźtn|attételi határidő |ejźrtźnaknapjáva| kezdődik.

Az aján|atok benyújtásáľa csak személyesen, kézbesítólfiltźr itján, vagy postai úton van
lehetőség. A postai úton toľténó ajźn|attéte| esetében az ajźtn|atnak |egkésőbb az aján|attéte|i

határidő |ejátaig meg kell érkeznie.

A Kiíľó kiköti, hogy jogosu|t a pźiyázatot eredményte|ennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése éľdekében történő bérbevételi aján|at érkezik, amelyet az onkormćnyzat
nem preferál. Továbbá a Bonyolító a pźt|yázati dokumentációban igényęlt iratokon és adatokon
túlmenően is jogosult megvizsgálni az aján|attevők alkalmasságát a szęrződés teljesítésére, és

ennek során a csatolt dokumentumok eredętiségét is ellenoľizheti.

11



A Kiíró az ajźn|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatj a, amit _ az
indok megjelölésével _ a Kiírás köz|ésével megegyezo helyeken, az eredeti benýjtási hatáľidő
|ejźrta előtt legalább 5 nappal köteles hiľdetményben megjelentetni.

Budapest,

Budapest Főváľos Józsefváľosi On koľm ány zat m egbízásából
Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpo nt Zrt.
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Nyilvános, egyfoľdulós pá|yázati felhívás
önkormányzati tulajdonú nem |akás célú helyiségek béľbeadásáľa

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselo-testtiletének
Yźtrosgazdtllkodási és Pénzügyi Bizottsága ...../2017. (VII. 19.) számű határozata a|apján
nyilvános egyfordulós pá|yázatot hirdet a tulajdonát képezo, Budapest VIII. keľület' Bľódy
Sándoľ u. 36. szám a\atti,36492/0lA/3 he|yrajzi sztlmű, 41 m2 alapterületű, ftildszinti nem lakás
céljáta szo|gá|ő üzlethelyi ség béľbeadására.
A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljáľást annak bármely szakaszétban indokolás nélkü|
visszavonni, és eľľől kötęles hiľdetményt kifi'iggeszteni. A veľsenyeztetési eljárás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumentáciőt az ajźn|attevő ellenéték fejében kapta meg _ a Kiíró
köteles az e||enértéket visszafizętni. A pźiyázati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívül
semmilyen más esetben nem ťrzeti vissza.

1. ApáĺJyázati kiíľás adatai

Apáiyázat kiíľója:

A pá|y ánat |ebonyo|ítój a:

A'pźl|yźnat fajtája:

Apá|yázat célja:

A pály ázati dokumen táciő áraz

A pá|yázati dokumentáció megvásáľlásának
helye, ideje:

Äz aján|ati biztosíték összege:

Az aján|ati biztosíték beÍizetésének módja'
számlaszám:

Az ajánliati biztosíték befizetés beéľkezésének
hatáľideje:

A páiJy ázat leadásának hatáľideje :

Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefváľosi
onkormányzat (1082 Budapest, Baross u.
63-67.)
Józsefu áľosi Gazdálkod tsi Központ Zrt'
(1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

Nyilvános egyfordulós pźiy ázat

Bérbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalás, a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Kĺlzpont Zrt. K&H Bank Zrt.-né| vezetett
l 0403387-00028859-00000006 számil
szám|ź|ára (megsegyzés rovat: helyiség
címe, megvásároIó neve)

pźiyázati dokumentáció árának źtuta|źsa
után, átuta|źls i b i zo nyl at bemutatásával
Józsefváľosi Gazdá|kod ási Központ Zrt.
Keľeskedelmi Célú Bérbeadási lľoda
1083 Budapest, Or u. 8. I. em. 36. szoba
2017. július 20.tól ügyfélfogadási
időben.

bľuttó 180.975'- Ft

átutalás, a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&.H Bank Zrt,-né| vezetett
l0403387-00028864-00000008 szźlmil
szám|ájára

2017. aueusztus 14. 2400 óráie

20l7. aueusztus 16. 1700 óľáie
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A páiy ázattal kapcsolatban tová bbi i nfo ľmáció
kéľhető: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont Zrt.

Kęreskedelmi Célú Bérbeadási Iľoda
Tel.: 06-l 216-6962/101, /104

Apáiyázatta|éľintettingatlanmegtekinthető: 2017. július 24. és 20|7. augusztus 11.
napjáig előzetes egyeztetés szükséges
Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt-né|
(tel.: 06 1 210-4928, 06 I 210-4929) (1083
Budapest, T av aszmezó u. 2.)

Apáiyázat bontásának időpontja 20|7. aueusztus22.

Apá|yázat bontásának helye: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
l083 Budapest, oľ u. 8. I. emelet 36. szoba
Az ajétn|attevő va1y meghatalmazottja a
pá|y ázatok bontásán j elen lęhet.

Apá|yázat eľedményét megál|apítő szervezetz Yétrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság

A'pál|yázat elbíľá|ásának hatáľideje, és a
váľható eredményhiľdetés: 20|7. szeptember 22.

Apáiyázat nyelve: Magyaľ

2. A páůyánattal éľintett ingat|anok:

Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testület 24812013. (v,
|9,) határozat 5. v) alpontja értelmében a koľtáľs galéľiának az a|ábbi együttes kľitéľiumoknak
kell megfelelnie:

- koľtáľs művészeti pľoÍilú, azaz a képviselt miĺvészek nagyobb ľésze kortárs művész,
- sajtt, állandó művészköľľel ľendelkezik,
- minimum 5 művészt képvisel,
- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, vagy bármikor rendelkezett, ahol kizźlrólag koľtárs
művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmi jellegű tevékenység nélkül,
- egy évben minimum 4 kiállítást rcndez nyilvános megnyitó eseményekkel,
- ahét minimum 3 napjánnyitvatart,
- ingyenesen látogatható a kiállítóteľe.
Vállalni kell a 60 hónap hatátrozott időre tĺjľténő béľleti szerződés megkötését.

Azaján|attevő vállalja, hogy az általa benyújtottpźilyázati dokumentáciőhoz csatol egy minimum
10 oldalas szakmai progľamot.
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4l ftildszint íjz|et

36 hónapon
keresztül:
47.500,-

37-60 hónap
köz<jtt

63.333.-

180.975,-Ft
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Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a bírá|ó bizottság a Budapest Főváros VIII. KerĹilet
Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testü|et f48lf0|3. (VI. l9') hatőtozata 5. pontjának v.)
alpontjában meghatározott pźiyázati feltételek teljesüIésén t'űl', vizsgáija a pá|yáző által benyújtott
szakmai progľamban foglaltak is és ennek figyelembe vételével dönt a nyeľtes aján|atra vonatkozó
javaslat megtételéľől a Kiíró felé.

Amennyiben egy helyiségre több érvényes pá|yźnat érkezne, a becsatolt szakmai progľamok
bíráló bizottság általi értékelését kövętően, az éľtékelés eredménye a|apján kerül sor a nyeľtes
ajánlattevő személyéľe vonatkozó javaslat megtételre a Kiíró tészérę azzal, hogy amennyiben a

bíréĺ|ő bizottság azonos pontra értékeli az azonos helyiségre pźiyázők szakmai programjait, a
végső nyertes ajtn|at eldontéséľe sorsolás útján kerül sor.

Ajánlattevőnek vállalnia kęll, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően nęm élhet
bérbeszźlmítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem követe|hető az
onkoľmányzattő|.

3. A páůy átzat benyújtásának fe|tételei :
Az aján|athoz benyújtandó nyÍIatkozatok, dokumentumok és igazolások téte|es |istáját'
valamint az ajźn|attal szembeni részletes foľmai és tartalmi kłivetelményeket a Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ Zrt.1083 Budapest, iľ u. 8. I. em. 36. szobájában megvásáľo|ható
pá|y ánati d oku m entá ció tarta|mazza.

A pźůyáző péiyázatétt zźłrt, je|zés nélküli boľítékban, l pé|dányban köteles az ajtn|atok
benyújtására nyitva álló határidőben és helyen, az adoÍt páiyázatra utaló jelzésse|, a pźiyázati
felhívásban meghatár ozott módon benyújtan i.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell' hogy a helyiségben milyen célú
tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pá'Iyázó olyan tevékenység
végzésére kíván tęnni aján|atot, amely a vonatkoző jogszabéllyok alapján a helyiségben nem
v égezhetó' a beadott pźůyźnata automatikusan érvénýelen.

A Nemzeti Vagyonľól szőllő f0|1. évi CXCVI. törvény 6. $ (8) bekezdése éľtelmében a pá|yőzat

a|apján megkötött bérleti szerződés, amelynek nęmzeti vagyon a tárgya, a pá|yázati kiírástól,
illęfue a nyeľtes pźiyázattő| eltéľő taľtalommal nęm módosítható, kivéve a szerződés időtaľtama
jo gszabáiyban meghatáľozott meghosszabbításának esetét.

Az ajźn|attevő az ajźn|attéte|i határidő |ejártáig módosíthada, vagy visszavonhatja péiyźzati
ajtn|atát, az ajánlattételi hatfuidő |ejártät követően azonban a benyújtott aján|atok nem

módosíthatők. Azaján|atikötöttség azajétn|attételi hatáľidő |ejźtrttlnaknapjáva| kezdődik.

Az ajźn|atok benyújtására csak személyesen, kézbesítőlfutär itjźn, vagy postai úton van
lehetőség. A postai úton történo aján|attétel esetében az aján|atnak legkésőbb az ajźn|attéte|i

határidő |ejártáig meg kell érkeznie.

A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t a pályázatot eredménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése éľdekében történő bérbevételi aján|at éľkezik, amelyet az Önkorm ányzat
nem prefeľáI. Továbbá a Bonyolító a pźt|yáuati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon
túlmęnoen is jogosult megvizsgálni az ajźln|attevők alkalmasságći a szerzódés teljesítésére, és

ennek során a csatolt dokumentumok eľedetiségét is ellenőrizheti.
A Kiíľó az ajän|attételi hatáľidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit _ az
indok megjelölésével _ a Kiírás kcjzlésével megegyezó helyeken, az qedeti benyujtási hatáľidő
|ejźrta e|őtt legalább 5 nappal köteles hiľdetményben megjelentetni'

B ud a pest Fővá ľos Józsefvá ľos i o n ko rm źny zat megbízásál
Józsefváľosi Gazdálkodási Közpo nt Zrt.
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Nyilvános, egyfoľdulós pályázati felhívás
tinkoľmányzati tulajdonú nem lakás cé|rĺ helyiségek béľbeadásáľa

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefrárosi onkorm ányzat Képviselő-testülętének
Yźĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága .....lf0|7. (vI-I. l9.) számú határozata a|apjźn
nyilvános egyfordulós pá|yézatot hirdet a tulajdonátképező, Budapest VIII. keľii|et,Kőfaragő
u. 5. szám alatti,3648710/A/3 be|ytajzi szám,ű,1| m2 alaptertiletű, ftjldszinti nem lakás cé|jéłra
szolgáló irodahelyiség béľbeadásáľa.
A Kiíró jogosult a Versenyeztętési eljáľást annak báľmely szakaszźtban indokolás nélkül
visszavonni, és eľről kötelęs hirdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumęntációt az aján|attevő ellenérték fejében kapta meg - a Kiíľó
köteles az e|lenértéket visszafizetni. A páIyázati dokumentáció ęllenértékét a Kiíľó ezen kívül
semmilyen más esetben nem fizęti vissza.

t. A páiyánati kiÍľás adatai

Apáiyá.zat kiíľója: Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuáľosi
Önkoľmányzat (|O82 Budapest, Baľoss u.
63-67.)

Apá|yázat lebonyolítója: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
(1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

Apáĺlyánat fajtája: Nyilvános egyťordulós pá|yázat

A páiyáuat célja: Bérbeadás

Apát|yázati dokumentárciő ára: 20.000,. Ft + ÁFA
átuta|ás, a Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett
l 04033 87-00028859-00000006 szélmtl
szám|źĄźlra (megsegyzés rovat: helyiség
címe, megvásáľoló neve)

A pá|y ázati dokumentáció megvásáľ|ásának
helye, ideje: pźiyázati dokumentáció źrénak źtuta|ása

után, tLtutal.áLs i bizonyl at bemutatásával
Józsefu árosi Gazdálkod tsi Központ' Zrt.
Keľeskedelmi Célú Bérbeadási Iroda
1083 Budapęst, or u. 8. I. em. 36' szoba
2017. július 20.tó| ügyfelfogadási
időben.

Az aján|ati biztosíték iisszege:

Az aján|ati biztosíték beÍizetésének módj a'
számlaszám:

Az aján|ati biztosĺték beÍizetés beéľkezésének
határideje:

A pá|y ázat |eadásának hatá rideje :

A' pály ánattal kapcso|atban továb bi infoľmáció

bľuttó 285.750'-Ft

átutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-né| vezetett
1 0403387-00028864-00000008 számis
szám|ájfua

20t7. aueusztus 14. 2400 óľáie

2017. augusztus 16. 1700 óľáig t, t
^ril IrT hT
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16



kéľhető:

A' pá|y ázatta l éľin tett in gatlan megtekinthető :

A' pá|y ánat bontásának időpontj a

A' pá|y źuat bontásának helye:

A' páĺJy ázat eľed m ényét m egá| | a p ítő szerv ezet z

Apá|yázat e|bírálásának határideje, és a
váľható eredményhiľdetés:

Apáiyźnat nye|ve:

2. A pá.Iyátzattal éľintett ingatlanok:

Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
Keľeskedelmi Célú Béľbeadási Iľoda
Tel.: 06-l 216-6962/118, /126

2017. jűlius 24. és 2017. augusztus 11.
napjáig ęlozetes egyeztetés szükséges
Józsefuáľosi Gazdá|kodási Központ Zrt-né|
(tel.: 06 1210-4928, 06 1 210-4929) (1083
Budapest, TavaszmezŐ u. 2.)

2017. aueusztus 22.

Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zľt.
1083 Budapest, Losonci u.2,I. em. tćrgya\ő
Az ajáłn|attevo vagy meghatalmazottja a
pźůy ánatok bontásán j e len lehet.
Y ár o sgazdźtlkodási és Pénzĺigyi B izottság

2017. szeptember 22.

Magyaľ
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Kőfaľagó u.
5.

36487/0/Al
a
J

7I fřllđszint iľoda

36 hónapon
keľesztül: 75.000,-
37-60 hónap között

100.000.-

285.750.-Fr

Budapest Főváros VIII. KerĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testület 24sl20|3. (v,
19.) hatärozat 5. v) alpontja értelmében a kortáľs ga|ériának az a|tlbbi együttes kritéľiumoknak

kell megfelelnie:

- koľtárs művészeti pľofilú, azaz a képviselt miĺvészek nagyobb részę koľtárs művész,
- saját, állandó művészköľre| rendelkezik,
- minimum 5 művészt képvisel,
- állandó kiállítóhellyel ľendelkezik, vagy báľmikoľ ľendelkezett, ahol kizáról.ag kortárs

művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy keľeskedelmijellegű tevékenység nélkül,
- egy évben minimum 4 kiállítást rendez nyilvános megnyitó eseményekkel,
- a hét minimum 3 napjttnnyitva taľt,
- ingyenesen látogatható a kiá|lítótere.
Vállalni kell a 60 hónap határozott időľe történő béľleti szerződés megktitését.

Azaján|attevő vállalja, hogy az általa benyújtottpěiyánati dokumentáciőhoz csatol egy minimum
10 oldalas szakmai pľogramot.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a bíráló bizottság a Budapest Főváľos VIII. Kerü|et
Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testület 248120|3. ryr. l9.) hatőtozata 5. pontjának v.) ł
alpontjában meghatározott pá|yźzati feltételek teljesiilésén túl, vizsgálj a a pttiryěnő áItal benyúj," 
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szakmai programban foglaltak is és ennek figyelembe vételévęl dönt a nyertes ajźn|atravonatkozó
javaslat megtétęléľől a Kiíró felé.

Amennyiben egy helyiségľe több érvényes péiyázat érkezne, a becsatolt szakmai programok
bírá|ő bizottsźtg általi értékelését követően, az értéke|és eredménye a|apjźłn keľül soľ a nyertes
aján|attevo személyére vonatkozó javaslat megtételre a Kiíró tészéte azza|, hogy amennyiben a
bíráló bizottság azonos pontľa értékeli az azonos helyiségľe pá|yázők szakmai progľamjait, a
végső nyertes aján|at eldöntésére sorsolás útján kerül sor.

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtaľtama alatt és azt követoen nem élhet
bérbeszámitással, és az esetleges felújítási költségeit semmi|yen jogcímen nem kö'vete|hető az
Önkoľmányzattő|.

3. A pá|y źnat benyújtásának feltételei:

Lz aján|athoz benyrijtandó nyilatkozatok, dokumentumok és igazo|ások tételes listáját,
valamint az aján|attal szembeni ľész|etes foľmaĺ és taľtalmi ktivetelményeket a Józsefvárosi
Gazdálkodási Központ Zrt.1083 Budapest, iľ u. 8. I. em. 36. szobájában megvásáľolható
p áiy ánati d o ku m entá ciő tar ta|mazza.

A pá|yáző péiyźnatéi zźrt, je|zés nélkĹili borítékban, 1 példányban köteles az ajźn|atok
benyújtására nyitva źi|ő határidőbęn és helyen' az adott pźiyázata utaló jelzésse|, a ptiyźnati
fęlhívásban meghatározott módon benyújtani.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a helyiségben milyen célú
tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pá|yáző olyan tevékenység
végzés&e kíván tenni aján|atot, amely a vonatkoző jogszabźllyok alapján a helyiségben nem
v égezhető, a beadott pá|yázata automatikusan érvénytelen.

A Nemzeti VagyonróI sző|ő 20l l. évi CXCVI. ttĺrvény 6. $ (8) bekezdésę éľtelmében a pźiyázat
alapján megkötött bérleti szerződés, ame|ynek nemzeti vagyon a tátgya, a pěúyázati kiírástól'
illetve a nyeftes pá|yźnattő| eltéľő taľtalommal nem módosítható, kivéve a szeľződés időtartama
jogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét.

Az aján|attęvo az ajánlattételi hatĺridő |ejáľtáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pálryźnati
aján|atźń, az ajźtn|attéte|i hatáľidő |ejfutźtt követően azonban a benyrijtott ajánlatok nem
módosÍthatők. Azajźtn|ati kötöttség azajźn|attételi határidő |ejártanaknapjával kezdődik.

Az ajźn|atok benyújtására csak szeméIyesen, kézbesítőlfutźt űtjáln, vagy postai riton van
lehetőség. A postai riton töľténő ajźn|attétel esetében az aján|atnak legkésőbb az aján|attételi
határidő lejártáig meg kell éľkeznie.

A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t a pźiyázatot eredménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése érdekében töľténő béľbevételi ajźĺn|at érkęzik, amelyet az onkoľmányzat
nem preferál. Továbbá a Bonyolító a pźiyázati dokumentációban igényelt iľatokon és adatokon
tú|menően is jogosult megvizsgálni az ajátn|attevők alkalmasságźú a szęrződés teljesítésére, és
ennek soľán a csatolt dokumentumok eľedetiségét is ellenőrizheti.

A Kiíľó az aján|attételi hatáľidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatj a, amit _ az
indok megjelölésével _ a Kiíľás közlésévęl megegyezo helyeken, az ęredeti benylijtási hatźlridő
|ejárta előtt lega|ább 5 nappal kĺĺteles hiľdetményben megjelentętni.

Budapest,
Bud apest Főváros Józsefvá ľosi o nkoľm ányzat m egb ízásából

Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizp ont Zrt.



Nyilvános, egyfoľd u ló s pá.Jy ázati felhívás
iinkoľmányzati tulajdonú nem lakĺĺs célú helyiségek béľbeadásáľa

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testületének
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ...../2017. (VII. 19') számu határozata a|apján
nyilvános egyťordulós pá|yźnatot hirdet a tulajdonát képező, Budapest VIII. keľü|et, Vas u. 14.
szám a|atti, 36489l0/N| helyrajzi sztĺmú, 249 m2 alapteľülettĺ, pinceszinti nem lakás céljára
szo|gá|ő üzlethelyiség béľbeadásáľa.
A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak báľmely szakaszźtban indokolás nélkĹil
visszavonni, és erről köteles hiľdetméný kifliggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása
esetén - amennyiben a dokumentáciőt az ajánlattevő ellenéľték fejében kapta meg _ a Kiíró
köte|es az ę||enértéket visszafizętni. A pá|yźnati dokumentáció e|lenértékét a Kiíró ezęn kíviil
semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

t. Apál|yánati kiíľás adatai

átutalás, a Józsefuáľosi Gazdálkodási
Központ ZÍt. K&H Bank Zrt.-né| vezętett
10403387-00028859-00000006 szótmil
szém|ájára (megjegyzés rovat: he|yiség
címe, megvásároló neve)

A' pál|y ánati dokumentáció megvásáľlásának
helye, ideje: pá|yázati dokumentáció árttnak átutalása

után, źúutal'ási bizonyl at bemutatásával
Józsefu árosi Gazdálkod äsi Központ Zrt'
Kereskedelmi Célú Béľbeadási Iroda
1083 Budapest, oľ u. 8. I. em. 36. szoba
2017. jú|ius 20-tól Ĺigyfélfogadási
időben.

Apá|yánat kiíľója:

A pá|y ánat |ebonyo| ítój a :

A'pá|yázat fajtája:

A pá|yázat célja:

A pźiy źuati dokumen táció áraz

Az ajánliati biztosíték összege:

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja'
szám|aszátmz

Az ajánliati biztosíték befizetés beéľkezésének
határideje:

A páiy áuat |eadásának h atáľidej e:

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi
onkormányzat (1082 Budapest' Baross u.

63-67.)
Józsefuárosi Gazdálkod ási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

Nyilvános egyfoľdulós pźůy ázat

Bérbeadás

20.000,- Fr + AFA

bľuttó 5l7.398'-Ft

átutalás, a Józsefuárosi GazdáIkodási
Központ Zrt. K&H Bank Zľt'-nél vezetett
l 04033 87-00028864-00000008 számú
szźm|Ęfua

2017. augusztus 14. 2400 óľáie

2017. augusztus 16. 1700 óľáig
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A pá|y ánattal kapcsolatban további info ľmáció
kéľhető:

A' páiy ánatta| éľintett in gatlan megtekinthető :

A pá.Jy ázat bontásának időpontj a

A' páůy ánat bontásának helye :

A' pá|y ánat eľedményét megállap ítő szew ezetz

Apá|yäzat elbíľálásának hatáľideje, és a
v árhatő eľedményh iľdetés :

Apá|yánat nye|ve:

2. A páiyánatta| éľintett ingatlanok:

Józsefu áro si Gazdálkod ási Közp ont Zrt,
Keľeskedelmi Célú Bérbeadási Iroda
TeI.: 06-1 216-6962ĺ I|8, 1126

2017. július 24. és 2017. augusztus 11.
napjáig előzetes egyeztetés szükséges
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt-né|
(tel.: 06 | fl0-4928, 06 1 210-4929) (1083
Budapest, Tavaszmezo u.f .)

20lT.aueusztus 22.

Józsefo árosi Gazdálkod źsi Kizpont Zrt.
l083 Budapest, Losonciu.f.I. em. tárgyaló
Az aján|attevó vagy meghatalmazottja a
pá|y ázatok bontásán j e l en l ehet.
Y źrosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottság

2017. szeptember 22.

Magyar

Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testület 24sl20I3. (w.
19.) hatźlrozat 5. v) alponda éľtelmében a koľtárs ga|ériának az a|ź"ŕ.bi egyiittes kľitériumoknak
kell megfelelnie:

- koľtáľs művészeti profilú, azaz a képviselt művészek nagyobb része kortáľs művész,

- saját, állandó művészkörrel ręndęlkezik,
- minimum 5 művészt képvisel,
. állandó kiállítóhellyęl ľendelkezik, vagy báľmikoľ ľendelkezett, ahol kizárő|ag koľt"áľs

mĹĺvészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy keľeskedelmi je|legű tevékenység nélkül,
- egy évben minimum 4 kiállítást rendeznyilvános megnyitó eseményekkel,

- a hét minimum 3 napján nyitva tart,

- ingyenesen látogatható a kiállítótere.

Vállalni kell a 60 hónap hatźltozott időľe töľténő bérleti szeľződés megkĺitését.
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Az aján|attevő vállalja, hogy az általa benyújtott péiyázati dokumentációhoz csatol egy minimum
10 oldalas szakmai progľamot.

Ajánlattevő t.udomásul veszi, hogy a bíráló bizottság a Budapest Főváľos VIII. KerĹilet

Józsefuáľosi Önkormányzat Képviselő-testület 24812013. (VI. |9.) hatźrozata 5. pontjának v.)

alpontjában meghatározott pźúyázati feltételek teljesülésén túl, vizsgálj a a pá|yánő által benýjtott
szakmai progľamban foglaltak is és ennek figyelembe vételével dönt a nyeľtes aján|atra vonatkozó
javaslat megtételéľől a Kiíró felé.

Amennyiben egy helyiségre több érvényes pźllryénat étkezne, a becsatolt szakmai programok

bíráló bizottság általi értékelését követően, az értéke|és eredménye a|apján keri.il soľ a nyeľtes

ajánlattevő személyéľe vonatkozó javaslat megtételľe a Kiíró részére azza|, hogy amennyiben a

bíráló bizottsćtg azonos pontra értékeli az azonos helyiségre pá|yázők szakmai programjait, a

végső nyęľtes ajćn|at eldöntésére sorsolás útján keľül sor.

Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtaľtama alatt és azt kövętően nem é|het

bérbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem követe|hętő az

onkormányzattő|.

3. A pá.Jy ázat benyújtásának feltételei:

Az aján|athoz benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok és igazolások tételes listáját'
valamint az aján|attal szembeni ľészletes foľmai és taľtalmi követelményeket a Józsefváľosi
GazdálkodásiKözpont Zrt.1083 Budapest, iľ u. 8. I. em. 36. szobájában megvásáro|ható
p á:Jy ázati d o ku m e ntá ció tar ta|mazza.

A pá|yáző pźiyázatźú zárt, je|zés nélküli borítékban, l példányban köteles az aján|atok

benyĺ;tására nyitva álló határidőben és helyen, az adoÍt pźůyőzatra utaló jelzésse|, a pźiyázati

fe I h ívásban meghatźtrozott módon benyúj tan i.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kęll, hogy a helyiségben milyen célú

tevékenységet/tevékenységeket kíván folytatni. Amennyiben a pá|yáző olyan tevékenység

végzésére kíván tenni ajánlatot, amely a vonatkoző jogszabźllyok alapján a helyiségben nem

v égezhető, a beadott péiy ázata automatikusan érvénýelen.

A Nemzeti Vagyonról szőIő201,1. évi CXCVI. törvény 6. $ (8) bekezdése értęlmében aptiyźnat
a|Ąán megkötött bérleti szerződés' amelynek nemzeti vagyon a tćLr1ya, a pá|yźnati kiíľástól,

illętve a nyertes pá|ytzattő| eltéľő tartalomma| nem módosíthatő, kivéve a szęrződés időtartama

j ogszabályban meghatá rczott meghosszabbításának esetét.

Az aján|attevő az ajźn|attéte|i határidő |ejěfftáig módosíthatj a, vagy visszavonhatj a pźiyź.zati

ajźn|atźt, az ajtnirattételi hatźridó |ejźrtź.ĺ követően azonban a benyújtott ajánlatok nem

módosíthatők. Azajénlrati köttittség azajźn|attételi hatáľidő |ejértÁnaknapjával kezdődik.

Az aján|atok benyújtására csak személyesen, kézbesítőlfutár űtján, vagy postai úton van

|ehetđség. A postai úton töľténő aján|attétel esetében az aján|atnak legkésőbb az ajźn|attéte|i

határidő |ejártźig meg kell érkeznie.

A Kiíľó kiköti, hogy jogosu|t a pźl|yélzatot eredménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan

tevékenység végzéšě éroircrcn töľténő bérbevételi aján|at érkezik, amelyet az onkoľmtnyzat
nem pľeferál. Továbbá a Bonyolító a ptůyázati dokumentációban igényelt iľatokon és adatokon

túlmenően is jogosult megvizsgálni az ajtn|attevők alkalmasságát a szerződés te|jesítéséľe, és

ennek során a csatolt dokumentumok eľędetiségét is ellenorizheti. h. t
rn- I

I I '\t

21



A Kiíró az ajźn|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatj a, amit _ az

indok megjeiolesevel _ a Kiíľás közlésével megegyezo helyeken, az eredęti benyújtási hatttrido

|ejárta előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megjelentetni.

Budapest,

Budapest Főváľos Józsefváľosi Ö n koľm ány zat m egb ízásábót
Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt.


