
136/2020. (VI.24.) 
 

Javaslat a Budapest VIII. kerület, József körút 68. földszint 1. szám alatti helyiség 

(hrsz.: 35643/0/A/4) bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat 

kiírására 
 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága  

136/2020. (VI.24.) számú határozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

József körút 68. fszt. 1. szám alatti helyiség (hrsz.: 35643/0/A/4) bérbeadására vonatkozó 

nyilvános, egyfordulós pályázat kiírásáról 

 

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

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, József körút 68. földszint 1. szám alatti, 

35643/0/A/4 helyrajzi számú, 95 m
2
 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás 

céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásához. 
 

2.) elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, József körút 

68. földszint 1. szám alatti, 35643/0/A/4 helyrajzi számú, 95 m
2
 alapterületű, utcai 

bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati 

dokumentációt az alábbi feltételekkel:  
 

a.) a minimális bérleti díj összege 260.400,- Ft/hó + ÁFA, 
 

b.) a pályázat bírálati szempontja:  

 - a bérleti díj összege (súlyszám: 9) 

 - a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése, min. 1 

hó – max. 10 hó (súlyszám: 1) 
 

c.) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-

testület 248/2013. (VI.19.) számú Határozat II. Fejezetének 8. a) pontja szerinti 25%-

os bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), 

illetve kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó, call center, stb.), 

raktározás tevékenység végzésére vonatkozik. 
 

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

nélküli kereskedelmi tevékenység, irodai, bemutatóterem, népi iparművészeti-, 

képzőművészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem, könyvárusítás, valamint lakossági 

kisipari tevékenység végzésére vonatkozik. 
 

e.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell 

vizsgáltatnia használatbavétel előtt. 

 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás 

lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság elé. 
 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 1.) és 2.) pontok esetén 2020. június 24., 3.) pont esetében 2020. szeptember 30. 


