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Javaslat a Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti nem lakás céljára 

szolgáló egybenyitott helyiségek pályázati kiírására 
 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága 

174/2020. (VII.15.) számú határozata 

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Orczy út 45. szám alatti nem lakás céljára szolgáló egybenyitott helyiségek pályázati 

kiírására 

 

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

 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti, 35944/0/A/59 és 

35944/0/A/63 helyrajzi számú, 19 m
2
, valamint 111 m

2
 alapterületű, vegyes bejáratú, 

földszinti, egybenyitott, nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvános, egyfordulós 

pályázat útján történő bérbeadásához. 

 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám 

alatti, 35944/0/A/59 és 35944/0/A/63 helyrajzi számú 19 m
2
, valamint 111 m

2
 

alapterületű, vegyes bejáratú, földszinti, egybenyitott nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati dokumentációt az alábbi feltételekkel:  

 

a.) a minimális bérleti díj összege 284.400,- 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 pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell 

vizsgáltatnia használatbavétel előtt. 

 

e.) Kiíró kiköti, hogy a leendő bérlő köteles: 

- a honlapján, sajtó megjelenésein az Önkormányzatot támogatóként szerepeltetni.  

- a legalább havi helyiséghasználatot igénylő eseményekről (fogadóóra, gyűlés, 

rendezvény, tanácskozás, tanácsadás) a Bérbeadót tájékoztatni, meghívót 

küldeni. 

- minden év március 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó szakmai 

tervét, amelyből kiderül, hogy milyen eseményeket tervez az év során 

megrendezni, illetve a bérleményben milyen állandó tevékenységet végez, az 

mennyiben szolgálja Józsefváros és a józsefvárosi lakosok érdekeit.  



- minden év május 31. napjáig az előző éves tevékenységéről szóló, az 

Önkormányzat által meghatározott tartalmú szakmai beszámolóját.  

- a helyiségben az alapszabályában megjelölt céloknak megfelelően a 

bérbeadáskor engedélyezett tevékenységet folyamatosan folytatni. 

 

f.) Kiíró kiköti, hogy a pályázaton legalább egy éve bejegyzett és működő szervezet 

vehet részt. Amennyiben a szervezet az első éves beszámolóját a szakmai bizottság 

részére benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta, az Önkormányzat 

Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemre a bérleti díjat a 

helyiség Józsefváros, valamint a józsefvárosi lakosok érdekében folytatott 

tevékenység szerinti kihasználtsága függvényében a 248/2013. (VI.19.) számú 

Képviselő-testületi határozat 26. pont a), b), c) vagy d) pontja szerinti mértékre 

módosíthatja, a bérleti szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett. 

 

g.) Kiíró kiköti, hogy az ajánlattevőnek a pályázathoz olyan szakmai beszámolót kell 

benyújtania arról, hogy milyen tevékenységet folytat, vagy folytatna a helyiségben, 

amely kitér arra, hogy a szervezet Józsefváros lakossága érdekében karitatív, továbbá 

közösségi tevékenység végzésére vonatkozóan látja el tevékenységét. 

 

h.) Kiíró a bérbeszámítás lehetőségét a bérleti jogviszony időtartama alatt kizárja. 

 

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 július 15., 3.) pont esetében 2020. szeptember 30. 

 

 


