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2.2./2021.  (V.. számú határozat 

Pályázat kifrisa a  Budapest  VIII. kerület,  Gutenberg  tér  2.  szám alatti 

new  lakás céljára szolgáló helyiség bérbedására 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről  es  a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- is vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1.) hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület,  Gutenberg  tér  2.  szám alatti  36481/0/A/34  helyrajzi 
számú  46  m' alapterületű, földszinti utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános, 
egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásához; 

2.) elfogadom a  Budapest  VIII. kerület,  Gutenberg  tér  2.  szám alatti  36481/0/A/34  helyrajzi számú 
46  m' alapterületű, földszinti utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 
vonatkozó pályázati dokumentációt az alábbi feltételekkel: 

a.) a minimális bérleti díj összege  161.650,-  Ft/h6 + ÁFA; 

b.) a pályázat bírálati szempontjai: 

- a bérleti díj összege (súlyszám:  9), es 

a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történö 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 kölcsönzö, 
nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó,  call  center, stb.), raktározás tevékenység 
végzésére vonatkozik; 
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d.) a helyiség bérbevételére kizárólag olyan pályázat adható be, amely szeszárusítás nélküli 
tevékenység végzésére vonatkozik; 

e.) pályázónak a használatbavétel előtt felül kell vizsgáltatnia a közművek üzemképességének 
állapotát; 

fa amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti szerződést, az a bérbeadó ilyen 
irányú döntése esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel 
meghosszabbítható; 

3.)  felkérem a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró 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:  3.)  pont esetében  2021.  július  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  zit 

Budapest, 2021.  május „ce 
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