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Targy: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 47. foldszint U 1. szam alatti nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozd nyilvanos egyfordulds palyazat 
eredmenyenek megallapitasara
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vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Nagy Laszlo referens
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.
Melleklet: Bontasi jegyzokonyv

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
tulajdonat kepezi a Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 47. foldszint UI. szam alatti 
35159/0/A/41 helyrajzi szamu, 48 m2 alapteruletu, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg, amely az ingatlan-nyilvantartasban iizlethelyiseg megnevezessel szerepel.

A CPR-Vagyonertekelb Kft (Lakatos Ferenc) altal 2021. december 14. napjan keszitett, Bartfai 
Laszlo fuggetlen szakerto altal 2021. december 21. napjan jovahagyott ertekbecsles szerint a 
helyiseg forgalmi erteke 27.730.000,- Ft (fajlagosan: 577.805,- Ft/m2).

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga 11/2022. (11.16.) szamu 
hatarozataban dontott nyilvanos egyfordulds palyazati kiirasardl az alabbi feltetelekkel:

A palyazat celja: Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 47. foldszint UI. szam alatti 35159/0/A/41 
helyrajzi szamu 48 m2 alapteruletu utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasa.

A minimalis berleti dij osszege: 97.055,-Ft/hd + AFA.

A palyazat biralati szempontjai:

- a berleti dij osszege (sulyszam: 9)

- a palyazok altal vallalt berleti dij elbre, egy osszegben torteno megfizetese, min. 1 ho - max. 
10 ho (sulyszam: 1)

Az ertekeles modszere:

Az ertekeles soran adhato pontszam minden reszszempont eseten: 1-10 pont. 
Reszszempontonkent a legkedvezobb megajanlas kapja a maximalis pontszamot (10 pontot), a 
tobbi megajanlas ehhez kepest aranyosan kap kevesebb pontot az egyszeru aranyositas 
modszere szerint. A minimalisan adhato pontszam nem lehet kevesebb 1-nel. Az egyes 



megajanlasra adott ertekelesi pontszamot a Kiiro megszorozza a hozza tartozd sulyszammal, a 
szorzatokat pedig ajanlatonkent osszeadja.

Az egyes reszszempontok:

1 .) berleti dij (netto Ft/ho)

Kiiro eldirja Palyazo szamara, hogy ajanlataban az ajanlott berleti dijat netto Ft/ho 
mertekegysegben, es az AFA feltiintetesevel kell megadni.

A Palyazo ajanlataban megjelolt berleti dij legalabb 97.055,- Ft/ho + AFA. 
A reszszempont sulyszama: 9.

Kiiro az ajanlott berleti dijakat netto osszegiik alapjan hasonlitja ossze egymassal. 
A legmagasabb berleti dij a legkedvezobb Kiiro szamara, ez kapja a 10 pontot.

2 .) a palyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy osszegben tortend megfizetese, min. 1 ho - 
max. 10 ho.

A palyazati felhivast a Versenyeztetesi Szabalyzatban foglaltaknak megfelelden a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan, a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (a tovabbiakban: Bonyolito) hirdetotablajan, a Jozsefvaros cimu 
helyi lapban, az Onkormanyzat es a Bonyolito honlapjan, tovabba az Onkormanyzat es a 
Bonyolito rendelkezesere allo egyeb intemetes hirdetesi portaion. A palyazati felhivas 
kozzetetelenek napja 2022. februar 22. az ajanlat benyujtasanak hatarideje 2022. marcius 17. 
napja volt, a palyazat bontasara 2022. marcius 17. napjan kerult sor. A rendelkezesre allo 
hatariddig a palyazati dokumentacidt egy erdeklodo vasarolta meg, az ajanlati biztositekot 
hatariddre egy erdeklodo fizette meg, palyazat azonban nem kerult benyujtasra, mely okat az 
erdeklodo a szeszarusitas tilalmaban jelolte meg.

A fent leirtakra figyelemmel a palyazatertekelo bizottsag javasolja, hogy a Budapest VIII. 
keriilet, Jozsef u. 47. foldszint UI. szam alatti 35159/0/A/41 helyrajzi szamu 48 m2 
alapteruletu, utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben az 
Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak atruhazasara 
vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szdld 45/2019. (11.21.) szamu hatarozat 47. a.) pontja 
szerint nyilvanitsa az eljarast ervenyesnek, de eredmenytelennek, tekintettel arra, hogy az 
eljaras soran ervenyes palyazat benyujtasara nem kerult sor.

A helyisegre ujabb palyazat kbzzetetelet nem javasoljuk, mivel a helyiseg nyithatd ablakkal 
nem rendelkezik. A visszajelzesek alapjan a helyiseg berbevetele ezert nem sikeres. A helyiseg 
kedvezobb hasznositasa erdekeben megvizsgaljuk az ablak nyithatdva tetelenek lehetoseget, es 
amennyiben arra mod van, az ablak csere, vagy szellozteto berendezes beszerelese utan 
javasoljuk a helyiseg berbeadasara vonatkozo ujabb palyazat kiirasat. Amennyiben az ablak 
nyithatdva tetele, szellozteto berendezes beszerelese nem megoldhato, varhatdan az ujabb 
palyazat is eredmenytelen lesz.

IL A beterjesztes indoka

Az bnkormanyzati tulajdonu, nem lakas celjara szolgalo iires helyiseg berbeadasara kiirt 
nyilvanos palyazat lezarasahoz, az eredmeny megallapitasahoz berbeaddi dontes sziikseges, 
amely dontes meghozatalara a tisztelt Bizottsag jogosult.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja az ingatlanra vonatkozo palyazat eredmenyenek megallapitasa.

A dontes meghozatala penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet



A Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi SzabalyzatardI szolo 36/2014. (X1.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapjan a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag dont az Onkormanyzat tulajdonaban 
allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek elidegenitesenek felteteleirol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegeniteserol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek 
berbeadasanak felteteleirol szolo onkormanyzati rendeletben, valamint a Budapest Jozsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 
onkormanyzati rendeleteben meghatarozott tulajdonosi hataskorokben.

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) szamu onkormanyzati rendelet (Vagyonrendelet) 7. § 
(2) bekezdese alapjan, ha Onkormanyzat rendelete vagy a Kepviseld-testiilet hatarozata mast 
nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorldja hatarozza meg, hogy melyik versenyeztetesi eljarast 
kell alkalmazni.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet 7. § (1) bekezdes a) pontja 
ertelmeben a helyiseget csak versenyeztetes alapjan lehet berbe adni, ha a bekoltdztethetd 
forgalmi erteke eleri vagy meghaladja a 25 millio forintot.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozd versenyeztetes szabalyairdl szolo 45/2019. (II. 21.) szamu Kepviselo- 
testuleti hatarozat (a tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) tartalmazza, hogy az 
Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasa es tulajdonjoganak atruhazasa 
eseten a hasznosito es a tulajdonjogot szerzo szemelyenek kivalasztasara kell alkalmazni, ha a 
versenytargyalas tartasa jogszabaly alapjan kotelezd, vagy a tulajdonosi joggyakorlo eldirta, 
hogy a vagyonelemet versenyeztetesi eljarassal kell hasznositani vagy a tulajdonjogot 
atruhazni.

A Versenyeztetesi Szabalyzat 49. pontja ertelmeben, palyazat eredmenyerol, a nyertes 
ajanlattevo szemelyerol, es ennek alapjan a szerzodes megkoteserol a Kiird a bontastdl 
szamitott 60 napon beliil jogosult es kbteles.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaga .../2022. (V.04.) szamu hatarozata

a Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 47. foldszint Ul. szam alatti nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozd nyilvanos egyfordulds palyazat eredmenyenek 

megallapitasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy a 
Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 47. foldszint Cl. szam alatti 35159/0/A/41 helyrajzi szamu 
48 m2 alapteruletii, utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasarol 
szolo nyilvanos, egyfordulds palyazatot ervenyesnek, de palyazd hianyaban 
eredmenytelennek nyilvanitja.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja

Hatarido: 2022. majus 4.



A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest, 2022. aprilis 21.
Novaczki Eleonora

vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Leirta: Nagy Laszlo referens
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Ellenorizte:

JogiKontroll:

/I ■
DR. VOROS SZILVIA
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Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

DR. SAJTOS CSILLA
jegyzo

Veres Gabor £. 1^.
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kozterulet-hasznositasi Bizottsag Elnoke



PALYAZAT BOM ASI JEG YZOKON Y V

amely kesziilt 2022. nUrcius 17-en 1000 6rakor, a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
hivatalos helyisegeben a Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 47. foldszint 01. szamu 48 m2 
alapteriiletu, 35159/0/A/41 helyrajzi szamu utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasara kiirt nyilvanos palyazat kapcsan.

Jelen vannak:
A jelenleti iv szerint.

A palyazatbonto bizottsag tagjai:
- dr. Guth Csongor a palyazatot lebonyolito Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 

Helyiseggazdalkodasi iroda irodavezetoje, a palyazatbonto bizottsag elndke,
- Kardos Noemi a palyazatot lebonyolito Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 

Helyiseggazdalkodasi iroda referense, a palyazatbonto bizottsag tagja,
-Nagy Laszlo a palyazatot lebonyolito Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 

Helyiseggazdalkodasi iroda referense, a palyazatbonto bizottsag tagja.

Dr. Guth Csongor a palyazatbonto bizottsag elndke megnyitja a bizottsag iileset. Felkeri Nagy 
Laszlot a palyazatbontasrol kesziilo jegyzokdnyv vezetesere.

A palyazatbonto bizottsag elndke ismerteti a palyazati kiirasban szereplo adatokat. A palyazat 
kiiroja a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzal. A palyazat lebonyolitoja 
a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest Fovaros VHI. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzata a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag 11/2022. (11.16.) szamu hatarozata 
alapjan a tulajdonat kepezd Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 47. foldszint UI. szamu 48 m2 
alapteriiletu, 35159/0/A/41 helyrajzi szamu utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg nyilvanos egyfordulos palyazaton iortend berbeadasarol dbntbtt, a palyazati 
dokumentacioban foglalt feltetelekkel.

A palyazatbonto bizottsag elndke eloadja, hogy az ajanlatteteli eljaras nyilvanos volt, a 
Bonyolito a palyazati felhivast kozzetette Jdzsefvaros honlapjan (wwwJpzsefyaros.hu), a 
Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan, a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. honlapjan 
(www.jgk.hu). a Budapest VHI. keriilet, Or u. 8. szam alatti hirdetotablajan, a Jdzsefvaros c. 
ujsagban, valamint az ingatlan.com oldalon.

Ismerteti tovabba, hogy az ajanlat benyujtasanak hatarideje 2022. marcius 17. 10(1<l ora volt. A 
benyujtas helye a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 1084 Budapest, Or u. 8. alatti 
Helyiseggazdalkodasi irodaja volt.

A fenti helyisegre vonatkozoan 1 db palyazati dokumentacio arat, de azt nem vette at.
A palyazati felhivasban szereplo ikes, nem lakas celjara szolgalo helyisegre hatariddn belul 
nem keriilt benyujtasra palyazat, az ajanlati biztositekot hatariddre egy erdeklodb fizette meg.

Mindezek alapjan a palyazatbonto bizottsag javasolja a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi 
Bizottsaganak, hogy a Budapest VIII. keriilet, Jozsef u. 47. foldszint UI. szamu 48 m2 
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alapteruletii, 35159/0/A/41 helyrajzi szamu utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbevetelere kiirt nyilvanos egyfordulos palyazati eljarast nyilvanitsa ervenyesnek, 
de eredmenytelennek.

A fenti nem lakas celjara szolgalo helyisegre vonatkozd palyazatbonto ulest dr. Guth Csongor, 
a palyazat bonto bizottsag elndke 2022. marcius 17-en 10 ora 05 perckor lezarta.

k. m. f.

dr. Guth Csongdrarodavezeto 
a palyazatbonto bizottsag elndke

Nagy Laszlo 
jegyzdkdnyvvezelo

i

Kardos Noeini 
jegyzokonyv hitelesi'to
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