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Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag’

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak feltetelirol 
szdld 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 18/A. §-a taftalmazza az 
onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolddo tevekenyseget vegzo szemelyek szamara 
biztosithato kedvezmenyes berleti dij megallapitasa melletti berbeadas szabalyait.

A Rendelet 18/C. § (1) bekezdese szerint a hataskorrel rendelkezo bizottsag kije 1 61i azon onkormanyzati 
tulajdonban allo helyisegeket, amelyek versenyeztetesi eljaras kereteben kedvezmenyes berleti dijon 
adhatok berbe. / ■ - ;

A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. a fenti rendelkezesre tekintettel javasolja az alabbi 
helyisegek kijeloleset az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolddo. tevekenyseget vegzo 
szemelyek reszere versenyeztetesi eljaras kereteben torteno, kedvezmenyes berleti dij megallapitasa 
mellett tortend berbeadasra:

Alapteriilet Kozos koltseg Ertekterkep alapjan
Ssz. Albetetszam Cim (m2) (Ft) kalkulalt berleti dij (Ft)

1 36726/A/3 Baross u. 32 110. 21632 .412 500..
2 36778/A/2 Baross u. 47 .306 -58 140 . 676470
3 '35405/A/68 Baross u. 122 • 79 .13 400 .. . 181 700 .
4 '35527/2/A/74 Baross u. 86 49 .8 477 •’ 129 850
5 35977/0/A/l; 2 Dioszegi S. u. 14. 152 57 920 456 000
6 '35375/0/A/3 Dobozi u. 21 220 • 38 052 r .506 000
7 '35375/0/A/4 Doboziu. 21 76 13 104 . . .171 000 .
8 '35547/A/l 7 Horvath M. ter 5 98,35 .32 232 . 285 215
9 38867/4/A/2;/5/A/10 Hungaria krt. 20/a; 20/b 33 4 734 • 16 500

10 36090/0/A/44 Illes u. 36 .160 54 720 432 000.
11 '35222/A/30 Jozsefu. 11 63 9 983 47250
12 '35450/1/0 Karacsony S. u. 22 106 18 209 68 900
13 34697/0/A/l Kiss Jozsef u. 12 91 19 926 68 250
14 34742/A/6; A7 Kun u. 12 60 13 200 • 168 000
15 35371/1/0 Lujza u. 14. 41 7 074 94 299
16 35371/1/0 Lujza u. 14. 42 7 247 96 600
17 35424/1/0 Lujza u. 22 108 24 440 190 650
18 35291/0/A/2 Magdolnau. 10/b 43 14 736 27 950
19 35469 Magdolnau. 33. 349 122 217 785 250
20 34903/A/64 Nemet u. 13 46 9 540 154 100
21 34682/0/A/3 Nepszinhaz u. 26 124 37 526. 347 200
22 35944/A/59; A63 Orczy ut 45 130 23 400 323 050



23 '35728/16/A/l Prater u. 56 134 32 160 268 000
24 '35728/16/A/194 Prater u. 56 52 12 480 104 000
25 '35728/18/A/l Prater u. 60 128 25 600 256 000
26 '35728/18/A/195 Prater u. 60 52 10 400 104 000
27 36547/A/l Rakoczi ut 11 299 31 360 445 750
28 34601/A/30 Rakoczi ut 75 152 24 760 114 000
29 '36674/A/2 Rokk Sz. u. 17 78 51 597 78 000
30 36479/A/19 Scheiber S. u. 3. 349 99 060 912 750
31 34686/A/3 Szilagyi u. 5 39 11 508 103 350
32 34734/0/A/26; A27 Teleki ter 16. 139 35 820 286 650
33 A/36; '35361/A/37 Teleki ter 7 141 24 393 324 300
34 36504/0/A/21; A/23 Vas u. 5 112 36 050 112 000
35 '34827/A/l Vigu. 15 123 70 503 92 250

A Budapest, VIII. keriilet, Baross utca 32. szam alatti 36726/0/A/3 helyrajzi szamu, 110 m2 
alapteriiletu utcai folszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg padozata beton, jarolap, parketta, pvc 
burkolatu, osszessegebenjo allapotu. A falak vakoltak, festettek, csempezettek, tapetazottak jo-kozepes 
allapotuak. Egy nagyobb, 62 m2 alapteriiletu eladoter keriilt benne kialakitasra, amely ket utcafronti 
kirakati portallal rendelkezik. A helyisegben tovabba 3 irodaresz, egy konyha, egy mosdo, egy zuhanyzo 
es ket wc talalhato. Valamennyi kozmu kiepitett, a futest gazcirko biztositja. A helyiseg osszessegeben 
jo-kozepes allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Baross utca 47. szam alatti 36778/0/A/2 helyrajzi szamu, 306 m2 
alapteriiletu utcai folszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg pinceszinti resze 171,28 
m2, mig a foldszinti resze 134,72 m2. A foldszinti reszen galeria keriilt kiepitesre, valamint itt talalhato 
a vizes helyiseg is. A foldszint legnagyobb resze egy 4,39 m x 29,44 m alapteriiletu eladoter, amely 
kozepes allapotu. A pince falai vizesednek, allapota felujitando. A helyisegben viz, csatoma, gaz es 
elektromos szolgaltatas talalhato.

A Budapest, VIII. keriilet, Baross utca 122. szam alatti 35405/0/A/68 helyrajzi szamu, 79 m2 
alapteriiletu utcai fblszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg egy eladoterbol, muhelybol, raktarbol, 
vizesblokkbol es femszerkezetu galeriabol all. A galeria egyteru, beton padozattal, pvc burkolattal. A 
foldszint padozata beton, keramiaval, jarolappal burkolt. Kozmurendszerek kiepitettek, a holeado 
gazkonvektor, gepeszeti berendezes nem talalhato. Osszessegeben a helyiseg felujitando allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Baross utca 86. szam alatti 35527/0/A/74 helyrajzi szamu, 49 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg a Sziiz utca felol, utcafrontrol 
kozelitheto meg. A helyisegben galeria keriilt kialakitasra, a foldszinti resz tobb helyisegre osztott, 
melyben kialakitott fbrdo, mosdo es wc talalhato. A foldszinti helyiseg padozata beton, jarolap es 
laminalt parketta. A galeria padozata laminalt parkettaval pvc-vel burkolt. A falak vakoltak, festettek, 
csempezettek. Villany, viz, csatorna kozmu-ellatottsaggal rendelkezik, futes es holeado berendezes 
nines az ingatlanban. Osszessegeben az ingatlan jo-kozepes allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 14. szam alatti 35977/0/A/l es 35977/0/A/2 hrsz.-u 
utcai foldszinti helyisegek ket kiilonallo helyisegcsoport. Hasznositasuk egyiitt javasolt, tekintettel arra, 
hogy az A/l. hrsz.-u helyiseg ket utcafronti bejarata az A/2 hrsz.-u helyiseg ket oldalan talalhato, igy az 
A/2-es helyiseg kozvetlen szomszedsagaban mindket oldalrol az A/l hrsz.-u helyiseg talalhato. A 
helyisegek tobb helyisegre osztottak, elol eladoterek kerultek kialakitasra, mig hatul elokeszito 
helyisegek. A helyiseg villany, viz, gaz, csatorna kozmuellatottsaggal rendelkezik, a futest gazkonvektor 
biztositja. Osszessegeben a helyiseg gyenge allapotu, felujitast igenyel.

A Budapest, VIII. keriilet, Dobozi utca 21. szam alatti 35375/0/A/3 helyrajzi szamu, 220 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg tobb helyisegre osztott, belmagassaga 4 
m. A padozat beton, pvc, jarolap, parketta, szonyeg burkolatu. A falak vakoltak festettek, csempezettek, 
allapota gyenge-kozepes. Tobb helyen vizesedes, saletromosodas tapasztalhato. Az ingatlanban 
valamennyi kozmu megtalalhato, a futest gazcirko adja. Osszessegeben a helyiseg gyenge-kozepes 
allapotban van.

A Budapest, VIII. keriilet, Dobozi utca 21. szam alatti 35375/0/A/4 helyrajzi szamu, 76 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg egy eladoterre, ket raktarra es egy
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vizesblokkra lett osztva. A ket raktar folott galena keriilt kialakitasra. A helyiseg falazata festett, a 
szocidlis blokkban 2 meter magassagig csempeburkolattal ellatott, a padozat PVC burkolattal boritott. 
A helyiseg Villany, viz, csatoma, gaz kozmuellatottsaggal rendelkezik, a futes gazcirkoval megoldott.

A Budapest, VIII. keriilet, Horvath Mihaly ter 5. szam alatti 35547/0/A/17 helyrajzi szamu, 98,35 
m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 9 tovabbi osztott, az egyik 
helyisegben fa galeria keriilt kialakitasra. A helyiseg osszessegeben elhanyagolt. A vizes blokkban 2 db 
wc, 2 db kezmoso talalhato. A kozmuellatottsag kiepitett, a futes gazzal lehetseges. A helyiseg 
osszessegeben felujitando.

A Budapest, VIII. keriilet, Hungaria korut 20/a. szam alatti 38867/4/A/2 es Hungaria korut 20/b 
szam alatti 38867/5/A/10 helyrajzi szamu, minddsszesen 33 m2 alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas 
celjara szolgalo helyisegek egybenyitasra kerultek, a kozmiivek a 20/a szam alatti helyisegben 
talalhatoak. A falszerkezet szinte teljes egeszeben csempe a padozat magas kopas allosagu gresslap. Az 
uzletterbol nyilo vizesblokk keriilt kialakitasra. A helyiseg kiepitett kozmuhalozatokkal rendelkezik, a 
futes a 20/a. szam alatti egyedi legkondicionaloval lehetseges. Osszessegeben a helyiseg atlagos 
allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Illes utca 36. szam alatti 36090/0/A/44 helyrajzi szamu, 160 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegben egy nagyobb terem kapott helyet 
szinpaddal, ezen kiviil irodai helyisegek es vizes blokk talalhato benne. A helyisegben valamennyi 
kozmurendszer kiepitett, a futes gazkonvektorral lehetseges. Osszessegeben a helyiseg felujitando 
allapotu.

A Budapest, VIH. keriilet, Jozsef utca 11. szam alatti 35222/0/A/30 helyrajzi szamu, 63 m2 
alapteriiletu utcai pinceszinti hem lakas celjara szolgalo helyiseg ket teremre es ket vizesblokkra osztott. 
A helyisegben jelentos vakolatmallas tapasztalhato, osszessegeben a helyiseg elhanyagolt. A 
helyisegben a kozmurendszerek megtalalhatoak, a futes gazzal lehetseges. A helyiseg osszessegeben 
felujitando.allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Karacsony Sandor utca 22. szam alatti 35450 helyrajzi szamu, 106 m2 
alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegben 5 db raktar, 2 iroda, egy konyha es 
egy furdo kapott helyet. A ket iroda resz padozata reszben jarolappal van burkolva reszben betonozott 
padloszdnyeg burkolattal. Oldalfalai vakolatlan feherre meszelt, nehol saletromos lerakodasok vannak. 
A konyha resz padozata jarolappal van burkolva. Az oldalfalakon es a mennyezeten vizesedes lathato. 
A raktar helyisegek padozata betonozott az oldalfalak vakolatlanok feherre meszeltek. A furdo helyiseg 
jarolappal van burkolva oldalfalak kb egy m magassagig csempezve van. A helyisegben vizveteli 
lehetoseg van a fogyasztast egy almero meri ami a helyisegben talalhato osszes fogyasztot meri. 
Gazszolgdltatas van a gazora a helyisegben talalhato nines kizarva a szolgaltatasbol. Elektromos halozat 
kiepitve a villanyora a haz kapu bejaroban talalhato a szolgaltatas folyamatps. A helyisegben riaszto 
miikodik. Osszessegeben a helyiseg felujitando allapotu. ; :

A Budapest, VIII. keriilet, Kiss Jozsef utca 12. szam alatti 34697/0/A/l helyrajzi szamu, 91 m2 
alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg harom nagyobb helyisegbol, szocialis 
helyisegekbol es raktarbol all. A padozat beton es jarolappal burkolt. A falak vakoltak, festettek, 
csempezettek, rossz allapotuak. A vakolat sok helyen a nedvesedes miatt levalt. helyisegben vizveteli 
lehetoseg van, vizoraval rendelkezik ami az osszes fogyasztot meri. Elektromos szolgaltatas van a 
villanyora a helyisegben talalhato. Gaz ellatas nines. A futes a helyisegben nem biztositott. A helyiseg 
osszessegeben felujitando allapotu.

; A Budapest, VIII. keriilet, Kun utca 12. szam alatti 34742/0/A/6 es 34742/0/A/7 helyrajzi szamu, 
mindosszesen 60 m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegek egy egyseget 
kepeznek. A helyisegekben galeria keriilt kialakitasra. A helyisegek padozata beton, keramialap, a falak 
festettek, reszben csempezettek. Tobb helyen lokalis hibak talalhatok (foltosodas, vakolatmallas, 
saletromosodas). A galeria szilard szerkezetu, fem csigalepcso vezet fel a galeriara. A kozmurendszerek 
kiepitettek, a helyiseg futesere a kozmurendszer kiepitett, viszont a holeadok megtalalhatok, azonban a 
kozponti egyseget eltavolitottak. A helyiseg allapota osszessegeben atlagos.



A Budapest, VIII. keriilet, Lujza utca 14. szam alatti 35371 helyrajzi szamu, 41 m2 alapteriiletu utcai 
foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg az utcafrontrol nezve a bal oldalon helyezkedik el, az 
udvarrol is megkozelftheto. A padozat beton, a falak festettek. Egy vizes helyiseg es egy wc keriilt 
kialakitasra az eldter, az atjaro, valamint az utcafronti iizlethelyiseg mellett. A helyisegben valamennyi 
kozmu megtalalhato, futese gazzal biztosftott. A helyiseg osszessegeben felujitott.

A Budapest, VIII. keriilet, Lujza utca 14. szam alatti 35371 helyrajzi szamu, 42 m2 alapteriiletu utcai 
foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg az utcafrontrol nezve a jobb oldalon helyezkedik el, es az 
udvarrol is megkozelftheto. Mellette kozds hasznalatu pince lejarata talalhato. Az eldter mellett egy 
vizes helyiseg, egy wc es ket db iizlethelyiseg keriilt kialakitasra, amelyekhez egy-egy kirakati portal 
tartozik. A falak festettek, a padozat beton. A helyisegben valamennyi kozmii megtalalhato, futese 
gazzal biztosftott. A helyiseg osszessegeben felujitott.

A Budapest, VIII. keriilet, Lujza utca 22. szam alatti 35424 helyrajzi szamu, 108 m2 alapteriiletu 
utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg. foldszinti resze 73 m2, a pinceresz 35 
m2. A helyiseg osszeen 6 reszre osztott, egy iizlet, egy raktar, egy tarolo, egy kbzlekedo, egy vizes blokk, 
valamint egy egyeb helyiseg keriilt kialakitasra. A helyisegben villany-, gaz-, vizellatas biztosftott, a 
futes nem megoldott. Osszessegeben gyenge allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Magdolna utca 10/b. szani alatti 35291/0/A/2 helyrajzi szamu, 43 m2 
alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyisdg padozata betonozott reszben 
jardlapozva van ami minimalis felujitast igenyel. Az oldalfalak reszben csempezve van reszben vakolat 
hianyos nehol azas nyomai. lathato, javitasa szukseges.Mennypzete viszonylag sertetlen de nehol 
toredezett serult javitasa szukseges. Vi'zveteli lehetoseg van a fogyasztast egy almero meri. Elektromos 
halozat kiepftve melynek allapota felulvizsgalandd, mindket villnyora a helyisegben talalhato. 
Gazellatas van a helyisegben. Osszessegeben a helyiseg felujitandd allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Magdolna utca 33. szam alatti 35469 helyrajzi szamu, 349 m2 alapteriiletu 
utcai es udvari foldszinti es emeleti nem lakas celjara szolgalo helyisegcsoport folszinti reszen egy 65,1 
m2 alapteriiletu eldter, valamint raktar- es vizeshelyisegek talalhatok. Az emeleten vardterem mellett 
helyet kap dt db rendeld, valamennyi sajat vizes hclyiseggel, ezen feliil itt talalhato meg egy teakonyha, 
es ket wc helyiseg. Korabban rendeld, valamint polgardr iroda volt benne. Valamennyi kozmu a 
helyisegben fellelheto, a futes megoldott. A helyisegcsoport osszessegeben jo allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Nemet utca 13. szam alatti 34903/0/A/64 helyrajzi. szamu, 46 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg egy uzletterbol es egy hatsd muhelybdl 
all. A helyisegben galeria kerul kiepitesre, megkozelftoleg 30 m2-en. Falszerkezete teljes egeszeben 
gipszkartonnal burkolt, alatta vizesedesi nyomok tapasztalhatok. A galeria fa tartpszerkezetu, teljes 
ertekii galeriakent hasznalhatd. Kozmurendszerek koziil az elektromos aram, a viz- es csatoma halozat 
kiepitett, vezetekes gaz az epuleten beliil erheto el. Futes legkondicionaloval megoldhato. 
Osszessegeben felujitandd allapotu helyiseg.

A Budapest, VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 26. szam alatti 34682/0/A/3 helyrajzi szamu, 124 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg ket reszre osztott, egy iizlethelyisegre, 
valamint egy raktarra, amely konnyu szerkezetes helyiseghatarold fallal ket reszre lett osztva, fgy ket 
vizesblokk keriilt kialakitasra. A helyisegben gaz-, viz-, kozcsatora- es elektromos rendszer kiepitett. A 
futes kiepitett, felulvizsgalandd. A padld- es falburkolat elhasznalddott. A helyiseg felujitandd allapotu.

A Budapest, Vin. keriilet, Orczy ut 45. szam alatti 35944/0/A/59 es 35944/0/A63 helyrajzi szamu, 
minddsszesen 130 m2 alapteriiletu udvari es utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek termeszetben egy egyseget kepeznek. A helyiseg nagymeretii portal ablakokkal rendelkezik. 
A helyiseg nagyobbreszt foldszinti, 25 m2-es pince tartozik hozza. A pince falazata jelentosen vizesedik, 
a falfeliilete muanyag lamberiaval burkolt. A futes FEG tipusu gazkazanrdl biztosftott, viz-, villany es 
gazmerovel rendelkezik a helyiseg, vizesblokkal rendelkezik. A helyisegek szinte teljes teriileten 
almennyezet kerult kiepitesre. Osszessegeben kozepes muszaki allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 56. szam alatti 35728/16/A/l helyrajzi szamu, 134 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg tobb bejarattal rendelkezik, az utca feldl, 
valamint az epiilet feldl. Tobb kisebb helyisegre osztott, raktarakkent es uzlethelyisegekkent



funkcionalnak, ezen felul vizesblokk is kialakitasra keriilt. A futes tavfuteses rendszeru, a helyiseg 
onallo viz es villany merdorakkal rendelkezik. Osszessegeben kozepes muszaki allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 56. szam alatti 35728/16/A/194 helyrajzi szamu, 56 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg az utcafrontrol ketto, az eptileten beliil 
szinten ketto bejarattal rendelkezik. A helyiseg negy reszre tagolt, ket onallo iizlethelyiseg hozhato 
belole letre. A futes tavfuteses rendszeru, a helyiseg onallo viz es villany merdorakkal rendelkezik. 
Osszessegeben felujitando muszaki allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 60. szam alatti 35728/18/A/l helyrajzi szamu, 128 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg megkozelitese a kozos folyosorol 
lehetseges, tbbb kisebb helyisegre osztott. A helyiseg tavfuteses, amely egyedileg merhetd. A 
burkolatok vegyesek, de ezek tobbsege gyenge allapotu. Az almennyezet folotti reszen futnak a 
tarsashazi strangok, amelyek valahol fedetleniil lathatdk. A helyisegben vizes helyiseg nem talalhato, 
viz, villany kozmu-kiallasok megtalalhatok. A helyiseg allapota osszessegeben felujitando.

A Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 60. szam alatti 35728/18/A/195 helyrajzi szamu, 52 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg megkozelitese a kozos folyosorol 
lehetseges, tobb kisebb helyisegre osztott. A helyiseg tavfuteses, amely egyedileg merhetd. A 
burkolatok vegyesek, de ezek tobbsege gyenge allapotu, viz, villany kozmu-kiallasok megtalalhatok. A . 
helyiseg allapota osszessegeben felujitando.

A Budapest, VIII. keriilet, Rakdczi ut 11. szam alatti 36547/0/A/l helyrajzi szamu, 299 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg pinceszinti resze 202,72 
m2, a foldszint alapteriielte 96,28 m2. Megkozelitese a Puskin utca felol lehetseges, A foldszinten galeria 
keriilt kiepitesre, jo muszaki es esztetikai allapotu. Futese hazkozponti, egyedi mero nelkiil. A 
foldszinten es a galerian egy-egy klimaberendezes talalhato. Viz, villany onallo merdorakkal 
rendelkezik. A folszinten vizes helyiseg keriilt kialakitasra. A pinceszint boltives kialakitasu, futese 
megegyezik a foldszinti reszevel. A pinceszint egy nagyobb terbol es egy kisebb reszekre osztott oltozo 
reszbol all. A felmeno falazaton az aljzat felol tobb helyen nagyobb kiterjedesu azasnyomok lathatdk. 
A pince elhanyagolt, felujitando.

A Budapest, VIII. keriilet, Rakoczi ut 75. szam alatti 34601/0/A/30 helyrajzi szamu, 152 m2 
alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg egy nagyobb 121 m2-es es ot kisebb 
helyisegbol all. Futes gazzal kivitelezhetd, a kozmuvek megtalalhatok. A helyisegben vizesblokk 
kialakitasra keriilt. A falak felujitanddak, vizesedes es saletromosodas tapasztalhato. Osszessegeben a 
helyiseg felujitando.

A Budapest, VIII. keriilet, Rokk Szilard utca 17. szdm alatti 36674/0/A/2 helyrajzi szamu, 78 m2 
alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg egy raktar es egy wc helyisegbol all. 
A pince szint padozata reszben jarolapozva van reszben betdnozott. Az oldalfalakon es a mennyezeten 
vizesedes lathatd. Elektromos haldzat kiepitve a villanydra a helyisegben talalhato, allapota 
feliilvizsgalandd. A gaz kiepitve, gazora van. Vizveteli lehetoseg van a fogyasztast egy almero meri. A 
helyiseg kozmu ellatasa teljes atvizsgalasra szorul. A helyisegnek egy bejarata van igy onalldan 
hasznosithato.

A Budapest, VIII. keriilet, Scheiber Sandor utca 3. szam alatti 36476/0/A/19 helyrajzi szamu, 349 
m2 alapteriiletu utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg foldszinti resze 205 
m2, a pinceszinti resze 144 m2. A foldszinti helyiseg tobb kisebb helyisegre tagozodik, termeszetes feny 
csak az utcafronti bejarati ajton, illetve az egyetlen udvari ablakokkal rendelkezo helyiseg ablakain jut 
be. A falak festettek, a padozat egyseges mazas keramialap burkolattal ellatott. Kozmurendszerek 
hianytalanul kiepitettek, a futes modja kemenybe kotott kombi gazcirkd, radiatoros holeadassal 
megoldott, azonban a kozponti egyseg leszerelesre keriilt. A pinceresz a tarsashazi kozos tulajdonu 
ingatlanbdl nyilik. Valamennyi helyiseg erosen amortizalt a pinceben, kozmurendszerek kozul csak a 
villany kiepitett. Osszessegeben a helyiseg felujitando allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Szilagyi utca 5. szam alatti 34686/0/A/3 helyrajzi szamu, 39 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg ket bejarattal rendelkezik, ket helyiseg 



es egy vizesblokk talalhato benne. A burkolat keramia, allapota kbzepes. Allandb futese nines, vizveteli 
lehetbseg biztositott. A helyisegben villany es gazbra talalhato. Osszessegeben kbzepes allapotu.

A Budapest, VIII. kerulet, Teleki ter 16. szam alatti 34734/0/A/26 es 34734/0/A/27 helyrajzi szamu, 
mindbsszesen 139 m2 alapteriiletu utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegek 
egy 96 m2 alapteriiletu foldszinti es egy 43 m2 alapteriiletu pince reszbbl allnak, egy egyseget kepeznek. 
A foldszint egy elbterbbl es ket irodareszbbl all, a pince egyterii, egy kisebb tarolbresz keriilt 
levalasztasra. A helyiseg statikai problemakkal rendelkezik, amelynek elharitasa a tarsashaz feladata. A 
problema elharitasdig a helyiseg kijelblese lehetseges, de csak ezt kbvetben kertil palyazatra kiirasra.

A Budapest, VIII. kerulet, Teleki ter 7. szam alatti 35361/0/A/36 es 35361/0/A/37 helyrajzi szamu, 
mindbsszesen 141 m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegek termeszetben 
egy egyseget kepeznek. A helyiseg ket egybenyitott uzlethelyisegbbl all, valamint kialakitasra keriilt 
egy teakonyha es mosdb is. A helyisegben galeria keriilt kialakitasra, itt talalhato a villanybojler es a 
legtechnika. Viz, villany, gaz kiallasok megtalalhatoak, a futes gazcirkoval lehetseges. A galerian egy 
kisebb iroda, valamint a gepeszet helyezkedik el. Osszessegeben jo muszaki allapotu.

A Budapest, VIII. kerulet, Vas utca 5. szam alatti 36504/0/A/21 es 36504/0/A/23 helyrajzi szamu, 
mindbsszesen 112 m2 alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas Celjara szolgalo helyisegek termeszetben 
egy egyseget kepeznek, bsszesen 3 db egybenyitott reszbbl all, amelybbl a legnagyobb 50 m2, a masik 
ket helyiseg 62 m2 A ket albetet bnallban megkbzelithetb. A helyiseg futese gazkazannal megoldott, viz, 
csatorna es elektromos kbzmuhalbzat kiepitett. A padozat linoleummal boritott, a falak festettek. 
Osszessegeben felujitandb allapotu.

A Budapest, VIII. keriilet, Vig utca 15. szam alatti 34827/0/A/l helyrajzi szamu, 123 m2 alapteriiletu 
utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 8 db bnallban megkbzelithetb helyisegbbl, 2 db 
Wc-bbl es 1 db furdbszobabbl all. A fiitest es a melegvizet feltetelezhetben egy gazkazan biztositotta, 
amit mar leszereltek. A gepeszeti vezetekeknel a falazat tbbb helyen ki van bontva. Villany, viz , gaz 
van es a tarsashazhoz tartozb vizbra is talalhato berlemenyben. A vakolat hehany helyen omladozik. Az 
ingatlan nem rendelkezik kirakati uvegportallal. A helyiseg osszessegeben felujitandb.

A Rendelet 18/F. §-a szerint a versenyeztetesi eljaras soran megajanlandb minimalis berleti dij bsszege 
a kbzbs kbltseggel, illetve kizarblagos bnkormanyzati tulajdonban allo epuletben talalhato helyiseg 
eseteben a mindenkori iizemeltetesi kbltseg bsszegen kerul meghatarozasra. A palyazat kifrasarbl'a 
hataskbrrel rendelkezb bizottsag fog dbnteni a szakmailag felelbs bizottsag javaslatara.

Az Onkormanyzat tulajdonaban harom tovabbi olyan helyiseg talalhato, amelyeket bnkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolbdb tevekenyseget vegzb szemelyek reszere hasznosit az 
Onkormanyzat es a szerzbdesuk 2022. december 31. napjaval lejar.

Fentiekre tekintettel javasoljuk az alabbi helyisegek kijelbleset az bnkormanyzati feladatokhoz es 
celokhoz kapcsolbdb tevekenyseget vegzb szemelyek reszere versenyeztetesi eljaras kereteben tbrtenb, 
kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett tbrtenb berbeadasra:

Ssz. Albetetszam Cim
Alapteriilet 

(m2)
Hasznosithato, 
megjegyzes

Kozds 
koltseg (Ft)

Ertekterkep alapjan 
kalkulalt berleti dii (Ft)

1 36007/0/A/l Orczy ut 27 448 Feluton Alapitvany 86 880 776 535

2 36788/0/A/2 Pal utca 6. 304 Magyar Goju Kai 
Szovetseg

67 230 304 000

3 36325/0/A/l Prater u. 29/b III Menhely Alapitvany 31 405 83 250

4 3 5969/0/A/54 Prater u. 30-32 56 Budapest Jdzsefvarosi
Refonnatus 
Egyhazkozseg

15 400 190 400

A Budapest, VIII. keriilet, Orczy ut 27. szam alatti 36007/0/A/l helyrajzi szamu, 448 m2 alapteriiletu 
utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 235,7 m2 pinceszinti es 212,3 m2 
foldszinti reszre tagolt. Osszesen 19 db helyiseg talalhato az albetetben, ebbbl negy folyosb, egy 
furdoszoba, harom wc, egy kazanhaz, egy mosbkonyha. helyisegnek 2 db bejarata van, melyeknek
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anyaga fem, uvegbetettel, allapotuk jo, raccsal vedettek. Az epuleten 7 db nagy es 2 db kismeretu ablak 
van, mely az utcara nez, anyaguk fem, uvegbetettel, raccsal vedettek A belso udvarra 2 db kismeretu fa, 
iivegbetetes ablak nyilik. A helyiseg futese es a melegviz ellatas gazkazannal van megoldva, melyhez 
16 db radiator csatlakozik. A berlo elmondasa szerint a csatoma buzelzaroja hibas, igy gyakran buz van 
a helyisegekben. Osszessegeben a helyiseg jo allapotu, a berlo rendezett, tiszta allapotban tartja.

A Budapest, VIII. kerulet, Pal utca 6. szam alatti 36788/0/A/2 helyrajzi szamu, 304 m2 alapteruletu 
utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegben ket edzoterem, egy iroda, ket oltozo es harom 
darab wc keriilt kilakitasra. A futest gazkazan biztositja, melyre 9 db. futotest csatlakozik. A bejarati 
ajto vasbol keszult. A pincehelyiseg ablakai muanyagbdl kesziiltek, ujak. A helyiseg levegojenek 
cserejerol ventillatoros szellbzteto berendezes gondoskodik. Az ingatlan kirakat iiveg portallal nem 
rendelkezik. Az ingatlan osszessegeben atlagos allapotu.

A Budapest, VIII. kerulet, Prater utca 29/b. szam alatti 35325/0/A/l helyrajzi szamu, 111m2 
alapteruletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegben harom raktar, egy melegedd, ket 
zuhanyzo, ket mosdo, negy wc, valamint folyoso es atjaro keriilt kialakitasra. A belso terben a burkolat 
nem egyseges, fa padlo es keramia keriilt lerakasra. A falak festettek, a vizes helyisegek csempezettek. 
A futes gazcirkoval megoldott, valamennyi kbzmu kiepitesre keriilt. Az albetet osszessegeben erdsen 
kozepes allapotu. A helyiseg berleti joganakrendezese miatt sziikseges a kijeldlese.

A Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 30-32. szam alatti 35969/0/A/54 helyrajzi szamu, 56 m2 
alapteruletu utcai fbldszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegben egy iroda es egy raktar mellett 
talalhato egy kezmoso es egy wc helyiseg. A futes hazkozponti, 5 db radiatorral tortenik. A melegviz is 
kozpontilag szabalyozott. A nyflaszarok fembol vannak. 2 db bejarati ajto van hasznalatban. Egy darab 
kirakati portallal rendelkezik.

II. A beterjesztes indoka

Az eloterjesztessel kapcsolatos ddntes meghozatalara a tisztelt Bizottsag jogosult.

III. A ddntes celja, penziigyi hatasa

A ddntes celja az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek 
reszere versenyeztetesi eljaras kereteben torteno, kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett torteno 
berbeadasra helyisegek kijeldlese. A dontesnek penziigyi hatasa nines, penziigyi fedezetet nem igenyel.

A ddntes meghozatala eseten a kijelolt helyisegek kizardlag a az onkormanyzati feladatokhoz es 
celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyekre megallapitott szabalyok alkalmazasaval 
adhatdkberbe.

IV. Jogszabalyi kornyezet

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szdlo 35/2013. 
(VI.20.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdese alapjan a Kepviselo- 
testulet - onkormanyzati berbeadoi dbntesre - a Bizottsagot jogositja fel.

A Rendelet 18/C. § (1) bekezdese szerint A hataskorrel rendelkezo bizottsag kijeloli - a berbeado 
szervezet javaslatara - azon onkormanyzati tulajdonban allo helyiseget, amely e fejezet alapjan 
versenyeztetesi eljaras keretdben kedvezmenyes berleti dijjal adhato berbe. A helyiseget a hataskorrel 
rendelkezo bizottsag ellenkezo donteseig kizardlag e fejezet alapjan lehet hasznosftani.

Fentiek alapjan kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy donteset meghozni sziveskedjen.

Hat arozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvaros Kepviseld-testuletenek ..../2022. (V.04.) szamu 
hatarozata

az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek reszere 
berbeadhato helyisegek kijelolesevel kapcsolatos ddntes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy



1 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Baross utca 32. szam alatti 36726/0/A/3 helyrajzi szamu, 110 
m2 alapteruletu utcai folszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati feladatokhoz 
es celokhoz kapcsolddo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dij 
megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

2 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Baross utca 47. szam alatti 36778/0/A/2 helyrajzi szamu, 306 
m2 alapteruletu utcai folszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodd tevekenyseget vegzd szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

3 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Baross utca 122. szam alatti 35405/0/A/68 helyrajzi szamu, 79 
m2 alapteruletu utcai folszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati feladatokhoz 
es celokhoz kapcsolodd tevekenyseget vegzd szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dij 
megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

4 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Baross utca 86. szam alatti 35527/0/A/74 helyrajzi szamu, 49 
m2 alapteruletu utcai fbldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodd tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

5 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 14. szam alatti 35977/0/A/l es 
35977/0/A/2 hrsz.-u, minddsszesen 152 helyisegeket m2 alapteruletu Utcai folszinti nem lakas 
celjara szolgalo helyisegeket az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodd 
tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett 
versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegeknek.

6 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Dobozi utca 21. szam alatti 35375/0/A/3 helyrajzi szamu, 220 
m2 alapteruletu utcai fbldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodd tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

7 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Dobozi utca 21. szam alatti 35375/0/A/4 helyrajzi szamu, 76 
nr alapteruletu utcai fbldszinti nem lakas celjara szolgdlo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolddo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

8 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Horvath Mihaly ter 5. szam alatti 35547/0/A/17 helyrajzi 
szamu, 98,35 m2 alapteruletu utcai fbldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az 
onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodd tevekenyseget vegzo szemelyek reszere 
kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato 
helyisegnek.

9 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Hungaria korut 20/a. szam alatti 38867/4/A/2 es Hungaria 
kbrut 20/b szam alatti 38867/5/A/10 helyrajzi szamu, minddsszesen 33 m2 alapteruletu utcai 
pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegeket az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz 
kapcsolodd tevekenyseget vegzd szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett 
versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegeknek.

10 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Illes utca 36. szam alatti 36090/0/A/44 helyrajzi szamu, 160 
m2 alapteruletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolddo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

11 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Jozsef utca 11. szam alatti 35222/0/A/30 helyrajzi szamu, 63 
m2 alapteruletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodd tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.



12 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Karacsony Sandor utca 22. szam alatti 35450 helyrajzi 
szamu, 106 m2 alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az 
onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere 
kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato 
helyisegnek.

13 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Kiss Jozsef utca 12. szam alatti 34697/0/A/l helyrajzi szamu, 
91 m2 alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

14 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Kun utca 12. szam alatti 34742/0/A/6 es 34742/0/A/7 helyrajzi 
szamu, mindosszesen 60 m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegeket az 
onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere 
kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato 
helyisegeknek.

15 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Lujza utca 14. szam alatti 35371 helyrajzi szamu, 41 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

16 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Lujza utca 14. szam alatti 35371 helyrajzi szamu, 42 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti nem. lakas celjara szolgalo helyiseg helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

17 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Lujza utca 22. szam alatti 35424 helyrajzi szamu, 108 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

18 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Magdolua utca 10/b. szam alatti 35291/0/A/2 helyrajzi szamu, 
43 m2 alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras keretebenberbeadhato helyisegnek.

19 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Magdolna utca 33. szam alatti 35469 helyrajzi szamu, 349 m2 
alapteriiletu utcai es udvari foldszinti es emeleti nem lakas celjara szolgalo helyisegcsoportot az 
onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere 
kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato 
helyisegnek.

20 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Nemet utca 13. szam alatti 34903/0/A/64 helyrajzi szamu, 46 
m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

21 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Nepszinhaz utca 26. szam alatti 34682/0/A/3 helyrajzi szamu, 
124 m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

22 .)kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Orczy ut 45. szam alatti 35944/0/A/59 es 35944/0/A63 
helyrajzi szamu, mindosszesen 130 m2 alapteriiletu udvari es utcai foldszinti es pinceszinti nem 
lakas celjara szolgalo helyisegeket az onkormanyzati feladatokhoz 6s celokhoz kapcsolodo 
tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett 
versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegeknek.

23 .) kijeloli a Budapest, VIII. kerulet, Prater utca 56. szam alatti 35728/16/A/l helyrajzi szamu, 134 
m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati
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feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek reszere kedvezmdnyes 
berleti dfj megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

24 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 56. szam alatti 35728/16/A/l 94 helyrajzi szamu, 
56 m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgald helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

25 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 60. szam alatti 35728/18/A/l helyrajzi szamu, 128 
m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgald helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek reszere kedvezmdnyes 
berleti dij megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

26 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 60. szam alatti 35728/18/A/195 helyrajzi szamu, 
52 m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgald helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

27 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Rakdczi ut 11. szam alatti 36547/0/A/l helyrajzi szamu, 299 
m2 alapteriiletu utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgald helyiseget az 
onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek reszere 
kedvezmenyes berleti dij megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato 
helyisegnek.

28 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Rakdczi ut 75. szam alatti 34601/0/A/30 helyrajzi szamu, 152 
m2 alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgald helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

29 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Rokk Szilard utca 17; szam alatti 36674/0/A/2 helyrajzi 
szamu, 78 m2 alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgald helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

30 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Scheiber Sandor utca 3. szam alatti 36476/0/A/19 helyrajzi 
szamu, 349 m2 alapteriiletu utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgald helyiseget az 
onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek reszere 
kedvezmenyes berleti dfj megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato 
helyisegnek. ,

31 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Szilagyi utca 5. szam alatti 34686/0/A/3 helyrajzi szamu, 39 
m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgald helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzd szemelyek reszere kedvezmenyes 

. berleti dij megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

32 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Teleki ter 16. szam alatti 34734/0/A/26 es 34734/0/A/27 
helyrajzi szamu, mindbsszesen 139 m2 alapteriiletu utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara 
szolgald helyisegeket az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo 
szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dfj megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben 
berbeadhato helyisegeknek.

33 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Teleki ter 7. szam alatti 35361/0/A/36 es 35361/0/A/37 
helyrajzi szamu, mindosszesen 141 m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgald 
helyisegeket az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo 
szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dfj megallapftasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben 
berbeadhato helyisegeknek.

34 .) kijeloli a Budapest, VIII. keriilet, Vas utca 5. szam alatti 36504/0/A/21 es 36504/0/A/23 
helyrajzi szamu, mindosszesen 112 m2 alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgald 
helyisegeket az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo 
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szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben 
berbeadhato helyisegeknek.

35 .) kijeldli a Budapest, VIII. keriilet, Vig utca 15. szam alatti 34827/0/A/l helyrajzi szamu, 123 m2 
alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati feladatokhoz 
es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dij 
megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

36 .) kijeldli a Budapest, VIII. keriilet, Orczy ut 27. szam alatti 36007/0/A/l helyrajzi szamu, 448 m2 
alapteriiletu utcai foldszinti es pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

37 .) kijeldli a Budapest, VIII. keriilet, Pal utca 6. szam alatti 36788/0/A/2 helyrajzi szamu, 304 m2 
alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati feladatokhoz 
es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes berleti dij 
megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

38 .) kijeldli a Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 29/b. szam alatti 35325/0/A/l helyrajzi szamu, 
111 m2 alapteriiletu utcai pinceszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

39 .) kijeldli a Budapest, VIII. keriilet, Prater utca 30-32. szam alatti 35969/0/A/54 helyrajzi szamu, 
56 m2 alapteriiletu utcai foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseget az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szemelyek reszere kedvezmenyes 
berleti dij megallapitasa mellett versenyeztetesi eljaras kereteben berbeadhato helyisegnek.

40 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt.-t a szakmailag felelos bizottsag javaslatat figyelembeveve keszitsen eldterjesztest az 
l.)-38.) pontokban kijelolt helyisegek versenyeztetesi eljaras kereteben torteno hasznositasara.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 39.) pont eseteben 2022. julius 31.

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

Budapest, 2022. aprilis 27. A..*O
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