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P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
ö n k o r m á n y z a t i  t u l a j d o n ú    

n e m  l a k á s  c é l ú  h e l y i s é g  

 b é r b e a d á s á r a  

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 796/2019. (VII. 15.) számú határozata alapján nyilvános 

egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 5. szám alatt 

elhelyezkedő 36487/0/A/3 helyrajzi számú, 71 m2 alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti, 

önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló irodahelyiség kizárólag kortárs galéria 

céljára történő bérbeadására. 

 

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, és 

erről köteles hirdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén – amennyiben a 

dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg – a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni, 

ha az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja. A pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül 

semmilyen más esetben nem fizeti vissza. 

 

1. A pályázati kiírás adatai 

A pályázat kiírója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 

 (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) 

A pályázat Bonyolítója: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082 

Budapest, Baross u. 63-67.) 

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat  

A pályázat célja: Bérbeadás 

 A pályázati dokumentáció ára: 20.000,- Ft + ÁFA  

átutalással fizetendő a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. OTP Bank Nyrt.-nél 

vezetett 11784009-22229762 számú számlájára 

(megjegyzés rovat: helyiség címe, megvásárló 

neve (cégnév)) 

A pályázati dokumentáció megvásárlásának    

helye, ideje: pályázati dokumentáció árának átutalása után, 

átutalási bizonylat bemutatásával Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. Kereskedelmi Célú 

bérbeadási Iroda 

 1084 Budapest, Őr u. 8. I. emelet 

 2019. július 22-től ügyfélfogadási időben 

   

Az ajánlati biztosíték összege: bruttó 370.427, - Ft. Az ajánlati biztosíték 

befizetése csak magyar forintban teljesíthető, 

értékpapírral, garanciaszerződéssel, 

zálogtárggyal nem helyettesíthető. 

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, átutalás 
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Számlaszám: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. OTP 

Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-22229762 

számú számlájára 

 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték 

 

Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének    

határideje: 2019. augusztus 28. 2400 óráig   

A pályázat leadásának határideje: 2019. augusztus 29. 1400 óráig     

A pályázattal kapcsolatban további információ 

kérhető: Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda 

 Tel.: 06 1 216 6962/258 mellék 

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: 2019. július 22. és 2019. augusztus 28. között 

előzetes egyeztetés szükséges a Budapest VIII. 

kerület, Tavaszmező u. 2. szám alatti Irodában, 

vagy a 06 1 210 4928, 210 4929 

telefonszámokon 

A pályázat bontásának várható időpontja:  2019. augusztus 29. 1400 órától   

A pályázatok bontásának helye: 1084 Budapest, Őr u. 8. I. emelet. Az ajánlattevő 

a pályázat bontásán jelen lehet. 

A pályázat eredményét megállapító szervezet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

A pályázat elbírálásának határideje, és a           

várható eredményhirdetés:                         2019. október 15.   

 

2. A pályázattal érintett ingatlan: 

 

Címe:  Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5.  

Helyrajzi száma:  36487/0/A/3 

Megnevezése:  iroda  

Alapterülete:  71 m2  

Minimum nettó bérleti díj:         36 hónapon keresztül: 97.225,- Ft + ÁFA/hónap 

           37-60 hónap között: 129,633,- Ft + ÁFA/hónap 

Ajánlati biztosíték összege:        370.427,- Ft 

A bérbevétel időtartama: határozott idő, 60 hónap. 
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3. A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a  

248/2013. (VI. 19.) sz. határozat 5. v) alpontjának értelmében a kortárs galériának az alábbi 

együttes kritériumoknak kell megfelelnie: 

- kortárs művészeti profilú, azaz a képviselt művészek nagyobb része kortárs művész, 

- saját, állandó művészkörrel rendelkezik, 

- minimum 5 művészt képvisel,  

- állandó kiállítóhellyel rendelkezik, vagy bármikor rendelkezett, ahol kizárólag kortárs 

művészetet mutat be egyéb vendéglátói vagy kereskedelmi jellegű tevékenység nélkül, 

- egy évben minimum 4 kiállítást rendez nyilvános megnyitó eseményekkel, 

- a hét minimum 3 napján nyitva tart, 

- ingyenesen látogatható a kiállítótere. 

 

4. Kiíró kiköti, egy 5 és 10 oldal közötti szakmai program pályázati dokumentációhoz történő 

csatolását. 

 

5. Pályázó tudomásul veszi, hogy a bíráló bizottság a Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) sz. 

határozata 5. pontjának v.) alpontjában meghatározott pályázati feltételek teljesülésén túl, az 

értékelés során vizsgálja a pályázó által benyújtott szakmai programban foglaltakat is és ennek 

figyelembevételével dönt a nyertes ajánlatra vonatkozó javaslat megtételéről a Kiíró felé. 

- Amennyiben egy helyiségre több érvényes pályázat érkezne, a becsatolt szakmai programok 

bíráló bizottság általi értékelését követően, az értékelés eredménye alapján kerül sor a 

nyertes pályázó személyére vonatkozó javaslat megtételre a Kiíró részére azzal, hogy 

amennyiben a bíráló bizottság azonos pontra értékeli az azonos helyiségre pályázók 

szakmai programjait, a végső nyertes ajánlat eldöntésére sorsolás útján kerül sor. 

 

6. Kiíró kiköti, hogy bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt és azt követően nem élhet 

bérbeszámítással, és az esetleges felújítási költségeit semmilyen jogcímen nem követelheti az 

Önkormányzattól. 

 

3. A pályázat célja, tartalma 

A bérbeadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiség a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, bérbeadására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 

tv., a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület 45/2019. 

(II.21.) számú határozata (Versenyeztetési szabályzat), és az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 

vonatkozik. 

A bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett előző évi 

inflációs index mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja 2020. január hónap. 

A január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

A helyiség bérleti díja a 2. pontban található. Kiíró óvadék megfizetését köti ki, melynek mértéke a havi 

bruttó bérleti díj háromszorosa. Az ajánlati biztosíték összege az óvadék összegébe beszámításra kerül. 

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele közjegyző előtt egyoldalú 

kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírása, melynek költségét a Bérlő viseli.  

A helyiség átalakítása, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabályok az irányadók, 

melyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájárulást a tulajdonosi joggyakorló adja ki a munkálatok 

megkezdése előtt. Eszerint a helyiségben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget 

magában foglaló társasház és az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, és közüzemi szolgáltatók 

nyilatkozatait a bérlőnek kell beszereznie. A bérbeadás során az Önkormányzat nem szavatolja, hogy 

bérlő a helyiségben az általa kívánt tevékenységet folytathatja. 
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A Kiíró kiköti, hogy jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan 

tevékenység végzése érdekében történő bérbevételi ajánlat érkezik, amelyet az Önkormányzat nem 

preferál, továbbá jogosult a pályázat eredményét a helyiségben végzendő tevékenység tekintetében a 

benyújtott ajánlattól eltérő feltétellel megállapítani. 

 

 

Budapest, 2019. június 15. 

 

 

 

Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

 

 


