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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényĺíllás és a dtintés tartalrnának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefuáľosi onkormźnyzat (a továbbiakban: onkormźtnyzat)
tulajdonát képezi a Budapest VItr. keľület, Knlidy u. 3. szám a|atti,36773l0/N3 heIyrajzi számu,
221 mf alapteriilehĺ, pinceszinti nem lakás cé|jźra szo|gźt|ó helyiség, mely kizárólag a Budapest VIII.
keľület, Knrĺdy u.3. szńm a|atti,36713l0lV4 hrsz.-ú,309 m2 alapteľĺiletü, utcai bejáratu ftjldszinti
helyiségből közelíthető meg (a továbbiakban: Ingatlanok). Az ngat|an-nyilvántartásban az Ingatlanok
íŁlet besorolással szerepelnek.

A Tisztelt Képviselő-testtilet a 6512017. (uI. 09.) számú határozatźlbaĺ tryy dĺintött, hogy felkéri a
Józsefuiárosi Gazdálkodási Közpoft Zrt'-t a Budapest VItr. keriilet, Kľrĺdy u. 3. szám alatti,
367|3/0lN3 és a 367I3/0/N4 he|yrajzi szźtmű összesen 530 m2 alapterületíĺ, üres önkormányzati
tulajdonú, nem lakás céIjfua szolgáló helyiségek együttes bérbeadására vonatkozó, nyilvános,
egyfordulós pá|yázati felhívás kJirásźra, hatérozat|aĺ időtaľtamra, 30 napos felmondással,327.f25,-
Ft/hó + Ára, mĺĺmálls béľletĺ díj tisszegen
Apályázatban érintett helyiségek V'lzárő|ag sporttevékenységvégzésére használhatók, hasznosí
A pźiy ázat bírálati szempond ai :
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A képviselő-testületi ülés időpontja:2017. jtĺnius 8. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krudy u. 3. szám alatti Ĺires, nem lakás cé|jára szolgáló
helýségek bérbeadására vonatkozó pá|yázat eredményének megáI|apitásfua

A napirendet nyílt ülésen kell targyalru, a hatfuozat elfogadźsźlhoz egyszeľű szavazattöbbség
sziikséges.
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Yárosgazdállkodási és Pénzügyĺ BuottságvéIeményezi x
Embeľi Eľőfoľrás Bizottsĺíg vé|eményezi t]

Hatźrozati j av as|at a bizottság szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őterjesztés
męstźLrwal'ź.sź.ŕ".
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- a legmagasabb bérleti díj összege,
- az önkormányzat źita| preferá|t sporttevékenység és a kerĺjleti |akosok á|tal torténő

kedvezményes igénybevétel biztosítása (a pá|yázati kiírás alapj án, a ptiyázatban érintet

helyiségek kiztrőllag sporttevékenységvégzésére használhatók, hasznosíthatók)
- ahelyiségfelújításánakvállalása.

A pá|yźnat kozzététę|ére 2017. március l6-án kerĹilt sor, az ajanlat benyújtásának hatáńdej e f0|7.
április 10. volt, apźiyázatbontása peďig20|7. április Lf-énl.ortéfi.

A pá|yázati hirdetményben foglalt határidőn beliil az a.lábbi ajanlattevőtő|.érkezett be ajánlat.

Ajánlattevő neve: HOBBI v[vo SPORTEGYESI]LET
nyilvántartási szám: 0l.02-0015814;
képviseli: Selmeci Tibor Iván elnök
székJrelye: 1111 Budapest, Budafoki ti 14.T{l1'a.

Ajánlott nettó bérleti díj (Ft/hó): 330.000'-Fťhó

Bérbevéte| időtanama: határozat|an

Tevékenység: vívóterem, vívó óľák taľtása, kapcsolódó szakmai és

sportszervezési tevékenységek

Egyéb vállalások a helyiségek megfelelő módon töľténö felújítását, a pince
alkalmassá téte|ét sporttevékenység végzésre, az
onkormanyzat tital. preferált sporttevékenység, a kerületi
lakosok által történó kedvezményes igénybevétel biztosítását,
a kerületi iskolavívás atapjainak megteremetését vźůIa|ja az
Egyesület.

Apźiyázat során bruttó 65.000.000,-Ft értékii tervezői ktiltségbecslés került becsatolásra.

A pźiyázatbontó bizottság megáů|apította, hogy a pá|yáző által benyújtott ajánlatban nem szerepel

pońto' ktiltségvetési nyilatkozat a bérbeszámitás tekintetében, ezért a pźiyźn6 hiánypótlásra lett

felszólítva.
Apáĺyźnó a hianypótlási eljárás során a bérbeszámításľa vonatkoző nyi|atkozatot benýjtotta.

A fent leítakra tekintettel a pźt|ytuatértékelő bizottság javasolja a Tisĺelt Képviselő-testiiletnek, hogy

a tfugyban szereplő helýség bérbeadására kiírt nyilvanos pá|yázatot nýlvánítsa érvényesnek és

eredményesnek.

Apát|ytnatíkiírás és a benýjtott ajänlat alapján az értékelési szempontokat figyelembe véve a HOBBI
VÍVi sPoRTEGYEsÜrBľ egyedüli pźiyźnőként a minimális bérleti díjat meghaladó ajánlatot tette,

és vállalta a Kiíró á|ta|pá|yázati felhívásban előíľt feltételęket.
A kérelmező a fetú.ií&ási munkálatok összegére vonatkozóan bérbeszámítás megállapítását kérte' A
kérelemhez csatolt költségvetés alapján a felújítás várható bruttó összege 65.000.000'- Ft, me|y

kciltségvetés alapjan 'dZ Iĺrga|,lallszolgáltatási lĺoda a felújítási munlĺálatok összcgónck

bérbeszámításźtra az alábbi javaslatot tette:

bontás (bruttó) 1.450.000'-Ft
falszigetelés, szárítóvakolás (bruttó) 2.000.000'-Ft
elektromos szerelés (bruttó) 10.500.000,-Ft

tuzje|zőhéilőzatkiépítése (bruttó) 1.000.000'-Ft
homlokzati nyí|ászźrőkcseréje (bruttó) 10.500.000'-Ft

s. \urkolás (bruttó) 400.000'-Ft
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festés(bruttó)
vizvezeÍék- és csatoma felujítás (bruttó)
fűtési rendszer kia|akítéls (bruttó)

2.250.000,-Fr
3.000.000,-Ft
3.000.000,-Ft

IégÍechnika szerelés (bruttó) 500.000.-Ft
<isszesen: bruttó 34.600.000.-Ft
A megvizsgált és elfogadott tételek a|apján értéknĺjvelő beruházásként minősíthető a helyiség
felújítása, igy a javasolt bérbeszámítási összeg nettő 27.244.094,-Ft + 7,355.906,-Ft, azaz bruttó
34.600.00o,-Fr.

A Budapest VIII. kerület, Kĺúdy u. 3. szám a|atti,367I3l0/N3 hĺsz.-ú 22| fił a|aptertiletű helyiségre
az onkormźny zat közös költség fizetési kötel ezettsége : 3 8. 709, -Ft/hó.
A Budapest VIII. kenilet, Krudy u. 3. szám a|atti,367731011'/4 hrsz.-ú' 309 m2 a|apter{iletű helyiségľe
az onkormányzat kozos költség ťlzetési kĺjtelezettsé ge: 54,11 1,-Ft/hó

Az onkormányzat köziis kiiltség Íizetési kötelezettsége łisszesen gf.8f0,- Ft/hó.

A lefolýatottpá|yázati eljárás, valamint abiĺtióbizottstry értékelése alapjánjavasoljuk a Budapest
VIII. kerĺilet, Kľúdy u.3. szám a|atti,367|3/0lN3 és367|3/0/N4he|yrajziszźtrrlíösszesen 530 m2
alapterüIetű, üres önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiségek tekintetében a
béľleti szerződés megkötését határozat|an időre, 30 napos felmondási határidővel a HOBBI VÍvo
sPoRTEGYEsÜrBľ (szék*rely: 1111 Budapest, Budafoki út 14. IV. l.;nyilvantartási szźm 0I-O2-
0015814; képviselő: Selmeci Tibo.r lván elnök) részére, vívóterem és a kapcsolódó szakrnai és
sporttevékenységek végzése céljara, az ajźĺiatźban szeľep|ő 330.000,. F.t/hó + Átr.A béľletĺ díj +
közĹizemi és ktilönszolgáltatási díj ak összegen.

Az onkormłányzat fulajdonában ál1ó nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek, telkęt gépkocsi-beállók'
egyéb dologbérletek bérleti díjáról sző|ó 248lf0l3. (VI. l9.) számú képviselő-testtĺleti hatźrozat 39.
pontja értelmében a bérleti díjba beszámítható kĺjltségeket úgy kell meghatározĺi. és havonta levonni a
bérleti díjból' hogy a munkálatok elvégzése után fizetendő bérleti díjba beszámítható költségek- ha a
béľbeadóĺ jogkör gyakoľlĺója másként nem dłint _ az a|źtbbiak szerint térüljenek meg a bérlők
számára, Íigyelembe véve, hogy a megállapodás időtartama nem tarthat tovább a béľleti jogviszony
Iejźratánál^:

a) jogi személy' jogr személyiséggel nem rendelkező szervezet és egyéni vźi|a|koző bérlő esetében
legfeljebb 4 év a|att,

b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb 3 év a|att.

A bérbeszámítás összege a bérleti díj eľejéig számithatő be oly módon, hogy a bér|ó az onkormányzat
áůtal. ťtzetendő közös költség mértékű bérleti díjat fizesse meg havonta. Tekintettel aľľa, hogy a béľleti
szerződés szerint a bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége 330.000,-Ft + ÁFA/hó |esz, aközös kĺiltség
pedig 92'8f0,- Ft/hó, igy 48 hónapľa szóló bérbeszámítással maximálisan nettó 11.384.640,- Ft
szímolható el a felújítási költségľe, mely időszak során a bérlőt csak a közös költség mértékiĺ bérleti
dij ťtzetési kötel ezetts ég terheli.

A fentebb hivatkozott önkormanyzati rendelet szerint a bérbeadói jogkör gyakorlójának azonbart
lehetősége ven aľľą hogy 48 hónapnál hosszabb időtartamra biztosítsa a bérlőnek a bérbesárrrítás
lehetőségét, akinek így rrragasabb kö|tséget is lehetősége vaĺl elsaĺmolni. Jelęn esętbęn a béľ|ő olyan
volumenű beruhźzást tervęz az onkormźnyzati tulajdonban lévő ingatlanon, amely annak éÍtékét
jelentősen növeli, gyarapítva ezzel az onkormanyzat vagyoĺát. A pźůyźľ;at nyertese nem csupán
haszrálhatóvá tenné a helýséget, hanem a 65'000.000.- Ft éľtékű beruhĺĺzással, új funkciók
kialakításával teljesköľű, mindenľe kiteľjedő felújítást végeme el. Mindezek alapján indokolt a leendő
bér|ó szźmáľa lehetőséget biztosítani ana, hogy a helýség felújításĺíra sziánt kiadásĺának lényegesen
nagyobb részére vonatkozóan élhessen bérbeszámítással.



Fentebb leírtak szerint javasoljuk az Ingatlanszolgáltatási Iľoda által javasolt bruttó 34.600.000,- Ft
(27.244.094,- Ft + 7.355.906,- Ft ÁFA) felrújítási ktiltségre vonatkozó megállapodás megkötését és a
béľ|eti díjba 115 hónap a|att történő beszálmítását, amennyiben a kérelmező a megál|apodás
megkötését követő 6 hónapon be|ül az źta|akítást és a felújítási munkákat e|végzi, és azok a benyrijtott
számlák alapján |eigazo|ásra kerülnek. A bérbęsztlmítási megállapodás 115 hónapra töľténő
megkötésével havonta 237.I8O,- Ft + ÁFA összegben számolható el a felújítási költség, a
fennmaradć, 9f.820,- Ft + ÁFA közös ktiltség iisszege a bértőt teľheli béľleti díj fizótési
köte|ezettségként.

A HOBBI vÍvó SPORTEGYESÜLET vállalja, hogy a hatósági engedélyhez kötött munkálatok
esetén azok e|végzésére jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedéIyeket, továbbá a bérlő
v á||a|ja a használatbavételi engedély megszerzését.

Amennyiben a bérbeszámítás időtartam a|att bármilyen okból a bérleti jogviszony megszĹinik, a bérlő
tudomásul veszi, hogy a felújításra befekÍetett összeg megtérítésére nem tarthat igényt, és jogalap
nélkĹili gazdagodás címén az Önkormányzatta| szemben nem indíthat peres eljárást'

II. A bete{esztés Índoka

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt nyilvános pá|yźaat |ezárásźlhoz, az
eredmény megá||apitźtsához és a bérbeszámítás engedélyezéséhez bérbeadói döntés szfüséges, amely
döntés meghozatalfua a helyiség értékére tekintettęl a tisztelt Képviselő-testület jogosult.

III. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

A hatźtrozati javaslat elfogadása a 2017-f027 ' évi béľleti díj bevételt negatívan, a bérbeszámítási
időszak |eteltét kö,vetően pozitivan befolyásolja. Amermyiben bérbe adja az Ingatlant az
Önkormányzat, aközös költség összegének megfelelő bérleti díjat aleendő bérlő megfizeti.

A döntés pénnlgyi fedezetet igényel, amelyľe az Önkornrĺáĺyzat 2OI7. évi költségvetésében a 11602
címen tervezetI' _ Helýség bérleti díj bérbeszĺámítás előirányzatmfu nem nýjt fedezetet. Javasolt a
helýségbérleti díj és felujítás _ helyiség bérleti díj bérbeszámítás e|őirźnyzatot 34,600 e Ft-tal
megemelni.

Ameĺnýben nem adja bérbe az ingatlant az onkormányzat, kiadásként havonta továbbra is közös
költség fizetési kötelęzettség terheli.

IV. Jogszabályi környezet

A Nemzeti Vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. tĺirvény 11. $ (16) bekezdése értelmében törvényben,
valamint a helý önkormĺányzat fulajdonában álló nemzetívagyon tekintetében törvényben vagy a helý
ĺinkormányzat rendeletében meghatározott érté|đlataĺ feletti nemzeti vagyont haszrosítani _ ha törvény
kivételt nem tesz _ csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajanlatot tevő ľészére, a
szolgźitatźs és ellenszol gźůtatás éľtékaranyosságával lehet.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyoniáról és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szól.ó 6612012. (XIL 13.) linkorrrrányzati rendeleĺ (a továbbiakbirrt: Vĺgyonrondolol,) lt5. $ a) bekezdése
értelmében a Képviselő-testiilet a tulajdonosi joggyakorló a l00 millió Ft feletti értékű varyon
lraszrosításával kapcsr:latos dtjrltés ľlcghuzatalábzul.

A nyilvános pá|yźnat lebonyolításának szabá|yait az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon
hasznosítására, tulajdonjogĺának áffilházására vonatkozó versenyeztetési szabályolaól szóló |I2/20I7.
(05. 1 1 .) szĺłmú. képviselő-testületi hatźlrozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabá|yzat) tartalmazza,
amelyet az onkormányzat ťulajdonában álló ingatlanvagyon haszrosítása és tulajdonjogának
źúruhźzása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerző személyének kiváIasztására kell alkalmazni,
ha a versenýárgyalás taľtása jogszabźůy a|apjźn kötelező, vaĐ| a tulajdonosi joggyakoľló előíta, hogy
a vagyonelemet versenyeztetési eljárással kell hasznosítarlívagy a tulajdonjogotátrvhánlj.



Az onkormányzat tulajdonában áIló nem |akás céljára szo|gźt|ő he|yiségek bérbeadásának fe|tételeiro|
sző|ő3512013. (VI.20.) önkormányzati rendelet 7.$ (i) bekezdés a) pontja értelmében a helyiséget
csak versenyeztetés a|apján lehet bérbe adni, ha a bekö|töztethető forga|mi értéke eléri vagy
meghaladja a25 míl|iő forintot.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók,
egyéb dologbérletek berleti díjárő| sző|ő 248ĺ20i3. (VI. l9.) számú képviselő-testületi hattrozat 37.
pontja értelmében a bérleti díj mértékéről, és megfizetésének ütemezéséről, vagy báľmilyen más
béľleti díjat érintő kéľdésben bérbeadói döntésre van szĺ.ikség a béľbeadással megbízott vagyonkeze|ő
szervezet javas|atára az onkormanyzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága dönt.
A Kt. határozat 34. pontja érte|mében a bérlő kéľelme a|apján a YáľosgazdáIkodási és Pénzügyi
Bizottsághonájáru|hat a bérbeadót terhelo munkálatok költségének a bérlőt terhelő helyiség bérleti
díj ba torténő beszĺmításához.
A jelen pont szeńnti hozzájźru|ás esetén az lĺásbeLi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)
abban az esetben köthető meg, ha:
a) a bérlő az e|végezni kívánt bérbeadót terhelő munkálatok koltségét előzetesen tételes
kö ltségvetés benýj tásával h itelt érdem lően igazo|ja
b) az épületen végzendő munkálatokhoz a táľsasházi a|apitó okirat vary szervezeti és míĺkodési
szabźiyzatának ilyen értelmű kikötése esetén a társasházi kĺizgyrĺlés hozztĘźtru|t;
c) a hatósági engedélyhez kötött munkálatok esetén azok e|végzésére jogerős és végľehajtható
építési (létesítési) engedély biľtokában kertilj<ln sor; továbbá a bérlő vá|lalja a használatbavételi
engedély me gszer zését,
d) a bérlőnek a munkálatolaól való megállapodráskor az onkormányzatta| vagy a bérbeadó
szervezette| szemben nem áll fenn lejáľt bérleti díj és ehhez kapcsolódó dijakkal összefiiggő tartozása;
e) a bérlő vźi|a|ja, hogy a bérleti szerződés mellett kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozatottesz a saját költségén, amennyiben ęrre a bérleti jogviszony alatt még nem került soľ.
A Kt. hatarozat37. pontja szerint a költségek beszĺmításának feltételei a következők:
a) a bérbeadói jogk<ir gyakorlója jőváÍ:.e;gyásánal a bérbeadó szervezet és a bérlő közötti íľásbeli
megáIlapodás megkötése a munkálatok miĺszaki taľtalmárő|, a várható költségeirő|, a beszÁmithatő
költségek legmagasabb mértékéről és időtartamaról, és a munkálatok elvégzésének határidejéről,
b) a béľbeadó szervezet az e|végzett munkákatjegyzőkönyvben leigazolja,
c) a bérlő a bérleményben elvégzett munkálatok összegéľől a béľbeadó szewezet igazol.äséú.
követő 15 napon beltil számlát nýjt be a béľbeadó szervezethez.
d) a bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes számla esetén aberbeszámitás a béľleti díj
nettó összegével szemben lehetséges,
e) szám|a kiállításĺĺra nem jogosult bérlő esetén azengedé|yezettfe|űjítźlsi munkákhoz szükséges
vásarolt anyagokról és szolgáltatásolaól az onkormányzat nevére sző|ő szárrllfüat nyújt be az
elszámoláshoz,
Đ szźtm|a kiállítására jogosult béľlő estén a bérlő továbbszám|ázza az e|végzett és a leigazolt
munkáról az összeget az onkormanyzatrészére,
g) a benyújtott számlĺáknak a sziámviteli és adójogszabályoknak meg kell felelniük.
A Kt. hatarozat 39. pontja szerint a béľleti díjba beszámítható költségeket úgy kell meghatározni és
havonta levonni a bérleti díjból, hogy a munká|atok elvégzése után fizetendő béľIeti díjba
bcszánlíthatr1 kľi|l'sé6ck- ha a |rér|rerrr|óĺ jugktiľ gynkoľlóJa másként nem dönt - az a|ábbiak szerint
téľĹĺljenek meg a bér|ők szämára, figye|embe véve, hogy a megállapodás időtartama nem tarthat
tovább a bérleti j ogviszony lejáratźnźů:
a) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és egyéni vállalkozó béľIő
esetében legfeljebb 4 év alatt,

b) magánszemély bérlők esetében legfeljebb 3 év a|att.

A Versenyeztetési SzabáIyzat3546. pondaiban foglaltak a|apjántörtént a jegyzőkönyvek elkészítése.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését meghozri szíveskedjen.



Határozatijavaslat

A Képviselő-tęsttilet úgy dĺint, hogy

1.) a Budapest VIII. kerĺilet, Kľtńdy u.3. szĺĺm a|atti,36713/0lN3 és 367|3l0/N4 hrsz.-ú,
összesen 530 m2 a|apterületíĺ, tires, önkormźnyzati tulajdonú nem lakás cé|jára szolgáló
helyiségek bérbeadásara _ a 65120|7. (III. 09.) szźlmű Képviselő-testületi hatfuozat alapján _
kiírt nyilváno s pźiyázaÍot érvényesnek és eľedményesnek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpont ZrI.vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 2017. június 8.

2.) megáIlapítja, hogy a pá|yázat nyertese a HOBBI vÍvó SPORTEGYESÜLET
(székhelycím: 1111 Budapest, Budafoki tÍ' |4.IV. 1.; nyi|vántartźlsi szám: 01-02-0015814;
adószám: 18650820-1-43; képviseli: Selmeci Tibor Ivan elnök).

Felelős: .Iózsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőság
Határidő: 20l7. június 8.

3.) felkéľi a Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. keľĺilet' Krúdy u. 3.
szám alatti, 367I3/0/N3 és a367I3l0/N4he|yrajzi számú, összesen 530 m2 alapterületű tires,
ĺinkormányzati tulajdonú nem lakás cé|jáĺa szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt nyilvános
pá|yázat nyertesével, a HoBBI vÍvó SPoRTEGYESt]LET szervezette| t<lrténő bérleti
szerzodés megkötéséľe,határozat|an időre, 30 napos felmondási hatráľidővel, vívóterem, és a
kapcsolódó szakmai és sporttevékenységek végzése céIjára,330.000,. Ft/hó + Átr'ĺ. nerleĺ
díj + köZíizemi és kiilönszolgáltatási díjak összegen.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, vagyongazdálkodási igazgatősźry
Határidő: 2017. június 8.

4') hozzájáľul a Budapest V[I. kerĹilet, Krudy u. 3. szam a|atti,367I3l0lN3 és 367I3l0/N4
hrsz.-ú, összesen 530 m2 alaptertiletű, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló
helyiség feluj ításĺához.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodĺísiígazgatősźry
Határidő: 2017. június 8.

5.) hozzájálrul továbbá a IIOBBI vÍvó SPORTEGYESÜLET szeĺvezette| az 1.) pont szerinti
helýségek tekintetében abérbeszźmitási megállapo&ás megkötéséhez és a bérbeadóratafioző
felújítási munkák költségének bérleti dijba töfténő,bérbeszźmitásához 115 hónap alatt bruttó
34.600.000, - Ft (27.244.094,- Ft + 7.355.906'- Ft ÁFA) összegben, havi 237.I8o,- Ft + ÁFA
erejéig. A bérbeszámítás feltétele, hogy
a) a bérlő a felťljítási munkákat a béľbeszámítást is magában foglaló bérlęti szerződés
megkiitésétő| számított 6 hónapon beliil elvégezze, és azok a benýjtott számlák aLapjźn
leigazolásra kerülj enet
b) a bérlő vźi|a|.ia - a hatósági engedélyhez kĺitött munkálatok esetén - a jogerős és
végrehajtható engedélyek és a használatbavételi engedély beszerzését.
c) a bérlő tudomásu| veszi azt, hogy a béľleti jogviszonynak a bérbeszźtmitÁssaL érintett
időszak alatti báľmilyen okból történő megszĺintetése vagy megszíínésc csetél1 lleln jogosult a
bérlemények felújítása soran befektetett pénzösszeg megtérítésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatóság
Határidő: 2017. június 8.

t 6.) a jelen hattrozat 3') pontja szerinti bérleti szeruődés megkĺitésének feltétele, hogy az

\r*\ onkormányzat tulajdonźbarl źiIő nem lakás cé|1ára szolgáló helyiségek bérbeadásának

qš



feltételeiről sző|ő 35/2013. (V|. 20.) önkormányzati ľendelet t4. $ (2) bekezdése a|apján3
havi bruttó bérleti díjnak megfe|elő óvadék megfizetését, va|amint a 17. $ (4) bekezdése
a|apján közjegyző előtt egyo|dalú kĺitelezettségvállalási nyi|atkozat a|áírásźń vá||a|ja a |eendő
bérlő.

Felelős: Józsefilárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdálkodásiigazgaÍőság
Határidő: 20 l 7. július 3 1.

7) a) ahatźrozat 5. pondában foglaltak miatt az onkormányzatbevéte|1|602 cím - kötelező
feladat -működési bevétel e|őirźĺnyzatźú(helyiség bérleti díj) és a kiadás fe|újítas
(helyiségbérleti díj bérbeszźmítás) e|őkányzatźtt34,600,0 e Ft-tal megemeli,

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pontban foglaltakat a 2OI7 . évi költségvetési rendelet
móđosításánál vegye ťlgyelembe.

Fe|e|ős: Po|gármester
Határido: a) pont esetében 20l7.június 08., b) pont csctébcn a költsógvctési ľenĺle|et következő

módosítása

A döntés végrehajtásáúvégző szervezeti egység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt,,Petlzljgyi
Ugyosztá|y

Budapest, 20117. május 25.

*W
igazgatósźę elncike

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimĺín Edina

iegyző
nevében és megbízásábĺól:

/ //l t .\
/" yu/-k,,.,ž/ ői.ĺvĺőzfuErlka /

a|jegyző

MelIékletek:

p źily taati dokumentáció,
bontási- és értékelési jegyzőkönyvek



2' szrämú melléklet

a Budapest WfI. kerĺilet, Krridy u.3. szám a|atfr',367|3/0tv3 és a36713ft/N4he\yrajzi
számri nem lakás céljáľa szo|gáiő helyiségek béľbeadása

Jelentkezési lap
jogi szeméIyek és egyéb szervezetekszámára

Jogi személy/szewezet nevę'
cégformája: Łľci,';bł Vťvż ťi,,..',t ę.j5( 

.\;i"\L('t ; sĺ,onŁ.c.i3<-StrÚ:t:

Székhelye: 4,\i 4 .lľlu.<Vr..,ľ.<.Ł 
ĺ .R rĺ ,.{ o. ĺ.'.'r, . ..,l' 'łLł tr:, l,,l

Postacíme: 4-íĄĄ ,Ä"rľ\..\É('sL ,.?:tł(Łľ.J.^l,. l,r- ,íq- i,,i,!
Telefonszáma:

Fax szĺma:

E-mail címe: \.\vĹ\s (đ} ur""|ę''ł-ęw:, t,r.o.

Statisztíkai számiel: ,ĺ 865 .c8}a _53,l^- 5} 1 * *, Ą

Cégnyi lvánt atásl/ ny ilv ćlntaftasi
száma: Ú.{*{lŁ,- ał {'J'i\,ĺ

Adiszáma: Ą86:; r,jłrJ-J ̂  4- Lĺls

Számlav ezető banki anak neve : U;rŁ U 't-r<,,^L.

Bankszámlaszáma'. Ą1ĺŕ Ö,ł,tle - :Tc Ś,.L(j'.ľ.ť(J t' ôł šc lcr:{-.

Képviselőj ének neve, beosztása: Sę-L',l< c t 
.\.'.V.;.,u 

ivł^ ť L.vrg. .r*

Meghatalm azatt nęve2:

Telefonszáma: -,. "{, .l,l,:,y, --L1ý'5O

Fax száma:

E.maíl címę: 9c-Lun(c] r t*t':cr" (ď ĺłu''cx\L' i3vo.l

r 4!-
-r/.ł"" n | ĺ

--=? (j,[L..ł-l--L
cégszerú a]áírás

..'L

Ą, t

2 Meghatalmazott esetén

i ĺ i-...-

í}sF*- i4?- *W



3. számúmelléklet

a Budapest VtrII. keľůilet, Krridy tr.3. szám a|atti,367Í310I/ý3 és a36773/0/N4he|yrajzi
számú nem lakás céljáľa szolgálĺĺ helyiségek béľbeađása

.AJÁNLATI osszpsÍro

Nettó havi bérleti đíj ajanlat: .,:|ź,łę,,t),;:.a...'..'..'......Ft

Bérbevétel iđőtaľtama: hatfu ozatlanidőtaľtam

(Á helyiségben

],.:J"łłt.+sł

aj źnlattev ő aláírá,sa{ cégszęru a|áít ás
A *-gal megjelölt ľésznél a megfelelő szöveg alzłÍnandó,

#úy*:Z-

.-/

N3-rľ,ď
gÍ-



Fôvárosi Tiirvényszék
Ü gyszám ; 01 0 oĺPR.6o4 54 t2o1 Ą

Kivonat

a szervezet torvényszéki nyiĺvántartásban fennáĺló adatairó|.
Az adat|ekérés ĺdópontja: 2017'03'30. 10:41

ĺ. A szeryezet nyilvántaľtási száma: o1-02.o0í5814
Jogeró: 20ĺ5.o5.20

ĺ0
r. A szetvezet nevel Hobbi Vĺvó sportegyesü|et

r. A szeryezeÍ rövidített neve: HoBB|

l' A szervezet idegen nyelvii e|nevezése: Nincs Idegen nyelvr] elnevezés bejegyezve

s. A szeryezet tÍpusa: Egyeso|et

e. Az egyes{|let formája:sportegyesĺiIet

a. A szeryezet székheĺye: íí11 BudapesÍ, Budafok| ú( 14. |V/1a.

Jogerő: 201 5.05.20
1o

Jogerő: 201 5.05.20
r0

Jogeľô: 201 5.05.20
.ĺ0

Jogeró: 20ĺ 5.05.20
ĺ0

JogeÍó: 20ĺ 5.05.20
í0e.ĺĺl A képvisető neve: se|meci Tibor |ván eÍnök

Anyja neve: Anyja neve nĺncs megadva
Lakóhelye: 1 o93 BudaPest,
A képvtse|eti jog gyakorlásának módja: tnaľo

terjedelme: Áĺtaĺános

Jogeró: 201 5.05.2o

A megbÍzás ídđtartaľna:
A megbízás megszűnésének ldőpontja:
A megszűnés tényteges ĺdőpontja:
A leľnondás hatátyossá vátására vonatkozó adat:

ĺo A szeryezet célja: A vivóha.gyományok ápolása, megszeÍette{ésel a szabadĺdő hasznos, egészséges eltöltésénekpropagálása, vívóoKaiás, sportka-pcsolatok e Jĺie"ě. 
: - - - - ..-*.' JogeÍó: 2015.05.20

l0

Jogeró:20ĺ5.05.2o
ĺ0

Jogeľô: 20.ĺ 5.05.2o
10

lĺ. A szervezet cél szerinti besoroJása: sporttevékenység (p|' íIzĺkai, sze|lemi és technikaisport. diáksport. sportétet)

ĺz. A létrehozás határozott ideJének leJáńa: Lelárat napJa nĺncs beJegyezv.

ĺa'A létesítő okirat (midosĺtásának) kette: zoĺs.oł.oĺ

zĺ. Közhasznú jogállás: Nem közhasznú

zz. A szervezet adószáma:ĺ8650820-í-43

as.A szervezet adószámáva| kapcso|atos tény: aqegyeett
Adószám megszevésének / felfüggesztésének / töľtésének időpontja: 2o,|5.o5,2o

zĺ..A sze lvezet közöss ég ĺ a dószá ma : ĺU1 865oE2o

zs.A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: aejegyzett
Közösségi adószám megszeľzésének / fe|függesztésének / töľlésénetĺ időpontja:2o15,05,20

zs. A szervezet statiszt|kaĺ számje|e:.ĺ ao5o82o-93í2-521.o1

ł. A szervezet statisztikai számJeléve| kapcso|atos téný:oe.;egpert

Jogeró: 20ĺ5,07'í 6

Jogeró:20ĺ5'07.í6

Jogerő: 2015.08.18

Jogeró:20ĺ5.08,í8

Jogerő: 201 5.07.20

Jogerö: 20í 5.07.2ostatisztikaĺ számjel megszerzésének / felfüggesztésének / tiirtésének ldőpontja: 2o15.o7.í6

'.. 
A szeľezet számláját.vezető pénzforg

zs. A szervezet jog| személyiségű szervezetl 
"g:o. A szövetséget létrehozó szervezetek |istája :

,On,,rn, 

Nrj



Fővárosĺ Törvényszék
Ü gyszám : 01 0 o |P k.6o454ĺ2o1 4

sĺ Joge|őd szervezetek:
:z. Jog utód szervezetek:

Joge|őd szervezet nincs bejegyezýe

Jogutód.szervezet nlncs bejegyezve

rĺ' Foĺyamatban |evő e|járás típusa: Nĺncs

sł. Fo|yaľnatban van végrehajtás, biztosĺtási intézkedés: Eljáras nincs bejegyezve
rs. Folyamatban van bÜntető / szabálysértési eljáras / intézkedés: E|jáĺásńntézkedés nincs bejegyezve

ss. Egyéb: Nlncs egyéb adat bejegyezve

zÁnĺoÉx
A szeruezot adatalt.lIetően az alábbĺ vá|tozásbejegyzésl e[áľások vannak fo|yamatban:

A szervezet rövidített neve . bejegyzés a|att.

A |étesítô okirat ke|te - bejegyzés alatt.

A szervezet idegen nyelvti e|nevezése . bejegyfés a|atl.

A szervezeĺ neve - beJegrzés a|att.

Budapest, 2017.03.30
-1.
. }j'rí-
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--Alulírott SelmecÍ Tĺboľ lván (születési neve: Selmeci Tibor lván, sztiletett;anyjaneve: l10Q? Rlrĺlanpeŕ --
szam alatti lakos, mint a Hobbi Vívó SporteJ:ľĺľä1T":i: zetĺyilväntaľtĺĺsi szíma; 01-02-0015814 (Fővarosi Törvényszék), 

''ékh.lyl' t]lĺ.Ĺudae",', nuauľotĺ ĺt lą-jvlĺa.)elnöke az egyesület nevében nevęmet iiná|lóan, azalábbiakszerint írom: -----

ALÁÍRÁsI cÍnĺľÉroÁľv

Dľ. Gásp:ír Edina Kiizjegyzői Iľoda
Dr' Gáspár Edina Kłizjegző ě-mąil: ofice@gaspaľedżna.hu
1095 Budapest Bonáľos téľ 7. (Duna haz),3,léfcsinazV. em. t l.

Ü6ryszím : L| O83 ftI/ 1 483 ĺ20I 5.

:__---_-__--____:_--:::_

.-^ ĺ), -.->_-uĺćuYť-(

P'uuu*?.Ę*
közjegyzőhelyettes

*. Tanusítom Se|meci Tiboľ lván (születési neve: Selmeci Tiboľ lvĺán, szüIetett:
., anyja neve: 1093 Budapest,

szám alafti lakos, Ťi ľľ,'*onosságát a valamint lakcímét a ,szÁmi lakcímet igazoló haÚosĺági igazolványáva1.,' kép.visel"iĺ logo'uit.ąái-ňaig a CivilSzeľvezetek Névjegyzékével igazolta, ezen az aJáíráši címpéIäányon szeľeplő ďáíĺásánakvalóđisĺígát'

:;]Yffiľfl|*|Yďven nýlatkozit hogy imi és olvasni tu4 éľti a mawaÍnyelvet és az

-*Az tigyfel tudomásul ye1zia köĄegyzőhelyettes tĄékonatźsätakiiĄegyzőlaoĺ szololgll.
ĺ'''"**ľ:éy:?:^ĺ.ę)^-ľł,l"\:"oýľ'o.= ľoglĺtalooi' 

'*ĺutĺ 
a közjegyzöhelyettes

tájékoztatta a sz.emélyazonossĘ ellenőľzésével ériniett fe|et az"ll."äL!' *ľääíääjää
és tartalmráróI, a közjegyzői közremĺiködés megtagadásának kötelezettségérőI e' 

" 
iäi. s ĺs)bekezdésében megielölt bejelentési kötelezettségéľóI, valamint az elienórzés sorĺĺn megismeľtadatok. ------

-..Az efáró kozjegyzőheýettes táĺjékonatja az tigyfetet, hogy személyes ađatainakelelĺ:ttoníkus riton történó lekérdezéséie a jeleń kozjegyłbĺokiľat eňesńe.Jt *.gao"äen sor

--- Kelt Buđapesten, 20|5. (kettőezer-tizenötöđik) év jlilius hónap 27. (huszonhetedik)
napjĺín-...--
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K&H Bank Zrt.

1ĺ9L BP. FERENo KRT.
i094 Budapest. Ferenc ktrut l
terefon' (+36) i 4561 060
fäx] (+36) ,t 4501 o7o
lýWv-w.kh.htl . bank@kh.hu

Igazolás
forint átutalási rnegbízás te|jesítéséröt

Fizetć5 íél
neve:
számIaszáma:
számla devizanem:

Kedvezményezett

számĺaszáma:

A megbízás adataĺ

osszeg;
szám|a devĺzanem:
te|jesités napja;
kÖziemény:

bizonyIatszám:
Ügy|etszám:

F izető fé| |el ka pcs o l atos kĺeg észitő i nfoľmáció k
Fizetcj Íé| BANK BlC OKHBHUHB

HU2O
OKHBHUHB

lktatószám: fto47 ĺO11g/tt17o317 ng3444t16058
KiáÍlítás dáiuma: 2017,a3'fi. l 09:37:2i 

-

*ffi
WffiW

HOBBI
HU93 1040 1196 5052 ô78o 8876 1oo7
HUF

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
1 0403387_00028859-OO0o0oo6
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HUF
2017.03.17.
Krúdy Gyula utca 3. pá|yázati dokum entáció
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Eredeti 1 osszeg 0.00

A K&H Bank Zĺt. Íenti megbízást visszavonhatatĺanu| teĺjesÍtette

Budapest, Z0i7 .O3.17.

Kedvezményezetteĺ kapcso|atos kĺegészítő informácíók
Kedvezményezett lBAN elotao
Kedvezményezett bank B|C
egyéb informácĺók

KozremĹikodo bank dĺja 0'oo
lsmeretlen rende|tetésű összeg adat o.0o
eredetí tranza kcíóva l ka pcsolatos kiegészĺtő ĺnfo rmációk

Rátvavü
pÉmĺum ł]abki ŕtácsadó



K&H Bank Zrt.

119L BP. FERENC KRT.
1 094 Budapest. Ferenc k<'rút 1.
teĺefon: (+36) 1 4561 060
fax: 1+36; 1 45ü a7o
www.kh.hu . bank@kh.hu

lgazo|ás
forint átutalási megbízás teljesítéséľöl

Fizető fél
neve:
szám|aszáma:
számla devizanem:

Kedvezményezett
nol.ô'

szám|aszáma:

.A megbízás adatai

összeg:
számla devĺzanem:
te|jesítés napja:
közlemény:
bizonylatszám:
ugy|etszám;

Fizető fél |BAN elötag:
Fizető fél bank BlC:

Fizető fé|le| kapcso|atos kiegészítő Ínformációk

HOBBI
HU93 1040 1196 5052 6780 8876 1007
HUF

Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
1 0403387-00028864-00000008

-1246727
HUF
2017.03.29.
Krúdy u.3. . Aján|ati bĺztosíték
NCTPRCVIDED
099970329H1 55992

HU93
OKHBHUHB

HU89
OKHBHUHB

w
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lktatósfám: 15047l0119||t17a32gt1o17O7lfiga4
Kiál|Ítás dátuma: 2017.o3,2g, | 10:17:56

Kedvezmény ezefte| kapcsolatos kiegészítő informácĺók
Kedvezményezett IBAN előĺag:
Kedvezményezett bank BlC:

A K&H Bank Zrt. fenti megbízást visszavonhatatlanul te|jesítette.

Budapest, 2A17.03.29.
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4. szĺímú melléklet

a Budapest VIII. keľiileÚ, Kľr'idy u.3. szám a|atti,367BĺatM3 és a36713/0/N4he|yrajzi
számú nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek béľbeadása

I\TYILATKozAT

Végelszámolásról, csődeljáľás r,ő|, Íe|számolásróI, végrehajtási eljáľásľóI

Alulílott. .........:... (név) kijelentem, hogy az egyénivállalkozásom ellen végľehajtás etjáľás folyamatban *vaĺĺnĺncs

Budapesą

AlulÍľotť.. ł{łL:ĺ.:. Vt v}
(1 ogi szemé Iy / szeru ezet neve) képvis eletéb." tĺ.i""id Ĺ;; ;

ajánlattevő aháłírása

tarsasáýszervezet

@

@

@

@

végelszámolás alatt
ellen csődeijáľás folyamatban
e]]en felszámolási elj áľás folyarnatban
végľehajtási eljaľás folyamatban

+á|Unęm-áL]-

tvaďnincĺ
*vaďnioc$.
łvaďniacs

Buđapest, I:l,:.,. *ł?l ii...ĺ...'ír'.'.. ę7h*...:l--
cégszerii alátas

, /t-\ts,r / I
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A *.gal megjelölt résmél a megfelelő szovega|elhínandi,
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tervezői költségbecs|és
(ÁrÁ-va| nove|t bruttó osszeg ek,2Ot7. ||. n.évi árszinten)

1. Bontási munkák (válaszfa|ak, elavult álmennyezet nedvesedő vako|at, padlóburko|at, falburko|at,
korszerűtlen nyí|ászárók, e|avu|t gépészeti cscivek, balesetveszé|yes, nem szabványos eĺektromos
hálózať'..stb.} eĺszállítássa|, |erakássaĺ együtt 5.5o0.0oo,.2' Pincei lejárat kia|akítása (födém kibontása, |épcső és koľ|át építése) 1.500.000,-

3. Falszigetelés és szárító lé|egző vako|at készítése (a nedvesedő fe|Ületeken) 2.000.000,-
4, Álmennyezet építése (bontható, nagyobb belmagasság) :.5o0'ooo,-
5. Vizesblokkok építése (új mĺndkét szinten, csempéve| szaniterekke|, össz. 100 főre méretezve)

6.000.000,_
6, Hom|okzatĺ nyí|ászárók (be|ső udvari, hátsó udvari, Utcai; a hatályos energetĺkaĺ követe|ményeknekmegfe|e|ően) 1o.5o0'o00,-
7. Padlríburkolat (sportpadló, i|ĺ. vĺzesblokkban lapburko|at} a.500.oo0,-8. Fűtési rendszer áta|akítása {radiátorok áthelyezése, szabá|yozhatóság) 3.ooo,00o,-9. légtechnikai ľendszer áta|akítása (anemosztátok áthe|yezése, szabá|yozhatóság, energetikaikorszerűsítés 

4.ooo.00o,.
10.Víz. és csatornahá|őzat'átalakítása (kárveszély eIhárĺtása, korszerűsítés, píncei átemelő kiépítése)

3.000.000,-
].1'Elektromos há|ózat kiépítése (szabványos, föĺdelt, tú|fesztiltség védett há|ózat) 3'50o'o00,-l2.Ví|ágítási há|ózat (energiatakarékos kompakťfénycső, LED) 7.0oo.00o,.
13'Bĺztonságtechnikai há|ózat (kamerás kapute|efon hálózat) 1'5oo.o00,-
1'4,TíjĄe|ző há|rízat
ls.Festés, mázolás 1.000.000,-

Összesen: 
65.000.000,- Ft.

készítette: Mii|ler Feľenc
ok|. építészmérnök, vezető tervező

Ér oĺ.roos

Budapest, 2017. április 6.
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5. szĺámú nrelléklet

a Budapest VIII. keľüIet, Krrłdy u. 3' szám alatti, 36713l0ĺN3 és a 367|3ĺ0lA'Á he|yrajzi
száwil nem lakás cé|jára szolgálrí helyiségek béľbeadása

NYILATKozÁT

a p á|y álzati felúételek elfo gadĺ{sá ľĺíl,
szerződéskötesľőlo

szerzőđóskłitési képess égrő|,

ajánlaŕi kiitłĺÚtségľőI

Nyiiatkozorn, hogy a helyiséget rnegtekÍntettem, az á|lapotát meglsmeľt em és aztelfogadom.

APályázathoz mellékelt béľbeadási szeľzőđés szivegetmegismeľtem és elfogađom.

Kijelentem, hogy Magyaľoľszágon bérleti jogviszony létesítéséľe jogosult vagyok'

Kijelentem, hogy a pźiyázati d.okumentációlan szereplő 60 napos ajanlati kötöttséget
váIlalom' Amennyiben a Kiíró az aján\atokbfuő|atát elhalasztotta, úgy viíllalom az ajánlati
kötöttség ugyanannyi nappa| ĺ'nrténő meghosszabbítását.

Buđapest, t.?.|!, :,''i:ľl...ĺ'rl . . š. .' . . . " .
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ó' számú melléklet

a Buđapest VItrI. keľiilet, Kľrĺdy u. 3. szám a|atti,367!3t0ĺN3 és a36773l0IN4 he|yrajziszámű nem lakás céIjára szo|gáiló helyĺségek béľbeadĺisa
NYILAT}śAZAT

Kiíľóval szemben fenná|ló taúozálsróI, továbbá ađó és adók mĺídjáľa behajtanđó
kőztartozásrő|

fiogi szeméIy/szewezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az

nem áll fenn,

Buđapest, XlÍ. :.i-: 1ł|:|1.l . ś.

€Á'*.:2-
aj ánlattev ő aláír ź-sa/ cé gszeľű aláÍrás

A *.galjelcilt ľésznél a megfelelő szĺiveg a|éhuzanđő,
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Hobbĺ Vívó Sportegyesiilet
Selmecí Tibor Ivĺán
elnök ľészére

U.i.sz.:
Üi' : Kubĺĺnka-Berghammer Petra
Táľgy: Igazolas szeľzodéssel

kapcsolatban

Budapes{
Budaťoki ut |4.IY/1a.
1111

Tisztelt CÍmzett!

Kéľésére igazolom, hogy a Hobbi vÍvr! !ľoľtegyestilet (székllely cínr: l 11 l Budapest,
Buđafokj ťlt 14. ÍY/1a,; adőszálm: 186508ż0-1.+J, nyilvantaľtási szám: 0l-02-0015814,
képviselő: Selmeci Tibor lvarr) a Budapest Jizsefváŕosĺ ontoľmany,n 

^"[aoě,5ćból 
aJózsefuĺíľosi Gazdálkodási Központ Zt. áltat ellátott béľbeadási tevékenységek"tekintetében

szeľzódéses jogviszorrnyal nem ľendelkczik, így péĺn|gyi kotelezettséď ;; iíII fenn
Tlíĺsaságunk felé.

Az igazol ást p áIy uat b e nyújtás ahoz S eI meci Ti b o r lvĺán ńszét e adoln ki.

Budapest, f0L7, ápnlis 03,

Tisztelettel:

Józsefvárosi Gazdálkodási K<lzpont Zrr.
Bucll.'..1:1' Ór.' .'o ". .,e|cÍ,.rr': c'' : 3|4

W'
\t t l-l

,- \ř? 2o

Rozgoňýĺ Maŕiann

'rvl



7, számú melléktet

a Budapest VIII. kerĺileÚ, Kľrłdy u. 3' szám a|atti, 36?13ĺ0lN3 é:s a 367|3ĺł/N4helyľajzi
számrń nem lakás cé|!äĺra szolgń|ól helyĺségek bérbeadása

NYĺLÁTKozAT

Pénziigyi alka|masságróI

A]ulíľott:íię.Ý:..iĺ':....!:.*:..Jyĺjs,.' (minta..''Y.ľ.Y|l\.'..:iyý;...:1ĺ::l,'ł:'.tY.Ýĺ::!ľ;!.
.. űosi szemé|y/szerýezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy apá|ytuat tátgyźń képező ingatlan béĺleti đĺJzu,ax *,gĺ,""le.e.e képes vagyoWaz á|ta6amképviselt jogi szemé|y/szeń".?, 

!épes, a bérleti-, -koztizemi 
és kiilönszolgáltatási díjmegfizetéséhez szĺikséges anyagi eszktĺztiĹ a rendelkezésľe állnak.

Budapest, *9'1T'. : ĺ:ľ:'\l.t .T. :

aj áĺLattev () cégszeľíi aIáfu ása

..Í )



8. szímú melléklet

a Buĺlapest VIII. kerüIet, Krridy u. 3. szám a|atti,36773/o1v]3és a 36713/0 /N4 he|yrajziszámli nen lakás céIjáľa szolgáIó helyĺségek béľbeađása 
. v' r ! t I

NYILATKOZAT
a banliszámlaszámľĺó|

A päIyazati felhívás visszavonas a' a páIyázati eljĺĺrás eredménfietenségének megáIlapítása,illetőleg _ az ajén\atok elbírálását követően - mĺás ajánJattevonyer'tessége esetén kétem az
ffiä'?JäjT,ä'ľj;;J ezęt éútail befizetett Ą'*úati biaosíték Jss,.gét--az alábbÍ

.---Ę:iv..lĹ'

aj ánlattevő a\áír ása/ c égszerii aláíľ ás

uL ,ĺĘ
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9' szímú melléklet

a tsudapesŕ VIII. keľĺilet, Kľrńdy u. 3. szám ł|atti,36713/0/N3 és a 367|3/a/N4 he|yrajziszámű neľn lakás céIjáľa szo|gálĺí helyi'os"ŕreŮeadása

NYILÁTIľ-ozAT

szeméIy vagy jogi szemétyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szer.ĺlezet, ame|y

Atĺátható sz€rvezetnek minősÜ l :

b) -:,!u! belfrtdi vary küIÍöIdi jogi
megfele| a következő fęltételeknek:

ba) _ a nyilvánosan mrjködö reszvénytársaság kivéÍelével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terronzmus
*:ä:ä::trä 

megelózéséröl e' *.ńk"äáIyä"á'.e.ol *,jlo ;#đ.:;;l,;t n'e*hat'ľouott tényleges fulajdonosa

bb) azEuĺópai Unió taeállaÍnában, az Európai Gazdasági Iéľségröl szlló megállapodásban részes államban, a Gazdaságiľ'?;fiälľ"",':'1-ľ-.lŤ|;ä.ä'u1a;ii***5ľ:,Ę.iffli.Y'Ťi:''ä''1 ĺendelkezik ,äCIii..á,Jeg"], ameltyěl

bc) nem minósĺil a társaságí adóról és az osaalékadóróI szóló töryény szerint meghatározott cllenózÜtt kÍjlft'ldi táÍsaságnak,
bd) a gazÄłl|kodó szervezetben. köz.yetlenül vagy közvetetten több mínt 257c.os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jogga|
Hi':*iľĺ ffiä:|1';oci 

személyiséggel 
".* ä;;lk;; o gazdá|kodó ,,."iě,,ii.tjnt.teu.n a ba), bb) és ácl alpont szerinti

c) az a civil szeľvezetés a vízi táfsu|aą amely megfelel akbyetk'zöfeltételeknek:
ca) v ezeto tisztségviselői megismeľhetók,

;:)':J................J;.ľff'ľů"i,äiJl"lJ1"'lat' 
valamint ezpk vezętó tĺsztségviselőÍ nem átlátható szervezetben nęm rendelkeznek

cc) székhelye az Európai Unĺó.tagáIlam ában, az Eurlpaĺ. Gazdaságĺ Térségról szóIó megáIlapodásban, ľészes államban, a
no"x'uoľ.1'J*|f*TľJj*'$tľ:#ĺ:ľ**:ľľ 'ä}aľ*au,n 

i.g/.lyä ĺiň vunían,.umařvä.,ił{]ä,,n,egnu|. 
u

Fentieket az alábbi okiratokkal igazolok:
J,. Eľedeti, 30 napnál neń ľégebbi hiteles cégkívonat vagy végzés a szęÍvezetbejegyzésétől,

[**ĺ:"*'j^ľ::1,ľ*ab^Ťľ.j: !!s1aĘtan a.jogi személylszervezeÍ tekintetében nem

:ffi::*:ł:anváitozást, 
amely miatt a jogi ,,"*elyř,,i,;.*',;ääřäääffiľ?:ů-'Tä

Tudoľnásul veszem' hogy amennyiben bánniťéle věitozás miatt a jogi személy/szervezet máÍnem minősti|ne át|ćthaÍő szęrvezetnek , abérbeadő aberbti sziiődést jogosult felmondani'

2.

') \
\ \^-'-

1'*-ł

Budapest, ł{!l,!',.ť.ęl ]!\) .1..

aj tlnlattev ő aláít as ď c é gszęľű aláíľás

20



8ÜDÁpE$ľ FrĺÁnOB ľIII. ľB[utBľ JóusľľľÁBOsI ľ0lGÁÍĺB$$nĺľIvÁľÁt ptl{ui'GľI ĹicľosutÁtY ÁDóucľI in0l}Á

Ügy5.ľatszéľr : 74-35 /2B7 /2afiEIőađó: Sząppanos rnrénéTelefon: 455-25L3

ÄDóIIATÓSÁGI IGAzoI'Ás

Az Önkormányzatí ađóhatósá'g igazoIja, hogy nyilvántartá'ga gzerint
HoBBr vÍvr SPoRTEGYE$t'I;Hľ_ gzé}ůre1y:1111 BP- H'DÁFOKI ÜT 14._ ađószám: 1B65o8fo_1._43

đo€Í személy a nyíIváĺĺtartásunkbaĺ nem szere5nel.
A llatósági bJ-zonyítványt az ügyfél kér'ésére pályázat cé].jábóllpéIdányban adtam ki a kÍlz1.gaagatásÍ hatósági-"r}a"á" ěs saoreált*tásá}ta'lános gzabályaíľól s.zóLő, többgzörösón*ľroaoáĺtói{ zooą. éví cxl'.törvény (Ket. ) 83.B (1), (3) bek.alapJán.
Az ađó}Íatóságí j"gazolás kíállít,ása illeiékmentes az illetékekľől szóló,többszöľögen módosított 1990.évi XCIrr.szłínú tiĺľvény iľt*'. ) Mellék].etxxI ' cím 4. pontja éľtelmébelr.

,'äi;i;;ä}
Bud iötĺ'o.ł.oa. 
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ŕt Danađą_Bínán Edina jeeyző nevében és

đr. suba Áľpád a. k.,

negbÍaáeából:
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P áłI.y ázat bontási j egyzőkiinyv
amely fafi. ápľitis 12.én, a J-ĺÍzsefváľosi GazđáIkodási Kiizponŕ Zrt. hivata|oshelyiségében kéśziilt 

1 nua"p",t 
1'1li. 't{'ii",.řään '. s. ,"ĺ* álotti önkormányzatÍľ.:ľlľ':t.:ľt,Lä''lľľ"ĺĺ*;ľ;i"'::ĺl{ř.j''Ťfu a**;;řmegszerzésóvel

Jelen vannak:
Ájelenlóti ív szeľínt.

A páIy azatbontó bizotts Ę tags ai:
- dr. Horváth p19lľa -a 

{aly.*u,o,,iebonyolító Józsefl,iíľos i Gazdalkodási Közpo nt Zrt.kereskeđelmi berbeäaĺsi i'"il;;.,őj 
", 

u ;áIi á,u;ň; bizouság elnĺjke,- Balog Erika ? pátyázatot leuonyolĺio 
.rozsen,a'osi 

c',-oJil"ääi Közpon t Zrt,Keręskedelmi célú uerueaaasi toia'es'eľĺ l, u paía,Ätbontó bizottság tapia
ä'ľ;li:1lľ'.'xxľ'-J-"'"*á.jä"'.ľ',ło'ĺ o'äälíäo^i Központ ii,.-íłű,rcpviselőją a

Bäi"ä"JJ'Ĺ11.;:łłł,,##ś;?"*:x,ľí:#äđů*"::.,žläjľ."abizottságü]ését'Felkéri

Dr. Horuáth orsolya.ismerteti a pályánti kiíľásban szerePlőadľok* A pá|yazatkiíľója aľJ::tr*"ITäxtľJj},tTJ*T;ť*ľf ffi i"ä#Jff*,zat.A.pátyázai1ábonyolítójaa

A pá|yazat eé!ja: aBudapest Fővłĺľos Józsefuárosi onkormányząKépviselő-testtilet 
65/2a17,

(III.09.) szémú dcĺ1tése 
"'"niu' " 

ř"l1ĺ91ĺt ľĚp.;á]';äp"*t vrri. keľtilet, Kľridy u. 3.szám alatti, 367|3/0/N3 ĺ' łsaňiĺoĺen n"liią,ĺi,í'iä, o,."u.eĺ 53Ü m2 alápteľtiletrĺ iires
;łt'"'ľŕř ,;|łľz;í'"Jf;ÍĽ'-ľjľ.'l.ř:ľ ;;,L:{,^'áľľänatl.ozo, nyilvanos, egyfoľdulós
a.) a minimális bérleti dlj összege iżi'źzs'-euno + Ápa.
ł*j'":'?łIräban 

eľintĹt' rciíĺ'jg"k kiź*áńe ,pänäueł.nység végzésérc hasznáIhatók.
c.) a páIyazat bírálati szempontjai :- alegmagasabb bérleti díj ĺisszege,

;"łíd.*:il'ľ:',":,,#:zLffiff l,ľoľttevékenység, 
és a keľületi lakosok álta] törfénő

- vźllalja a helyiség felujítását' 
- ---ÉvÝ'

'f1't'ľ,^T#:;,Ä#Łł#ł:ů11,:.ľ"ĺ''* 
a1 ňszítettfeltételek teljesítése melIett a

megvásďoltpály-az'atidokumentá 
",u,*x?^ŁpáIyazat 

egyéb feltételeit, *-ffim"vő áltJ

Dr. Ilorváth oľsolva^etőadja, hogy az aján.attételi eljrírás nýlvĺános, a Kiíró a páIyazaÍiÍbthívást közzétette. B."a"p"" JäJ'.ĺ".$1i Ćj"äilJő'ä tolgármesteri Hivatalban, a
Jizsefviáľos hon]apián (***j*;.fu;.*.l,ul, ,ouällä äT.^.łáđ,l đäit"ää, KözpontZr.t. honlapján (iryvľwj*n"j' J'^J.äľ.. vlu. Ĺ.ruĹ;;?, 

". 8. sz. aiatti*irodájfuakhirdetĺĺtábiájĺfu, valamińia p"íÁe*"""'írĺ;uu,uil.on-..u,*;nřs 
hirdetési Íě]uletein'
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Cím Hrsz. Alapteľület
ľl'

F.ekvés Rendeltet
és

MinimáIis
nettó

béľIetĺ díj
(Ftlhó)

AjánlatÍ
biztosíték

(Áfás iisszeg)

Kľúdy u. 3.

36713/0/N3
36713/0/N4

530 ľÔlclszint
és pince

ĺĺzlet 327.225,- 1.246.727,_Ft

Dľ. Hoľváth oĺsolya ismeľteti, h ogy azajrllat b9nľijtásanak hatáľideje 2OI7.ápľilis Í0' ŰOa
;ä;"'ł"Ś.ľ:äľ*Y:łéil:,tJľff'1ä:i1Päiääá'1.äää"";aióíäi j"oínä.,,o,".s.

A fenti helyiségekľe vonatkozóan egy peůyazatl dokumentiíció keľĺilt megvásáľlĺásľa'

Apályazati felhívásban szeľeplő hatáľidőrr belril 1 daľab pályazatkerült benyújtásra.
l.)

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Ájánlott nettó béľletí díj (Ft/hó):

Béľbevétel időtartama:

Tevékenység:

Egyéb vállďások:

Ąpá|yázatbontáson apa\yázô nem jelent meg.

Hobbi Vívó Spoľtegyesĺilet

11l1 Budapęst, Budafoki út 14' IV. 1.

330.000,-Ft

hatfuozatlan időtartam

vĺvóterem kialakítása, vívóóľlĺk tartása, kapcsolldószakmaí és spoľtszervezetósi tevekenysJget

a,helyiségek megfelelő módon törťénő felrijítĺísa, a pincealkalmassá téte|e
d"ňá"*łi"^,ł.,łľffi.'ľ:i:ä:l:-#ľ,TTl';*,tŕ
lakosok áita! toľlé.ng k.d;";én;;; ígénybevételbiztosítĺísa a kertileti iskolavívas..uláp:"i""t 

'erakását
v áILaIj a az Egyesrĺ let.

26r



Apá|yazuban bruttó 65.000.000,-Ft értékiÍ tervezókőltségbecslés keľült becsatolásra.
ľ)ľ' I{oľváth oľso]va, a palyazat,bontó bizottság elnöke megállapítoĺa, hogy a páIyź,"ó zÄtat

ł'iľ'!ą:':',?TM. ĺ:;l#*ľ*äfiíx;.t"T T:fo",,a*ĺtaś ]"řĺnl.ieĺ"n, ezéftAz ajánlattevő ęlektronĺtu' ĺio" ääř"ř*e,re keľül ahianypőtlás becsatoiĺása éľdekében'

Dľ. Horváth orsolva, a páIyazatbonťó bizoftság elnöke megá|Iapíq,?,.h9eya Budapest vilI.keľüleŕ, KrrÍdy o. s. ."ĺ* łĺ^iłĺ,iasäłwaiful^^;;'ł ić,l\,,,,*o he'yrajzi számu,530 m2
alapteniletű rires nem lakás ;äj;-;",'::},g:|2 

'."F.';;.ř 
határozatí'an- idő;e 30 napos'felmondási időre sziló ue'Ĺ."oäšjä.uonutko"ó, 

"l,o "lřalommaj.kiĺľt nyilvłán os pźúyazatiä:.łän'" ,u,,,.ľ.u,,*u, "luiůlá.a""ř hatĺľiáej|- ;;-.; r,árható eľedményhiľdetés

ľJ'#äŕľ:;ľ''ff ł,?y##ł:::ilľ#ff::đľöke a fenti nem lakás céljłíľ a szo|gá'ő

k. m. f.

Dľ. 
.Horváth orsolya Iľodavezető

a palyazatbontó bizottság elncĺke

/
li
ľ,
ĺ".Ui-::==

/r"__--:--,--
Dľ. Keľényi Géza Ĺtgyvéd

pgyzőkonyv hitelesítő



Je|enléti ív
amely 2017. ápritis 12-én, a Józsefváľosĺ GazdáIkodási Központ Zľt. hivatalos
helyiségében készült a' ľ.eitĺ Jĺmeo"ř;ä iĺntoimĺn}llĺ äfuo*rÍ ĺires ;"--l;k. cétjära;x",i?*,".Tlyiségek 

ľĺľleti 3o!?nlr.' *"*, zerzéséve| kapcsolatosan kiíľt nyĺlvános

Dr.Hoľuá
bizottsás ei;oj.;-,, 

o trodavezető a pay.ĺzaiBonto
7[ĺl-..---.-. M_

ĺ'

nr^*Keffi; 
paiyá'at6""tóolzottságtĄa



ÉnľÉrnr,BsI JE GV ZoxoNYv
Készĺil* 2017, ápnlis 20-án 7430 óľakoľ a 

{oxeĺvi9si Gazdálkodási Központ Zrt. Kereskedelmi cé1úbéľbeadási lľoda (I084 Budapest, or u' 8.) rlivatalos irelyiségében'

Tátgy: a Budapest VIII. keľüleĹ Ęľtlcy u. 3. szám alatt elhelyezkedő, 36713/0 /N3 és 367t3ĺ0lú4he|yrajzi számú, tisszesen 530 m2 ul"pt".ĺil"tĺ""u,.' 
.Ě"to"" 

ányzati tulajdonu, nem |akáscé|jára szolgáIó helyiségek bérbeadására uonutl.o"ĺ 
''yĺluĺno. 

pźĺ|yźnatértékeĺése.

Je|en vannak: je|enléti ív szeľint

Dr. Hoľváth oľsolya ismerteti a páIyázati kiírásban szereplö adatokat' Apáiyázatkiírója a BudapestFőváros VIII. keľület Józsefváľosi onkonnányzat'

A Budapest Főváros Józsefvár.osi onkoľmránvzat Képviselő.testi,itet 65/2017. (Iil'09.) számú döntésealapján a tulajdonát 
-képező 

Budapest v'[1. ľ;iiilJ;-ffiäŁ u. 3. szám alaĺ elhelyezkedő361l3l0/N3 és 
^ 

367t?j0/N4 helyĘzi számts, összesen ś'ď;' J"p,".ĺi]liďĺläl.onl.o,.* ányzatitulajdonú, nenr lakás céljára szolgá|b nälyĺsegek béľbeadásáľa nyilvrános pá|yázatot íl.t.ki'

A fenti hatfuozat a|apján a Józsefvárosi Gazdálkodási_Központ Zlt, e|készítettea helyiségre vonatkoznpá|yénati kiíľásą amelyet közz.etett a Budapest Józseťváľosi o''l.**11ľ'ut Po|gáľmesteľi Hivatalban,Józsefváľos honlapján 
^(łĄe+4z@i,ĹIĐ, a Józsefuło.l cu,aeľ:-{á,i Központ Zt. honlapjan('v*v'igtJĐ, a Józsefváľo,i-cu"a.ĺtooĺĺ K1ĺzľont ż;. Ĺ;d.P*t VIII', Losonci u' 2' száln a|atti

il:5ääľ'.ľ"'l[x;lľ:uo'ujnn, 
a Józsefvaľos cĺmĺ 

-íi.usb"; 
eläälga.,nesteľi Hivatul- l.ált.eg*"nt",

Á helyiség első atlłalommal keľĹilt kiírásľa, iisszesen 3z7.z25,.Ft|hĺ + Ár,a bérletĺ + közüzenli- éskĺilön szo lgáItatásí dij on.

Az ajánlat benyújtásának.h1á^'ľ::"-'0l7' ápľĺlis i0. l7o0 óľa volt, a benyrijtás lrelye a JózseťvárosiGazdálkodási Központ Zl1. W84 Budapest, őr u. 8' alaĺi iľodája.

Apźl|yáati fe|hívásban szereplő hatĺáridőn belül l pätytrzatidokumentáció keriilt megvásáľlásľa, és lpá|y tuaĺ' kerĺilt benyújtásľa.

l.)

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Hobbi Vívó Spoľtegyesiilet

ĺ l ĺ l Budapest, Budafoki út t4' IV. 1.

Ajánloĺt neftó béľIeti díj (Ft/hó): 330.000.-Ft

Béľber,étel időtartama:

Tevékenység:

Egyéb váIlalások:

határozat|anidőtartam

vívóterem kía|akítása' vívóóľák tartása, kapcsolócló szakrnai
és spoľtszervezetési tevékenységek

a.'helyiségek megfelelő módon tôľténő felújítása, a pincealkalnlassá tétele sporťtevékenység věgzésére. ̂  Az
9:ko.ľ{ly?at iiilta! pľóťeľáĺt'poŕt.íot.nység a keľii|eti
Iakosok á|ta| tĺjľténo kedvezményäs i#nyo"vetel biztosítiĺsa a
keľij leti i skolavívás aĺapj ainak lerakáůt i a,nuyuaz Egyesĺlet.

ĺr'
<_\) ř33



Apá|yázztbontáson apźiytnó nem jelent meg.

Apźiyäuatban bruttó 65.000.000,-Ft éľtekiĺ tewezői koltségbecslés keľiilt becsatolásra'

A bizottság megállapítottą hogy a pá|yáző által benýjtott ajánlatban nem szerepe| nyilatkozat a
bérbeszámitás tekintetében, ezétt hiánypótlásľa felszólítás kiadasa szĺikséges.
Az ajánlattevo elektronikus úton a pŕiyánat bontás napjan megkeresésre keriilt a hiánypótlás
becsatolása érdekében. A pá|yáz,ó hiánypótlasként a bérbeszámításra vonatkozó nyilatkozatot
megküIdte.

Étékelési j avaslat: a pá|y őlzat éľvényes.

Mindezek tekintetében a pá|yźuatértékelő bizottság javasolja a Budapest Főváros Józsefváľosi
Önkormányzat Képviselő-testĺiletnek, a fentí telekirrgatlan bérbeadására kiírt nyilvános pályazatot
nyilvánítsa érvényesnek, és eľedményesnek, és az alábbi soľľendetjavasolja:

1.) Hobbi Vívó Spoľtegyesĺilet

A legjobb aján|atra vonatkozó javaslat indokai: A ptiyŕlzati kiíras alapján az értéke|és szempontja a
legmagasabb bérletí díj, és apźĺ|yázati kiíľłásban foglalt kötelezettségvál|alások elťogadása és válla|ása.

Mindezęk tekintetében a pä|yźnatátékelő bizottság javasolja a Budapest Főváľos VIII' Keľület
Józsefuáľosi tnkormányzat Képviselĺi-testiiletének, hory a fenti helyiségek bérbeadására kiírt
nyilvános pá'|yäzatot nyi|vánítsa éľvényesnek és eľedményesnek, állapítsa meg, hogy a pá|yázat
nyeľtese a Hobbi Vívó Spoľtegyestĺlet és a bérleÍi szeľződés megkotésére kérje fel a Józsefuárosi
Gazdáĺkodasĺ Központ Zrt,-t az ajanlatban és a vonatkozó jogszabá|yokban meghatáľozott feltételek
mellett.

Tekintęttel aľľa, lrogy egyéb észrevétel nincs' az éľtékelés vezetóje az éltékelést 20l7. április 20' 1445

óľakoľ |ezátja'

K.m.f.

t---^-^ H-:
Dľ. Hoľváth oľsolya

kereskedelmi cé|ú bérbeadási lľodavezető
pćily ázatértékelő b izottság eI n ökę

dr. Kerényi Gézaúgyvéd
jeryzőkönyv hitelesítö

jegyzóktĺnyvvez.ętő

-}{ 3o



Jelenléti ív

amely 2Đt7. ápri|is 20-ĺĺn, a Jĺózsefuáľosů Gazđá}kodási KözpontZtt. Keľeskedelmi céIú
béľbeadási lľođájában késziilt a Buđapest VIII. keľiilet, Kľr'idy u. 3. szĺĺm alatti

tĺnkoľmányzatĺ tulajđonrł {iľes nem lakás céIjáľa szolgálĺí helyiségek béľleti jogának
megszerzésével kapcsolatosan kĺíľt nyílÚ páĺ|yázatának éľtékelése

_-,. .. ,::!.-..-,--
(

Dľ. Horváth oľso}ya a pá|yázatérĺékelő bizottság
eInöke

Bďog Eľika a ptůyázatértékelö bĺzottság tagja

Đr. Keľényi Géza Ĺigyvéd a pá|yazatértékelő
bizottság tagja

ü.Ą


