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a Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság 2013.10.28.ĺ iiléséľe

Táľgy: T[lajdonosihozzájárulás a Telekĺ téľi ideÍglenes pĺacon iizletek bérleti jogának
átruházásálboz

Előterj esztő : Józsefu arosi Varosüzemeltetési Szolgálat lgazgatő
Készítette: Sztanek Endľe
A napirendet nýlvánosan lehet tĺĺrgyalni.
A dönté s elfo gadásáho z e gy szerll szav azattobb s é g szfü sé ge s.

Tĺsztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság!

Tekintettel az elarusítóhelyek berleti jogának megszerzésére, átadásátra vonatkozó
követelmények azonosságźra, a vźitozás e|őzményét, beterjesztésének indokát és tényállását
az alábbi csopoľtosításban terjesztjiik elő:

I. Előzmények II. Indoko|ás III. Tényáltás

1. A Teleki Lász|ő téri ideiglenes piacon a 2. szálrnű konténeľ 2013. július 31-i
megiiľesedését kĺivetően a Józsefulárosi Varosüzemeltetési Szolgálat, mint a Teleki téri
Ideiglenes Piac iŁemeltetője nýlvĺĺnos pźiyźnatothirdetett a piac teľĹiletén található 15m2
alapterületrĺ, 2. szálmű konténer árusítóhely 2014. 01. 01.-ig taľtó bérleti joganak
megszerzésére (plźilyźnati felhívás 1. számri melléklet). ApáIyáatatási eljráľás a Buđapest
Főviáľos VIII. kerület Józsefuĺáľos onkormĺányzatźnak 1O/200g. (II.27.) önkormĺányzati
rendelet szerint történt, apá|yźz;ati felhívásra egy éľvényes pá|yázat ęrkezett. (2. szźtĺltĺ
melléklet)

A Csülök 1999 Bt. szélĺ1rely: 1086 Budapest, Kaľácsony S u. 1-3. (Cg. 01-06-727464)
adőszálm: 20545|63-2-42 képviseletľe jogosult vezető: Ba|äzs Tamás, mint egyedüli
érvényes pá|yźnő megfelelt apá|yazatifelhívásban szereplő valamennyi feltételeknek.

A Bt. jelenleg is tizemeltet egy másik izletet az ideiglenes piacon, fizeti annak költségeit,
tartozása nincs.

Iv. Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

1. A megiiľesedett konténerre kiirt páIyźzat nyertesével kötendő helyhasználati (bérleti)
joghoz hozzájźrulással az ideiglenes piac teľületén lévő 2. szźĺnű ĺárusító helyiség
(konténer) béľbeadása valósul meg, mely aszerződéskötés napjátő1,20t4.01. 01.-ig taľt.

v. A đöntés céljao pénzügý hatása

A megüresedett konténer elĺírusítóhelyekľe kiíľt pźiyázatok nyeľtesével kĺitendő
helyhasználati (bérleti) joghoz, illetve a bérleti jog átađásźůloz va|ő hozzájźra|ással a piaci
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rárusítóhely (konténer) folyamatos miĺktĺdésének, a lakosság ellátásĺának feltételei
biztosítottak.

vI. Jogszabályĺ környezet

Budapest Fővĺĺľos VIII. keľület Józsefuaros onkormányzatźnak
önkormányzati rendclct (ATelcki Lász|ó Éń Élęhiszer Piacról)

A Bizottság hatásköľe a Budapest Józsefuarosi onkormanyzat vagyoĺźről
tulajdonosi jogok gyakorlásłáľól szóló 661201,2. (XII.13.) önkormányzati
bekezdés ab) alpontján alapul.

A fentieknek megfelelően kérem ahatźlrozat elfogadását.

10/2009. (rr.27.)

és a vagyon feletti
rendelet 17. $ (1)

Határozatijavaslat

AVaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájfua| a Józsefuĺĺľosi Várostizemeltetési Szolgálat telephelyeként működő,
ideiglenes Teleki téri piacon a2. szátm: konténer berbeadásához a CSULOK 1999 Bt.
(CégJ egyzék szźlma.. 0 1 -0 6 -7 27 464) r észér e.

2. felkéri a polgármestęrt a határozat 1. pontja szerinti bérlővel kötendő Bérleti Szerződés
a|áirására.

Felelős:
Hataľidő:

Felelős:
Határidő:

polgármester
2013. október 28.

polgármester
20|3. október 31.

A dĺĺntés végrehajtĺísát végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Uzemeltetési
ĺi;gy o sztá|y Létesítményĺizem eltetési ko đa

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététel módjaľa (megfelelő
aláhúzandó!):
inđokolt hirdetőtáblan

Budapest, 2013. o|<tőber 24.

honlapon
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PiacÍ áľusítóhely bérbeadásáľót

A Józsefurírosi Váľosiizemeltetési Szolgálat (székJrely: 1084 Budapest Mátyás tér 15. ), mint a
Teleki téri Ideiglenes Piac (l086 Budapest Szerdahelyi u' l7.) iizemeltetője (ovábbiakban:
Üzemeltető) nýlvános pá|yźnatot hirdet a jelenlegi piac területén található 15 nm-es 2 számú
konténer árusítóhely 20|4.01. 01 .-ig taľtó bérleti jogának megszeľzésére.

Az arusítóhelyre érvényes 2013. évi bérleti díj összege:

1. konténeľ helységre: 1.300 Ft + ÁFA/nm/hó

2. akonténerhez tartozó kipakolási területre: 10 nm/ nap

A béľleti díj bľuttó 19.500'. Ft/hó, a kikalkulált bérleti dij az áfźttarta|mazza.

A' pá|yźuat nyertese megszerzi az adott ĺĺrusítóhely bérleti jogát a szerződéskĺités napjától
hatźrozott időre, 2014. 01' 01.-ig. A bérleti szerzodést a Budapesti Józsefuĺírosi
onkormrĺnyzatbérbeadóval kĺiti meg a nyertes péiyér:ć:.

A pá|yźnat nyertese a bérleti díjat és a hozzá tartoző rezsikĺlltségeket a tárgyidőszakban
minden hónap Zí.-igköteles befizetni.

Jelentkezés i h atá rĺd ő, pá|y ázat lead ásĺ hatáľĺdej e :

20|'3.08.22.11.00 óra

Jelentkezés helye: Telekĺ téľĺ ĺdeĺglenes Piac (1086 Budapest, Szerdahelý utca 17. Piac
Iroda)

Jelentkezés módja: Apá|yázatzźrtbontékban adható be. E kritéńum megszegése ĺinmagában
nem érvénýelenségi ok.

A pá|yánaton való részvétel feltételeĺ:

o Folytatni kívant tevékenységl kör leírása
. Éľvényes vállalkozói engedély, gazdasági tĺĺrsaság esetén 30 napnál nem régebbi

cégkivonat, amely igazo|ja, hogy a táľsaság a meghirdetett tevékenység folyatásráľa
jogosult, és 30 napnál nem régebbi aláirási címpéldrány, amelyet szintén a
j elentkezéskor kell bemutatni.

o Ą folytatni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek másolata, melyeket
nyertesség esetén eľedetben be kell mutatni a szerzódés aláírásakor.

o Ą pźiyázaton részt venni kívánókat meghatalmazott is képviselheti, ez esetben a
meghatalmazást kłĺzokiratban vagy a teljes bizonyító erejű magĺánokiratba kell
foglalni, és azt aptiyźaathoz csatolni szükséges

o Ą pályźnatnyelve magyar.



A pá|yáző az aján|attételi határidő lejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja pźiyázati
aján|atát. Az aján|attételi hataridő |ejártźttkcivetően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

A pźiyázat elbírálásánál előnyt jelent, ha olyan, a VIII. keľületben regisztľált vállalkozó,
gazdasági társaság nffitja aztbe, melynek az onkormźnyzat felé semmilyentartozátsa nem áll
fenn. ,

Azonos elbírálás esetén a korábban a kerületben regisztrált pá|yźtző pźůyázatanyer.

A nyeľtes visszalépése esetén a pá|yttzat soľon következő helyezettjével köti meg a bérleti
szerzodést a Budapesti Józsefuarosi onkormányzat.

A pá|ytuatok bontása és elbírálása auguszfus 23-źn 11.00 órakor történik a JYSZ
igazgatőjának, gazdasźryi vezetőjének, ill. piacvezetőjének jelenlétében a Piac
irodahelységében. Apá|yźzatbontása nýlvános. A nyeľtes pa|ytzőtpostai úton értesítjĺik.

A nyertes pá|yázőva| az onkormányzat a bérleti szeľződést aYárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság (a továbbiakban: VPB) hozzájara|tlsa esetén köti meg.

Amennyiben a pźiyázat nyertese a béľleti szerződést nem írja a|á az elbírálástól számított 15
napon belül (ogvesztő hatźnldő), neki felróható okból nem írja alá, ebben az esetbęn az
Üzemeltető a soron következő második legelőnyösebb ajánlatot tevővel jogosult a szerzodést
megkötni, szintén 15 napon belül, a bérleti dijbefrzetése mellett.

A pźiyźnat nyertese vállalja Budapest Józsefuáros onkormanyzata Képviselőtestiiletének a
Teleki Lász|ő téľi Élehiszer Piacról szóló 10t2009. QI.27.) rendeletének, illetve a vásarokról
és piacokľól szóló 3511995. (Iv. 5.) Korm. rendeletnek, valamint a Piac |]z|etszabźt|yzatźnak
marađéktalan betartását.

Az apá|yázat, amelýk a fenti feltételeknek nem felel meg, illetve amelynek benýjtója azokat
nem vállalj a, eredménytelennek minősül, hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pá|yźnattal kapcsolatos további információ a Teleki téri ideiglenes Piac Irodájában kérhető
(1086 Budapest, Szerdahelý u. 17.).

Je|en pá|yánati felhívás a kiírás napjától sziímított 15 napra kifiiggesztésre kertil a Teleki téri
Ideiglenes Piac Irodájában (1086 Budapest, Szerdahelý u. |7. ), valamint a Józsefuiłrosi
Polgĺírmesteri Hivatal olűnanyiroda és Ügyfélszolgá|ati Ügyosztályán ( 1082 Budapest,
Baross utca 59. ).

Budapest 2073.08.07. ffi%
$$ --^,E1n'
Í. ą Acs

bltetési Szolgálat



JEGYZOKONYV

mely késnilt 3 példányban 2013.08.23-án a Tęleki téri Ideiglenes
Piac iľodájában 11.00 órakor a korábban pályázźsra kiírt Z-es konténer
bérbeadásával kapcsolatban.

Jelen vannak:

Sztanek Endre IvsZlogisztikai igazgatóhelyettes

Németh Zo|tźn Jvsztitkárságvezetó

Kőváľi Zso|t mb. Piacvezeto

Jelenlévők megállapítják, hogy a 2-es sztlmu konténęr bérlésére
vonatkozőan 1 db pźůyázat érkezett.

A 2-es konténeľre lévő ptńyázat a kiíľás szerinti taľtalmi illefue formai
kĺivetelményeknek megfelel, így a CSÚLor 1999 Kereskedelmi és

Szolgáltató Bt. (1086 Budapest, Teleki tén piac, adőszźlm: 20545163-
2-42) péůyźnata érvényes és eredményes.

Jegyzókönyv tezárva:2013.08 . 23. 12.00-kor
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