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ELoTERJrszľns
A Városgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság 2013, november l 1-i üléséľe

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. keľüIet, Kľúdy Gy. u. 4. szám alatti ĺiľes,önkormányzati tulajdonrĺ nem lakás célrĺ hetýség ĺérbead ásárakiÍľt nyilvánospá|yázat|ezárá'sára, é:s az eľedmény megállapit átsálra

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ugyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika Kisfalu Kft referens
A napirendet nyilvános ülésen lehet társvalni
A dcintés el fo gadásá hoz e gy szeru szav űattöbbsé g szüksé ge s

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmény

Az Önkormányzat' tulajdonát képezi a Budapest^VIII., Krúdy Gy. u. 4. szám a|at1i,36606/0lA/| hrsz-u, utcai bejáratú, fcildszi nti, i2 m2 alapterületű nem l*ĺ, cé|jára szo|gá|ohelyiség.

Az ingat| an-nyil vántartás ban íizlet besoro l ás sai szeľepe l.

A Kisfalu Kft. onkormányzatiHázkeze\ő Iľodája a fenti helyiséget 2O|3, április 23-ánvettebirtokba. A birtokbavételi jegyzőkönyv tanúságá szeľint a helyiség felújításra szoľul, mindenközmű ki van építve a helyiségbón, szociális helyiség (zuhanytá|ca, mosdó, WC) ismegtalálható, összességében a helyiség közepes (3) állapotú, ľendeltetésszerű használatraalkalmas.

A Budapest Főváros VIII. keľül et Jőzsefvárosi onkorm ányzat Képviselo-testület a 3|9/2013.(VIII. 29.) számu határozatában felkéne a Kisfalu Kft-t a fenti helyi,Jg rc.u.u dásáravonatkozó nyilvános^egyfordulős pátyazat kiírására, 100.000,- Ft/hó + Äň;;äľä;összegen. Továbbá felkéte a Városgazdálkodási és Pénzagyi Bizottságot a páIyázateredményének me gál l apításźr a.

II. Beteľjesztés indoka
A nem lakás célú helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános egyforduló s pályázat1ezárásźthoz és azeredmény megá|lapitásához, valamint a bérbead,áshoz ĺérbeadói dcĺntés sztikséges, amelyindokolja a jelen előterjesztést'

III. Tényállási adatok

A pá|yázati fethívást a Kisfalu Kft. közzétette a testĺileti határozatban foglaltaknakmegfelelően. A pályázat 20|3. október O2-toI került kiírásra, leadási határideje és a bontásnapja 2013. októbeľ 2|' volt. A pá|yázati dokumentá"ĺá. t.tt"".^"ä.a."tat ffieg, éshatáridoben egy pá|yázat keľült beadásra.

Apá|yázati hirdetményben fogla]t hataridőn belul az a|abbi aján|attevőtőI érkezettbę aiánlat:



Ajánlattevő neve: Sami Info Trade Kft. (cégje gyzékszáma: 01-09-l78l83; székhelye: l l06Budapest, Gyakorló 4/1. vil. 30.; képviselĺ: a.:ai"heh Sami tigyvezető)
Az ajánlott nettĺí bérleti díj (Ft/hó): 110.500,- Ft.
Béľbevétel időtartama: határozat|an.

Bérbevétel célja: gyros biifé szeszárusítással. A pá|yáző nyi|atkozata szerint, amennyibennem engedé|yezik a szeszesital árusítástú. akkoľ sźesžesital árusítás nélkiil is bérbe kívĺĺnjavenni a helyiséget.

Egyéb vállalások: a ľęndes működéshez szükséges felújítás, festés, mellékhelyiség
felúj ításának elvégzése.

A Sami Info Tľade ^s!. a pá|yazati dokumentációban foglalt tartalmi és formaikövetelményeknek me gfelel ő e.' ný.ĺ.1 totta b e a p źiy ázatát.

A taľsaság a Cégnyilvántartás ad,atai szerint és nyilatkozata érte|mében nem áll véerehaitási-.fe|számo|ási- és csőde |j fu ás a|att.

Éľtéke|és: a pálry ázatérvényes.

IV. A diintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hoqY a Budapest VIII. 3660610/A/1 helyrajzi számonnyilvantaľtott, teľmészetben a Budapest ÝIlI.' Krúdy Gy' u. 4. szám a|atti,32 m. alapteľĹiletűüzlethelyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános egyfoľduló s'pá|yázatot nyilvánítsa éľvényesnek éseredményesnek.

A pá|yázat elbíľálásának fo szempontja az ajánlott bérleti díj összege volt, a pá|yázaÍ.kiírója
azonban a pályázati.felhívásban igényelt iiatokon és adatokon túlmenően is jogosult voltmegvizsgźĺ|ni az aján|attevők alkalmas ságźú a szeruődés teljesítésére, és ennek során a csatoltdokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

Fentiek éľtelmében az aján|at ľangsoľa:

1.) Sami Info Trade Kfr.
ApáIyázatbontó bizottság a bérleti dij aján|at a|apján a Sami Info Trade Kft-t javaso1ja apáIyázat nyertesének megjelölni. EgyedĹii i pátyázôkent a Sami Info Trade Kft. a páIyázati
|ĺĺ1ĺsuan szereplő bérleti díj ajánláinal nagyo"tu összegű ajánlatot tett, tovább źl válla|ta ahelyi sé g rendes mrĺködéshez szüksé ges fel új ltását saj át kcĺitsé gen'
Tekintettel a fentiekre javasoljuk a fenti címen lévő helyiség béľbead ćsát aSami Info TľadeKft. részére, határozatlan időre 30 napos felmondás Ĺik.ite,eu"l, gyros büfé (szes zesita1áľusítással) céLjtra, 110.500,- Ft/hó + Áfa bérleti + kozĺlzemi- és ktiiĺln szolgáltatási díjak
ĺ}sszegen.

Amennyiben a Sami Info Trade Kft. a bizottsági határozatről szóló éľtesítés kézhezvételét
kcĺvetően a Rendelet 18. $ (1) bekezdése ér1elmébin kĺjzölt 15 munkanapon belül nem íľja aláa bérleti szerződést, és ezt követően 5 munkanapon belül nem fogla|tatja kozjegyzóiokiľatban, akkoľ a Rendelet 18. $ (2) bekezdése.szerint;' ďi"đ-ffiatnak a bérlőkijelölésről szóló jogny jlatkozatához va|ő kotcinsége e határidok lejártávatmegszűnik'
Javasoljuk kikĺitni, hogy a Sami Info Trade Kft. vállalja, hogy a béľleti jogviszony idijtartamaalatt és aztkovetóen sem élhet bérbeszámítással, es a"felĺ.jítás költségét semmilyen jogcímen
nem követe |heti az onkormán y zattő|'

V. A diintés célja, pénzügyi hatása



Javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását, mivel a helyiség mielőbbi béľbe adásból befolyóbéľleti díj fedezi az onkorm źnyzaÍ. közĺls költség r,."te'i teľhét, továbbá azon felül pluszbevétęlt is jelent. Amennyiben nem adja béľbe í ľ'"lyi.eg.t az Önko rmányzat, kiadáskénthavonta közcis költség fizetési kötelezettsége keletkezik.
A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.
A határozati javaslat elfogadása pozitívan befolyásolj a a fO73. évre tervezett bérleti díjhevétęli e|okán>,zat telj esülését.

u. Jogszabá|yi ktirnyezet ismeľtetése

|1 onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgá|ő helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 35l2O13. (VI. 20.) s7ámil ręndę|eÍ 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ aľendeletben meghatćrozott feladat- és hatáskcjr megosztäs szerint - cjnkoľmá nyzatibérbeadóidcintésre a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizotřsagoi jogosída fel, továbbá a bérbeadásmódját a 7. $ (1) Đ pontja hatátozza meg, u-élyn.ŕ ertlhoben a helyiséget csakversenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha a bek<ĺíto,h"tő forgalmi J.tet. eléri vagymeghaladja a 25 mi|Liő foľintot. A veľsenyeztetési eljárásokľól típisokró | a 66/20|2. (XII.l3.) számú a Budapest Józsefvárosi onkormány,ut,ujyooáról és a vagyon feletti tulajdonosijogok gyakorlásáról szóló cinkormányzati rendáet 7. $"ŕ1) bekezdése rendelkezik. A Rendelet7. s Q) bekezdése a|apján, ha onkormányzat ľendelěte ługy uKépviselő-testület hatátozatamást nem tarta|maz, atulajdonosi jog gyakorlója határozzameg, hogy melyik versenyeztetésie|jár ást kell alkalmazni.

A nyilvános páIyázat lebonyolításának szabá|yait, a Versenye ztetési eljáľásokľól szóló428 l 20 1 2. (XIr. 0 6. ) számu Képvi sel ő -testületi határ o zat tartalmazza.
A Budapest Jőzsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 428/2012. (XII. 06.) számuVersenyeztetési Szabá|yzatát a Budapest Józsefvárosi onkoľmány,ut tuiu;ao nában á|lővagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és atulajdonjogot szerző kiválasztásáľa kejl atŔaĹmazni, ha aversenýárgyalás tartás a jogszabálya|apján kötelező, vagy. a tulajdonosi jogköľgyakorló előírta, hogy a vagyont veľsenyeztetésieljárással kell hasznosítani vagy a tulajdónjo g-et atruházni.
A Budapest Jőzsefvárosi.Önkormányzat Képviselő-testületének 428/20|2. (XII. 06') számuhattlrozata a Verseny.eztetésj szabá|yzatának iI. Fe.Iezete a|apjántöľtént apá|yázatbontása, apá|yázatiajánlatok elbírálása és azěhhezkapcsolódójegyzőkönyvek elkészítése.
Fentiek alapjánkéľem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedien.

Határozati javas|at

év. (...hó....nap). számuYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ihatározat:
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:
1.) megállapítja, hoqY a Budapest VIil' 3660610/A/7 he|ytajzt számon nyilvántartott,természetben a Budapest VIII., Kľúdy Gy. u. 4. szám 

-a|atti, 
32 m. alapterületű

;:łľn.''''ég 
bérbeadásáľa kiíľt nyilvánós egyfoľduló s pá|yázat érvényes és eredményes

2.) megáI|apítja, hogy apá|yázatnyertese a Sami Info Trade Kft.
3.) hozzájárul a Budapest VIII. 36606/0/N1 he|yrajzi számonny1|vántartott, természetben aBudapest VIII., Kľúdy Gy. u. 4. szám a|atti, ut"äi u.1a.atú, földszi nti,32#';ň;-ffi'



üzlethelyiség bérbeadásfua kiírt nyilvános egyforduló s pá|yazat nyertesével a Sami InfoTľade Kft-vel a bérleti szerz.adés ..g"l.<ite,eľ,., , határozai|an idore' 30 naposfelmondással, gyros büfe (szeszesital árusítással) cé|jira,110.500,- Ftlhó + Afa bérleti +közuzemi- és külön szo|gá|tatási díjak összegen. 
, --J--

4') a bérliijelöltnek tudomásul kell vennie, hogy bérleti jogviszony idotartama alatt és aztkĺivctően serrr éllret béľbeszámítással, es a 
"ielĺ.iĺtas 

kbltsoget semmilyen jogcímen nemk<jvetelheti az onkorm ány zaÍtőI.

5') a bérleti szeľződés megkötésének feltétele, hogy az onkoľm tnyzattulajdonában álló nemlakás céljára szolgáló helyiségek béľbeadásňak feltételeiľol szóló ssĺzols. (VI. 20.)számu Budapest Józsefvárosi onkormányzati ľendelet 14. $ (2) bekezdése a|apján3 havibéľleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapjánkozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettségvá||alási nyilatkozat a|šfui,at ,a1ďiu a leendőbérlő.

Felelős: Kisfalu Kft, tigyvezető igazgatőja
Határidó: 2013. november 1 8.
A döntés végľehajtás át végző szewezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a kozzététe| módjára

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 20|3, október 3l.
Tisztelettel:

Kovács Ottĺí
ugyvezeto igazgatő
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