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Tisztelt Y źrosgazdźikodási és Pénzügý Bizottság !

L E|őzmény

Az onkoľmányzat tu|ajdonát képezi a Budapest VIII., Bródy S. u. 36. szźtm a|atti,
3649210lN4 hrsz-il, utcai bejaľatu, fijldszinti,27 m, alapteľülettĺ nem lakás céljára szo|gáIő
helý s é g, am el y az iĺgatlan-ný lvántaľtásb an üz l et b esoro l ású.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság 653/20|4. (VI. 11.) számú határozatában úgy
döntött, hogy felkéri a Kisfalu Kft-t a fenti helýség nýlvĺínos, egyfoľdulós pźiyázat tújźln
tĺirténő bérbeadásáľa,35.20O,- Ftlhó + Afa minimális béľleti díj összegen.

A pźlyźnati felhívást a Kisfalu Kft. kozzétette a bizottsági hatálrozatban foglaltaknak
megfolelőeĺ. ApěĺIyäzatZDl4.július 23-tő| került kiírásľa' leadási határideje és a bontás napja
2014. augusztus 08. volt. A pá|yźnati dokumentáciőt egy személy vásáľolta meg, és

határidőben egy pźiyázat keriilt beadásra.

II. Beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helýség bérbeadására kiírt nýlvanos egyfordu|őspźiyazat|ęzárásához és az
eredmény megállapításához bérbeadói döntés szükséges, amely dĺintés meghozata|ára a
Tisztelt Bizottság jo gosult.

III. Tényállási adatok

Apá|yázati hirdetményben foglalt hatĺáľidon be|il az alábbi aján|attevőto| étkęzęttbe ajźln|at:

Ajánlattevő neve: HACI.PEYKER Kft. (székhely: |l43 Budapest, Gize||a út 46lB.;
cégsegyzékszźlm: 01.09-|70|34; ađőszám: 24289I|9-2-42, képviseli:
Gyuris Katalin ügyvezető)

Ajánlott nettó bérleti díj (Ft/hó): 36.000'. Ft.

Bérbevétel iđőtartama: 24 hőnap

Bérbevétel célja: szendvĺcsbáľ

Egyéb vállalások: nem keľült kĺtöltésľe

A pa|yazat bontó bizottság a páIyázat felbontásakor megállapitotta, hogy a HACI-PEYKER
Kft. a páIyázati đokumęntációban foglalt tartalmi és formai követelményeknek nem teljesen



megfelelően nyújtotta be a páIyźzatát. Tekintettel erľe a Kisfalu Kft. tértivevényes levélben 5
munkanapos határidő megadásával az a|ábbi dokumentáció becsato|ásának hiánypótlására
szólította fel:

o nýlatkozat arrőI, hogy adó és adók módjára behajtható koztartozás nincs. E nýlatkozat
mellé kell csatolnia a NAV igazo|ását arról, hogy nem áll fenn köztartozása,

. nýlatkozat aĺ:;őI; hogy Kiíróval szemben bérleti dij tartozás nincs, továbbá a Kiíľóval
szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kcitęlezettsége nincs,

o nýlatkozat aĺrőI, hogy szeszesitalt kíván-e forga|mazní,

. nyilatkozat módosítás abérbevételidőtartamárő| apá|yázati kiírásban foglaltak a|apján.

A HACI-PEYKER Kft. a hiánypótló levélben foglalt igazolásokat, és nýlatkozatokat
határidőn belül pótolta. A helyiségben szeszesitalt nem kiván forga|mazni, a béľleti
j o gvi szonyt határ ozat|an i dőre kéri létrehozni.

Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

Javasoliuk. hogy a Tisztęlt Bizottság a Budapest VIII. 36492/0/N4 he|yrajzi számon
nýlvántaľtott, a Budapest VIII., Bródy S. u. 36. szám a|atti,27 m. alapterületú önkormányzati
tulajdonú, utcai foldszíntí, bejtratu üzlethęlýség béľbeađására kiíľt nýlvános egyfordulós
pá|yázatot nýlvanítsa érvényesnek, és eľedményesnek.

Javasoliuk a Budapest VI[., Bródy S. u. 36. szám a|atti, 364g2l0lN4 hĺsz-tĺ, 27 m2
alapterĹiletű, utcai bejtrattł ftjldszinti nem lakás célú helýség bérbeadásźra |<lirt nýlvános
egyforđulós pá|ytnat nyertesével a HACI-PEYKER Kft-vel a bérleti szeruődés megkĺitését,
hattrozatlan időre, 30 napos felmondási határidő kik<itésével, szeszmentes vendéglátás
cé|jźtra,36.000,- Ft/hó + Afabérleti+kozizemi-és ktilönszo|gá|tatási díj összegen.

A pá|yźlzat elbírálásĺának fő szempottja az ajáĺiott bérleti díj összege volt. A pályázat kiíľoja
azoĺbaĺ a pźiyázati felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult volt
megvizsgá|ni az ajánlattevők alkalmas ságźú a szeruodés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentuĺnok eredetiségét is ellenőrizheti.

v. A döntés célja, pénzügyi hatása

Javasoljuk a fenti helýség béľbeadását, mivel a helyiség mielőbbi bérbe adásból befolyó
bérleti đij feđezi az onkoľmźnyzat kozös költség fizetési teľhét, a helýség źů|aga nem romlik
tovább. Amennýben nem adja bérbe a helýséget az onkormányzat, kiadásként havonta
kĺizös koltség fizetési kötelezettsége keletkezik.

A d<intés pénzigý fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezĺĺen befolyásolj a a2014. évi béľleti díj bevételét.

vI. Jogszabályi környezet ĺsmertetése

Az onkoľmźnyzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gáiő helýségek bérbeadásának
feltételeiľől szóló 3512013. (VI. 20.) szttmu rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében a Kt. _ a
rendeletben meghattrozott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadői
döntésľe a Yźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosída fel, továbbá a bérbeadás
mődját a 7. $ (1) a) pontja hatźrozza meg' amelynek értelmében a helyiséget csak
versenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha a bekciltöZhető forgalmi éľtéke eléri vagy
megha|adja a 25 m1L|iő forintot. A versenyeztetésí eljarás típusáľól a 66/20|2. (XII. 13.)
szálmű' a Budapest Józsefuárosi onkoľm źnyzat vagyoĺárő| és a vagyon felętti tulajdonosi
jogok gyakorlźsźtől szóló önkoľmányzati rendelet 7. $ (1) bekezđésę rendelkezik. A Rendelet



7.s Q) bekezdése alapján, ha onkoľmáĺyzat rendelete Yagy aKépviselő-testĹilet hatfuozata
mást nem tarta|maz, a fulajdonosi jog gyakorlója hatátozza meg, hogy melyik versenyeztetési
eljárást kell alkalmazni.

A nýlvanos páIyázat lebonyolításának szabá|yaít, a versenyeztetési eljárásokról szóló
428 / 20 I 2. (XII. 0 6. ) szttmu Képvi s e lő -testtileti határ o zat tafialmazza.

A Budapest Józsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének 42812012. (XII. 06.) számil
Versenyeztetési Szabá|yzatát a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat tulajdonában źi|ő
vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átÍUházá.sa esetén a hasznosító és a
fulajdonjogot szerzó kiválasztásáľa kell alkalmazní, ha a versenytárgyalás taľtása jogszabáIy
aLapjźĺn kötelező, vagy a tulajdonosi jogkörgyakoľló előíľta, hogy a vagyont versenyeztetési
eljarással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogź./- źttruházni.

A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat Képviselő-tęsttiletének 42812012. (XII. 06.) szétmu
hatfuozata a versenyeztetési szabáIyzatának II. Fejezete alapjáĺ tĺiľtént a ptůyźnat bontása, a
pá|yázati ajánlatok ęIbírá|ása és az eÍlhęz kapcsolódó jegyzőkĺinyvek elkészítése.

Az Onkorm tnyzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakoľlásáról szóló
66/2012. (xII. 13.) szźm'ű ĺinkormányzati rendelet 17. $ (1) ab) pontja alapjźn 100 MFt
forgalmi éĺték alatti vagyon hasznosítása esetén aYźrosgazđálkodási és Pénztigý Bizottság
jogosult döntést hozni.

A Rendelet 14. $ (2) bekezđés alapján a leendő bérlő a bérleti szetzodés megk<ltését
mege|őzően köteles a béľbęadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megťlzetni, va|amint a 11. $ (4) bekezdés alapjźn közjegyző előtt egyoldalú
kötęlezęttségváI|aLásinýIatkozatota|áirĺri.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). szrĺműYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságúgy d<int, hogy:

1.) megállapítja a Budapest VIII. 36492/0lN4 he|yrajzi számon nýlvántartott, a Budapest
VIII., Bródy S. u. 36. szám a|atti, 2,7 m. alapterülehĺ, utcaí, fřildszinti bejáratu üres
önkormźnyzati tulajdonú üzlethelýség bérbeadásárak1írt nýlvános egyfordulós pá|yźaat
érvényes, és eredményes.

2.) megáůlapítja, hogy a pá|yázat nyertese a HACI.PEYKER Kft.

3.) hozzájálrul a Budapest VIII. 36492l0lV4 helyrajzi számon nýlvántartott, a Budapest
VIII.' Bľódy S. u. 36. szám a|atti, 27 m. alapteľülettĺ, utcai, ftjldszinti bejríratú üres
önkormĺĺnyzati fulajdonú üzlethelýség bérbeadźsźna kiírt nýlvános egyfordulős pát|yázat

nyertesével a HACI-PEYKER Kft-vel a bérleti szerződés megkĺitéséhez, hatźrozat|arl
időre, 30 napos felmondási idő kikötésével, szeszmentes vendéglátás cé|jára, 36.000'.
Ft/hó + Áfa béľletĺ + kiizĺizemĺ-és küliinszotgáltatásÍ díj <isszegen.

4.) abérIeti szerzódés megkötésének feltétele, hogy a' onkormźnyzat fulajdonában álló nem
lakás céljĺáľa szolgáIő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/f0I3. (VI. 20.)
sztmű Budapest Józsefuiíľosi onkormanyzati rendelet 14. $ (2) bekezđése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a |7. $ (4) bekezdése a|apjźn
kozjegyző előtt egyoldalú k<jtelezettségvźilalási nyilatkozat a|áírását vállalja a leendő
béľlő.



Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 2014. szeptember 08.
A döntés végľehajtásátvégzó szewezęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles k<jrét éľintő dĺintések esetén javaslata a kozzététel módjĺáľa

nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 20I 4. augxztus 22.
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