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Tisztelt Városgazdálkodási és Pénztigý Bizottság!

I. Előzmény

Az onkormányzatfulajdonát képezi a Budapest VIII., Ülloĺ ĺt 14. (Baross *. 11.) szźtm a|atti,
36753/0/N53 hĺsz-ú, kapualjon keresztül megközelíthető fiildsziĺti,279 m, alapteľülettĺ nem
lakás céljára szo|gáIő helýség. AzingatIan-nyilvántartásban klub besorolású.

A Varosgazdálkodási és Pénztigý Bizottság 650/2014. (VI. 1|.) szźmthatérozatában úgy
döntött, hogy felkéri a Kisfalu Kft-t a fenti helýség nýlvános, egyfoľdulős ptiyźaat tĺŕtjźn

töľténő bérbeadására, 1'35.733,- Ft/hó + Afa bérlęti đíj összegen.

A pá|yźzati felhívást a Kisfalu Kft. kozzétette a bizottsági hatćrozatbaĺ foglaltaknak
megfelelően. A pá|yźnat2\I4.július 23-tő| került kiírásľa, leadási határideje és a bontás napja
2014. augusztus 08. volt. A pá|yazati dokumentáciőt két személy vásĺĺrolta meg, és

hatáľidőbęn egy pá|yázat került beadásra.

II. Beteľjesztés ĺndoka

A nem lakás célú helýség bérbeadására kiíľt nýlvános egyfoľdulóspá|yźnat|ezáĺásźůloz és az
eredmény megáI|apitásához bérbeadói dĺintés szükséges, amely döntés meghozatalttta a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényállási adatok

Apźůyźnati hirdetményben foglalt hatáľidőn be|i| az alábbi ajánlattevőtó| érkezett be ajánlat:

Ajánlattevő neve: E.RGoN'ETT 
.,,;1 ,ćY,;tZ|ł,. ;:::^."itľ,.o1i ,y:i,,, oži',.'ł;

Albeľt lstván v ezéigazgatő)

Ajánlott nettó bérleti díj (Ft/hó): 135.733'. Ft.

B érbevétel időtartama.. határ ozat|an

Bérbevétel célja: kĺskeľeskedelmĺ tevékenység folytatása

Egyéb vállalások: nem keľült kitöltésľe

Apá|yazat bontó bizottsźry apźlyázat felbontásakoľ megállapítotI.a,hogy az ERGONETT Zrt.
a pá|yázati dokumentáciőban foglalt tartalmi és formai követelményeknek nem teljesen



megfelelően nýjtotta be apá|yázatát. Tekintettel erre a Kisfalu Kft. tértivevényes levélben 5
munkanapos határidő megadásáva| az a|źlbbi dokumentáció becsatolásának hianypótlására
szólította fel:

o nyrlatkozat arrő|, hogy adó és adók mődjźlra behajtható koztartozäs nincs. E nýlatkozat
mellé kell csatolnia a NAV igazo|ástlt aľľól, hogy nem á11 fenn kĺjztartozésa,

o nyilatkozat anőI, hogy Kiíróval szemben bérleti dij taftozás nincs, tovźlbbá a Kiíľóval
szemben szerzőđésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs,

. a helýségben végezni kívrínt tevékenységi kör konkľét megnevezése.

Az ERGONETT Zrt. a hiánypótló levélben foglalt igazolásokat, és nýlatkozatokat határidőn
belül pótolta. Az ERGONETT Zrt. a helýségben ruhäzati kereskedelmi tevékenységet kívan
folytatni.

Iv. A döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoliuk. hogy a Tisztelt Bizottság a Budapest VIII. 36753l0/N53 he|yĺajzi számon
nýlvantartott, a Budapest VIII., Üll0ĺ ĺt 14. (Baross u. 11.) szám a|atti,279 mf alapterĹiletű
önkoľmányzati fulajđonú, kapualjon keresztül megktizelíthető klubhelýség bérbeadásáľa kiírt
nyilvános egyfordulóspá|yázatot nýlvánítsa érvényesnek, és eredményesnek.

Javasoljuk a Budapest VIII., Ütloi ĺt 14. (Baľoss u. 11.) szélm alatti,36753/0lA/53hlrsz-it,
279 m" alapterĹiletiĺ, kapualjon keresztül megközelíthető foldszinti nem lakás célú
klubhelýség bérbeadására kiírt nýlvrános egyfordulós pályźnat nyertesével, az ERGONETT
Zrt-ve| a bérleti szętzodés megk<itését, hatéttozatlan időre, 30 napos felmondási határrďó
kikötéséve|, ruházati keľeskedelmi tevékenység céIjára, 135.733,- Ft/hó + Áfa bérleti +
közuzęmi-ésktilonszolgá|tatźisidíjösszegen.

A pá|yázat elbírálásának fő szempontja az ajźnlott bérleti díj összege volt. A páIyźnat kiíroja
azonban a pźiyázati fęlhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult volt
megvizsgá|ni az aján|attevok alkalmasságát a szerzódés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentuńok eredetiségét is ellenőrizheti.

v. A diintés célja' pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a fenti helýség bérbeadását. mivel a helyiség mielőbbi bérbe adásból befolyó
béľleti dij fedezi az onkormányzatközos költség fizetési terhét, a helýség źi|aganem romlik
tovább. Amennýben nem adja bérbe a helýséget az onkormányzat, kiadásként havonta
közös költség fizętési kötelezettsége keletkezik.

A dontés pénzlůgyt fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolj a a 2014. évi béľleti díj bevételét.

vI. Jogszabályi köľnyezetismertetése

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem takás cétjrára szo|gá|ő helýségek béľbeadásĺának
feltételęiľől szóló 35/2013. (VI. 20.) szźmt ľendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében aKt. _ a
rendeletben meghatźrozott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ önkormányzatibérbeadői
döntésre a Yárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás
mődjźú a 7. $ (1) a) pontja határozza meg, amel5mek értelmében a helýségęt csak
veľsenyeztetés alapján lehet bérbe ađni, ha a bekĺjltĺizhető forgalmi éľtéke eléri vagy
meghaladja a 25 mi||ió forintot. A veľsenyeztetési el3-árás típusáróI a 66/2012. (X[. 13.)
szźĺrlű a Budapest Jőzsefvźrosi onkormźnyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdése rendelkezik' A Rendelet
7. $ (2) bekezdése alapján, ha Önkormányzat ľendelete vagy a Képviselő-testtilet hatátozata



mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakoľlója hatźrozza meg, hogy melyik versenyeztetési
eljaľást kell alkalmazni.

A nýlvanos pá|yäzat lebonyolításának szabźiyait, a veľsenyeztetésí eljaľásokról szóló
428 l 20 I 2. (XII. 0 6. ) szźlma Képvi se lő -testtil eti hatźr ozat tarta|mazza.

A Budapest Jőzsęfvźrosi onkorményzat Képviselő-testĺilętének 428/20|2. (XII. 06.) szźlmtl
Versenyeztetési Szabźúyzatát a Budapęst Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában álló
vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átruhźaása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szętzo kiválasztásáľa kell a|kalmazni, ha a versenýárgya|ás tartása jogszabźiy
a|apjźtn kote|ezó, vagy a tulajdonosi jogköľgyakoľló előírta, hogy a vagyont versenyeztetési
elj arás sal kell has zno sítani v agy a tulaj donj o g át źftr,lhźunĹ

A Budapest Jőzsęfvárosi onkormźnyzat Képviselő-testtiletének 42812012. (x[. 06.) számú
határozata a versenyeztetési szabályzatźlnak II. Fejezete alapjĺín történt apźůyázat bontása, a
páIyázati ajánlatok elbírálása és az elthez kapcsolódó jegyzőkönyvek elkészítése.

Az onkormányzat vagyonaľól és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásĺíról szóló
6612012. (XII. 13.) számű önkormányzatirende|et |7. $ (1) ab) pontja a|apjźn 100 MFt
forgalmi éték alatti vagyon hasznosítása esetén aYźnosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság
jogosult dontést hozni.

A Rendelet 14. $ (2) bekezdés alapján a leęndő bérlő a bérleti szerződés megkĺitését
megelozően köteles a béľbeadónak 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget óvadékként
megfizetni, valamint a |7. $ (4) bekezdés alapjźn kozjegyzi5 előtt egyoldalú
kötelezettségvállalásiný|atkozatota|áírni,

Fentiek aIapjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozní szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). száműYélrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsági határozat..

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottságúgy dönt, hogy:

1.) megállapítja a Budapest VIII., 36753/0lN53 he|yrajzi számon nýlvántartott, a Budapest
VIII., Üľoĺ rĺt 14. (Baross u. 11.) szźlm alatti,279 m2 alapteľĹiletű, kapualjon kereszttil
megközelíthető, fiildszinti bejfuatű üľes önkormányzati tulajdonú klubhelýség
béľbeadásara kiírt nýlvános egyforduló s péůyázat éľvényes, és eľedményes.

2.) megállapítja, hogy a páIyźnatnyeľtese az ERGONETT Zrt.

3.) hozzájálľul a Budapest VIII., 36753/0/N53 he|yľajzi sziímon nyilvántartott, a Budapest
YIII., Ünĺĺ ĺt 14. (Baľoss u. 11.) szám alatti, 279 m2 alapterületú, kapualjon keľeszttil
megkĺlzelíthető utcai' ftildszinti üres önkormányzati tulajdonri klubhelýségbérbeadásfua
kiíľt nýlvános egyfordulós pá|yázat nyertesével az ERGONETT Zrt-ve| a bérleti
szeruódés megkötéséhez, határozatlan időľe, 30 napos felmondási idő kikĺltésével,
szeszmentes vendéglátás cé|jára, 135.733,- Ft/hó + Äta béľIetĺ + kiizüzemi.és
különszolgáltatásĺ díj összegen.

4.) abér|eti szeruođés megkcitésének feltétele, hogy az onkoľmźnyzat fulajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyisé.gek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.)
szźmlű Budapest Józsefuaľosi onkormányzatirenđelet 14. $ (2) bekezdése alapjan 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján
kozjegyzo előtt egyoldalú kötelezettség:ltů|alási nyilatkozat a|áírásźi vźila|ja a leendő
bérlő.



Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014. szeptember 08.
A döntés végľehajtásźúvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe| módjáľa

nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 2014. auguszbts 22.
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