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Melléklet:
1.: ptiytnati felhívás

Tisztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Előzmények

AYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság a9f6lf014, (vIn,fŻ.) szźtműhatźĺrozatźxal elfogadta a J3
je|iĺ üres üzlethelyiség hasznosítására vonatkozó megisméte|tpá|yázati felhívást.

il. A beteľjesztés indokolása

A piacokľól szó|ő 6lf0I4. (I[.06.) önkormányzati rendelet 8. $ (1) bekezdése a|apján aptiyázat ered-
ményességének megállapitásźtaYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatátozzameg'

A pźiyćnat felhívás kiírástxal', valamint annak kőzzététe|ével kapcsolatos döntés meghozata|ára a
Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. Tényállás

A 612014. (III.06.) önkormányzati rendelet 8. $ (1) bekezdés szerint a megüresedett üzlethelyiségek
bérleti jogát a fenntartó pá|yázat litján hasznosítja.

Apályźnati kiírásban meghatározott időpontig_flI4. szeptember 2. - nem érkezęttpźůyázat'

Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a 926/20|4' (vII.22.) számű határozatta| elfogadott pá|yázatot a Tisaelt Bizottság
nyilvánítsa eredménýelennek és fogadja el a megismételt és módosított feltételű pá|yźaati felhívást.

Javaslom, hogy jelen előterjesztés mellékletét képezó, a J3 jelű üľes ĺizlethelyiség hasznosítására vo-
natkoző űjabb pá|yäzati felhívást a Tisztelt Bizottság fogadja el. Tekintette| arra,hogy az eltelt időben
3 pá|yázati felhívás is eredménýelenül zźtrullt (I;jelentkező hiánya;2;határiđőntű|i pá|yźnat benýj.
tźls;3; eľedményes pá|yźzatot követő szerződéskötés elmaradása) apá|yázat ismételt kiírásakor célsze-
rtĺ a korábbi feltételeken vźútoztatni. Az izemeltető véleménye szerint az eredménýelen bérbeadás két
okra vezethető vissza. EIső ok mely egyben nem módosítható, hogy a bérlemény háromszög alakú
geometriai formájú, és viszonylag kicsi alapterülete nehezen hasznosítható. A második ok, hogy a kis
alapterülethez képest az egyösszegű belépési díj fizetési feltétęl pedig a kis tőkével ręndelkező kis és
kezdő vállalkozásokat őstermelőket riasztja el. A leírtak miatt célszeru a|ka|mazni azt. a részletfizetési
kedvezméný, amelyet a többi e|őszerződéssel rendelk ező bér|ó kapott.

A Tisztelt Bizottságnak lehetosége van a dontés meghozata|źta, a Budapest Józsefuárosi onkoľmány-
zat vagyonttról és a varyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66lf0l2. (x[.13.) önkor-
mźtnyzati ľendelet 17. $ (2) bekezdése a|apján. A sürgősség indoka, hogy a Képviselő-testület követ-
kező rendes ülése a 2014. október If , napját követő tinkormányzati vá|asztásokat követően kerĹil meg-
tarttsra, és a 46/2014. (III.05.) képviselő-testületi határozat módosítása nélki'il azűj bér|ó részére nem
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lehet ľészletťlzetést engedélyezni a belépési díj fizetéséľe vonatkozóan, így a bérlemény akár hónapo-
ki g haszno s ithatatlan marad.

Az em|itett képviselő-testtileti határozat módosítását követően a belépési díj fizetés az űj bér|ők esetén

a következőképpen alakulna: a belépési dij 30%-a a bérlemény birtokbavéte|ekor, 70%o-a a béľleti
szerzodés megkötését követő hónaptól kezdve két éven kereszttil havi részletľrzętéssel esedékes, azza|,

hogy három hónapot meghaladó hátľalék esetén eryösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem
ťlzetętt összeg, az esedékesség minden hónap 15. napja.

Fentieknek megfelelően apálryźzati felhívásban az egy<isszegiĺ minimális bruttó belépési díj első ľész-
lete 586.800 Ft+AFA, a belépési díj fennmaradő I'369.f00 Ft+AFA befizetése 24havi, egyenlő rész-
letben történik.

A pźiyázati felhívás belépési díjának módosításához a 4612014. (III.05.) képviselő-testtileti határozat
módosítása szükséges.

v. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja' hogy az üres üzlethelyiség hasznosítása útján az új Teleki téri piacon minden üzlethe-
lyiség hasmosításra kerüljön, igy apiac a 100%-os kihasználtságot elérje.

A döntés pénzügyi fedezetetnem igényel.

VI. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatásköľe a piacokľól sző|ő 612014. (III.06.) önkormányzati rendelet 8. $ (2) bekezdésén
alapul, mely szeľint apá|yźzat eredményességének megá||apittlsát és a ptiyázati kiírás tartalmi elemeit
a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hattrozzameg'

A Yźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 66lf0l2. (KI.13.) önkoľmányzati rendelet 17. s (2)

bekezdése a|apjźnjogosult dönteni, mely szerint ,,17. $ (2) A Képviselő-testtilet tulajdonosi jogköreit

két Képviselő-testületi ülés közötti időszakban, ktilcjnösen nyári ülésezési szünet idején vagy testtileti

ülés elhalasztása esetén, rendkíviili sürgősséget igénylő döntések tekintetében a Polgáľmester indítvá-

ny ár a a Y ár o s gazdálko dás i és Pénzü gyi B izoÍtsága gyakoro lj a.''

Határozatijavaslat

L A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a 6612012. (KI.13.) tinkoľmányzati ľendelet
17. s (2) bekezdése szeľinti, átruházott hatáskłiľben eljárva úgy diint' hogy

l. a 31'6lf0|4. (III.L4,) szźlmű Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság határozatta| és a
II9lf0I4. (VI.l1). számtl képviselő-testiileti határozatÍa| módosított 46lf0l4. (I[.05.) számtl
képviselő-testĹileti hatźlrozat 1. pontja helyébe a kövętkező rendelkezések lépnek:

A Teleki téri piacon fizetendő bérleti díjak a piac megnyitásakor:
Béľleti díj (nettó)
5.000 Fťm2lhó

f .500Ft/mflhô

Üzletkör: Máshol fel nem sorolt termékek éľtékesítése

Üzletkör: Büfé, falatozó (melegkonyhával) üzemeltetése
termékkör: - Meleg étel

- Meleg étel árusítás a kźx éita||aL alkoholmentes itallal

Üzletkör: Nyers élelmiszer árusítás
termékkör: -Zö|dség- és gyiimcilcs
- Hús-és hentesáľu
- Hal
- T"j, tejteľmék (vaj, sajt, tuľó, savanyított tejteľmék stb.)
- Kenyér- és pékáru, siitőipaľi termék,
- Cukrászati készítmény, édesipari termék

I.300FtJmflhó



Üzletkör: Egyéb élelmiszer f .500Ft/m2/hő
termékkör: - Egyéb élelmiszeľ (tojás, étolaj, margarin és zsír,
olajos és egyéb magvak, cukor, ső,szárattészta,
kávé, tea, ftĺszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
- Edességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkľém stb.),
- Kózérzetjavító és étrend -kiegészitó termék (ryógynövény,
biotermék, testépítő szer stb.)

A díjak az iĄ piac megnyitásźt kĺjvető második napttlri évtől kezdve a Központi Statisztikai Hivatal
źita|közzéteÍt e|őző évi átlagos inflációval megfelelő mértékben emelkednek.

A belépési díj összege, fizetésének titemezése:
A piacra torténő belépési díjat a bérlők és helýaszná|ők az alábbiak szerint fizetik meg:
Az új bérlők esetén az egyszeri belépési díj versenyeńetési eljáľás keretében kerül megállapításra, de
összege minimum 200.000 Ft/m2 + Afa, azalétbbiak szerint:
- 30%-ot a bérlemény birtokbavételekor
- 70%-ot a bérleti szerzodés megkötését követő hónaptól kezdve két éven keľeszttil havi részlet-
fizetéssel, azza|, hogy három hónapot meghaladó hátralék esetén egyĺisszegben esedékessé válik a

fennmaľadó, ki nem ťlzetett összeg' Az esedékesség minden hónap 15. napja.

A régi bérlők és helyhaszná|őkaz új piacon versenyeztetési eljárás nélkül köthetnek béľleti szerződést,
tekintettel arľa, hogy ez cserehelyiségnek minősül. Ebben az esetben a belépési díj 200 000 Ft/m2 +

Afa azzal,hogy
- 5%-ot az e|őszerződés megkötésekoľ foglaló jogcímén
- 15%-ot a béľlemény birtokbavételekor
- 80%-ot a bérleti szeľződés megkötését követő hónaptól (azaz 2014. ápľilis hónap) kezdve há-
ľom éven keľesztĺil havi részletfizetéssel, azza|, hogy három hónapot meghaladó hátralék esetén
egyösszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem ťlzetett összeg. Az esedékesség minden hónap
15. napja.

A piacon a jelenlegi bérlők és helyhaszná|ók részéľe a bérleti szerződésben az tnkoľmtrnyzat nem
zárjaki a béľleti jogviszonyok átruházźĺsi lehetőségét' továbbá a volt felépítmény tulajdonosok ľészére
a szerződésĺik fennállásáig a mindenkor hatályos a lakások és helyiségek bérletére, valamint az e|ide.
genítésükre vonatkozó egyes szabályokÍól sző|ő 1993. évi LXXVIII. törvény, és a mindenkoľ hatályos
Budapest Főváros VIII. kerületi onkormányzat tulajdonátban źi|ő nem lakás cé|jára szo|gźńő helyisé-
gek bérbeadásának feltételeiről sző|ő 35lf013. (VI. 20.) önkoľmányzati rendelete szerint a béľbeadó
hozzájáru|źlsa esetén adhatják a bérleméný albéľletbe.

A felépítményük étékének beszámítását választó helyhasználók a belépési dijat az alábbiak szeľint
fizethetik meg:
- a belépési díjba beszámító foglaló ill. előleg címén az e|őszerzódés megkötésekoľ a felépít-
mény érték beszámításra kerül,
. fl%-ot a bérlemény birtokbavételekor
- 80%-ot a béľleti szerzódés megkötését követő hónaptól kęzdve (2014' ápľilis hónaptól) három
éven keresztĺil havi részletfizetéssel, azza|, hogy három hónapot meghaladó hátľalék esetén
egyosszegben esedékessé válik a fennmaradó, ki nem ťlzetett cisszeg. Az esedékesség minden hónap
15. napja.

Helyhasználati díjak:
A piacon a teľmelői és az őstermelői árusító asztal heýaszná|ati dijai:
- napi helyhasználati díj: bľuttó 2.100 Ft/naplaszta|
- havi helyhasználati díj: bruttó 2| .3 3 5 F tJ hő / aszta|',,

Üzlethelyiségek elotti területre töľténő kitelepülés díja: 100 Ft4mzlnap +ÁFA

Felelős: polgármesteľ



Hatáľidő: f014. szeptember 15.

II. A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság úgy dtint' hogy

1' a9261201'4. (vII'22.) száműhatźtrozatta| elfogadott J3 jelű üres üzlęthelyiség hasznosítására
vonatkozó páIy ázatot eredménýelennek nyilvánítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I4. szeptember 15.

2' elfogadja a határozat mellékletét képező pźiyázati
hasznosítására vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2074. szeptember 15.

felhívást a J3 jelű üres üzlethelyiség

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat f. pontja szerinti pźiytaati felhívás
honlapon történő megj elentetéséről.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: f0I4. szeptembeľ 15.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Józsefuárosi Közterület.felügyelet és Városüzemelte-
tési Szolgálat, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

A lakosság széles korét érinto döntések esetén az előterjesnés e|ókészítőjénekjavaslata akozzététe|
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f0I4. szeptember 8.
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PALYAZATI FELHIVAS

Piaci áľusítĺóhely béľbeadásáról

A Józsefuáľosi KöaeľĹilet-felügyelęt és Váĺosüzęmeltetési Szolgálat (székhely: 1084 Buda-
pest Mátyás tér 15.)' mint a Budapest VIII., 35123111 he|yrajzi szźm' a|att kialakított, a termé-
szetben a Budapest VI[., Teleki Lászlo téren található Uj Teleki téri Piac üzemeltetője (to-
vábbiakban: Üzemeltető) nyitván os páůyázatot hirdet azlJiTe|eki téri Piac J3 jelíĺ 9,78 m2
alapterületű piaci üzlethelyiség béľleti jogának megszeľzéséľe.

1. Minimális bľuttó belépési díj: minimum 1.956.000,-Ft + ÁFA
o melynek első részlete 30 % biľtokbavételkor
o a fennmaradő 70%24 hónap alatt egyeĺlő havi részletben fizetethető.

2. Aziiz|ethelyiségben folytatandó tevékenység és a20|4. évi bérleti díj łisszege:

o cukľászati készítmény, édesipaĺi teľmék és helyszínen sütött cukľászati termékek,

1 300 F.t + ÁF'A/m2thő
. egyéb élelmiszer (magok- asza|vtnyok, fiĺszerek) 2 500 Ft + ÁFA/m2ĺhól
o kozérzętjavítő és étľend-kíegészító termék (biotermékek, egészséges táplálkozás-

hoztartoző élelmiszerek, étľend kiegészítők) 2 500 Ft + ÁFA/m2thól
o kézmuves tej és tejtermékek, 1. 300 Ft + ÁFA/m2thól

A pá|yazatnyertese megszerui az adotttizlethelyiség bérleti jogát a szerződéskötés napjától

batározat|an időľe. A bérleti szęrzőđést a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuarosi Ön-
kormtnyzat béľbeadóvalköti meg a nyeľtes páIyaző.

Jelentkezésĺ hatáľidő, p áůy ánat leadási h atáľidej e :

20t4.09.30. 16.00 ĺóra

Jelentkezés helye: Józsefváľosi Kiizteľület.felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat Új
Teleki téri piac (Teleki téľ 1.)

J elentkezé s mó dj a : A p á|y ázat zźnt b or ítékb an adható be.

A' pá.Jy ánaton ktite|ező elemei:

1. Folytatni kívant tevékenységi kör leíľása
2. A belépési díj összegére vonatkozó vállalás (minimum 200.000 Ftlmz + ÁFA)

A p á|y ázathoz ktitelező en cs ato land ĺó m el|ékletek:

1. Érvényes vźilalkozői igazo|vány, gazdasźtgi taľsaság esetén 30 napná| nem régebbi
cégkivonat, amely ígazo|ja, hogy a táľsaság a meghirdetett tevékenység fo|ytatźsźna
jogosult, és 30 napnálnem régebbi aláírási címpéldany.

2. Afolýatni kívánt tevékenységhez sziikséges engedélyek másolata.



3. ApáIyázaton ľészt venni kívanókat meghatalmazoítis képviselheti, ez esetben a meg-

hata|mazást közokiratbaÍI vagy a teljes bizoĺyítő eľejti magánokiratba kell foglalni, és

azt a páIy ázathoz csatolni sztiksé ges.

4. Nyilatkozat arra vonatkozőan, hogy a gazdaságí taľsaságnak, egyéni vállalkozónak
nem á11fenn adó,- vám- és illetéktaľtozása.

A p á,Iy ánat nyelve ma gyaľ.

A páIyáző az ajánlaltételi határid ő lejartáig módosíthatj a vagy visszavonh atja páIyćuati aján|a-

tát. Az ajźnlattéte|i hataľidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Hiánypótlásľa a benyújtott páiyázatok bontását kiivetően van lehetőség,20t4. októbeľ
03. 12.00 őráig.

A páilyánat elbíľálásának szempontja: a legmagasabb összegĺí belépési díj' de minimum
1.956.000,.Ft + ÁFA.

Azonos elbírálás esetén előný jelent, ha a VIII. kerĹiletben regisztráIt egyéni váIlalkoző, gaz-

dasági társaság nyujtja aztbe.

A nyeľtes visszalépése esetén a páIyázat soron következő helyezettjével köti meg a bérleti
szęrzőđést a Bérbeadó.

A pá|yázatok bontása 201,4. szeptembeľ 30-an 16.00 órakoľ töľténik az Uj Teleki téľi Piac
Irođájában (l086 Budapest, Teleki Lász|ő tér). A pá|ytnat bontása nyilvános.

A nyertes páIyazőt az onkormányzat Képviselő-testületének Varosgazdálkodási és Pénzügyi

Bízoltsźąénak dĺjntését kĺjvetően postai úton éľtesítjiik.

A nyeľtes páIyázőva| az onkoľmźnyzat a bérleti szeruődést az Önkormányzat Képviselő-
testületének Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hozzájźrulása ęsetén kĺiti meg. A bérle-

ti szerzodés főbb l'arta|mi elemei:

1. belépési díj fizetése a béľleti szerződés megktitéséig.

2. 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegrĺ óvadék fizetése hat havi egyenlő ľész-

letben, az ővadék első részletét a bérletí szerzódés megkötéséig kell megťlzetĺie az

óvadék fennmaľadó Észét mindęn hó 10. napjáígkötelęs megfizetni.
3. a bérleti díjfĺzetési kĺjtelezetts égkezdete a szerzőďéskötés napjától.

4. hatźnozatIaĺ idejű béľleti jogviszony

5. a havi bérleti díjat havonta előte, atźrgyhőnap 15. napjáig kĺiteles megťlzetru Bérbe-

adó banks z źlm|aszámLt$ áĺ a.

6. izemeltetési díjat nem kell ťlzetni, a béľleti díjon felül a Bérbeadó Képviselő-
testületének 40412013. (XI.06.) szźlmuhatźĺrozatában foglaltaknak megfelelően csak a
ténylegesen mért fogyasztások és használat aIapján tovźlbbszámlázott elektromos

áraln, ivőviz' fiĺtés szolg á|tatás đíját, valarlint a piac uzeme|tetéséből eredő zĺildhulla-
đék-, szerves eredetű hulladék-, kommunális hulladék Bér1ő által leadott és azuzeme|-

tetó áIta| nyilvántaľtott mennyiség szźilíttls díját kell megfizetni.

7. abérlő a bérleti szeruođésben foglalt kötelezettségei váI|alźtsára közjegyzo eIőtt egyol-

dalú kötelezettségvá|Ialási nyilatkozatot k aIá, melynek a|apján bíľósági végrehajtás-



nak van helye. A Bérlő tudomásul veszí, amennyiben az egyolđalú kcĺtęlezettségválla-

lási nyilatkozatot a jelen bérleti szeruődés a|áírźsát kĺjvető 60 napon belül nem írja aIá'

a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozaÍához való kötöttsége megszű-

nik.

Amennyibeĺ a páIyázat nyertese a béľlęti szerzodést nem íľja a|á az elbíľálástól számított 30

napon belül fiogvesńóhattridő), ebben az esetben azIJzeme|teto asoron következő második
legelőnyösebb ajĺánlatot tevővel jogosult a szerzódést megk<itni, szirftéĺ 30 napon belül.

A pá|yázattal kapcsolatos további információ azĺJi Te|eki téri Piac Iľodájában kérhető (1086

Budapest, Teleki LźszIő tér).

Jelen pályázati fę|Iúvás kifliggesztésre kęľiil a Polgáľmesteri Hivatal hirdetőtáb|áĘán, azlsi
Teleki téľi piacon és megielentetésľe keľĺil a w.ww. jozsefuaľos.hu honlapon.

Budapest 2014. szeptember . ..
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