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Tisaelt Y áĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetóse

Az onkormtnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Ikudy Gy. u. 3. szźtm a|atti,
367I3l0lN3 hrsz-il, 22| m" a|apteriletű, pinceszinti (I<lzarőIag a Ítildszinti rész belső
folyosójáľól k<izelíthető meg), és a 367l3l0lN4 hĺsz-ú, utcai bejaľattal rende|kező 3O9 |1ŕ
alapteľĹiletrĺ, összesen 53O fiŕ alapterĹilettĺ helyiségcsopo,t. A,ingátlan-nyilvĺíntartásb arlilz|et
besorolással szerepelnek.

A 367|3/0/N3 hrsz-il vizőtás pinceszinti helyiségľe az onkoľmźnyzat k<izös k<iltségfizetési
kötelezetts ége: 3 5,67 3,- Ft/hó.

A 3671310lN4 hrsz-u vízőtás ftlldszinti helyiségre az onkoľmtnyzat közös költségfizetési
kötelezetts égo 49.867,- Ft/hó.

A Yźlrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 83912014. (VIII. 04.) számú hatfuozatában
felkéľte a Kisfalu Kft-t a fenti helyiség nyilvĺános, egyfoľdu|ős páIyazatkiírását béľbeadásľa,
252.586,- Ft/hó + Áfa berleti díj összegen.

A pá|yźnati felhívást a Kisfalu Kft. kozzétette a testĹileti hatźrozatban foglaltaknak
megfelelően. Apá|yazat20|4. szeptembeľ z4-tő|keľĹilt kiírásľa, leadási hatáľideje és a bontás
napja 20|4. októbeľ 29. vo|t. A pá|yazati dokumentácíőt két személy vásĺárolta meg, és
hataridőn belül két páIyázatkeľült beadásra.

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság l322l20l4. (xII. 12.) szźlmt hatáĺozatźtbarl a
pźůyazat eľedményének megállapítástra vonatkozó hatfuidőt meghosszabbította 20|5. jarruźt
3l. napjáíg, tekintette| arra, hogy a benyújtott ajĺánlatok a|apjtn további vizsgá|at véĺ|t
sziikségessé, amelyek nélkül a pá|y źnat eredménye nem volt megállapítható.

A pá|yazati hiľdetményben foglalt hatĺĺridőn be|n| az a|ábbí aján|attevőktől érkezett be ajźnlat:



1.) Ajánlattevő neve: GTHING Kft. (székhely: 1089 Budapest, Korányi S. u. 3/B.;
cégsegyzékszám: 0|-09-956784; adőszźml: 23180880-2-42, képviseli: Kiss Lász|ő
ĺjgyvezető)
Ajánlott nettó béľleti díj (F't/hó): 260.000'. F.t.

Béľbevétel időtntama: hatérozatlan idej rĺ
Bérbevétel célj a: vend églátő ipari tevékenység, szállásadás
Egyéb vállalások: nincs

A f0I4. október 29-í pá|yazatbontási jegyzőkönyvében rogzítésre került, hogy a
GTHING Kft. ajanlattevo á|ta| beadott páIyźzatban az a|ábbi dokumentumok nem
kerültek becsatolásra:
o NAV ígazoIźs, hogy nem á1l fenn końartozźs,
o nyilatko zat, hogy szeszesitalt kívan-e ťorgalmazni,
o 30 napnálnem ľégebbi hitelesített Cégkivonat, és Aláíľási Címpéldĺíny,

. az ajtn|atban megjelölt tevékenységek, Cégkivonatba t<jrténő felvételének' a
tevékenységi kcir bővítésének tigyében intézkeđés, és ennek hitelt érdemlően torténő
igazo|ása.

A Kisfalu Kfr". 2014. október 30. napjĺĺn kelt téľtivevényes levelében felszólította a
GTHING Kft. ajrĺnlattevőt a fentebb részletezett hianypótlások hataridő megjelölésével
töľténő becsatolásara.

A GTHING Kft. az előírt hataridőn beliil nyilatkozott, hogy szeszesitalt is kívrín
fotga|mazĺi, csatolta akoĄegyző tital hitelesített Cégkivonatot és Aláíľási Címpéldanyt,
tovthbá csatolta a Nemzeti Adó Hivatal felé benyújtott, a tevékenységi kĺir bővítésére
(egyéb szálláshe1y-szo|gá|tatás és éttermi, mozgő veĺdéglźtás) vonatkoző kére|met, a
kérelem benffitásĺíľavonatkozô igazo|ást, valamint az elfogaďő nyugtát is.

A Kisfalu Kft. a hasznosítási javaslatainak megtétele során a Buđapest Józsefuaĺosi
onkormányzaÍÍa| kötött Yagyongazdálkodási Szerződés 35. és 36. pontja a|apjźn az
önkoľmĺĺnyzatí érďekeket ťrgyelembe véve kdteles eljámi. Ezért a Kisfalu Kft. az ajtn|at
éľtékelése érdekében levélben kereste meg a Budapest Józsefuáľosi onkoľmáĺyzat
Polgĺíľmesteri Hivatal Hatósági Ügyosztályat tajékońatásukat kérve arĺa vonatkozőan,
hogy a pźiyázatta kiírt helyiségekben végezhető-e száIlásaďói tevékenység. A Hatósági
Ügyosztály íľásos váIasza szerint a szá||ásadói tevékenység tényleges ismerete nélktil nem
tuđ pontos tźtjékoztatást adni, ezért a jogszabá|yi előírások alapján fejtette ki álláspontját.
A szál|ásađói tevékenység végzésének feltételeit a kereskedelemľől sző|ő 2005. évi
CLXN. tĺiľvény hatátozza meg. ,,Az engeđé|yezési és az izeme|tetési feltételeket a
tĺlrvény |. számu melléklete hatźrozza meg, mely minden esetben lakószobát, szobát,
vendégszobát, va|aĺrint szobaegységet említ, nem pedig uzletet, irodát, vagy helyiséget.
Eľtelmezésiink szerint ęnnek okán száI|áshely üzemeltetési engedély, izLet vagy pince
funkció esetén mely valószínűsíthetően jelen formájában lakhatásra szo|gá|ő

funkciókkal nem ellátott, mivel nem lakás _ nem ađhatő.,,

E|őzóek a|apjtn megállapítható, hogy a pá|yáző olyan tevékenység végzésére tett
ajáriatot, amely a vonatkozo jogszabályok a|apján a helyiségben nem végezhető.
Tekintettel erre az ajánLattevővel bérleti szęrződés nem lesz kĺlthető.

Éľtél.elési j avaslat: a p á,/ly ánat éľvónytelen.

2.) Ajánlattevő neve: Ben.Roy Kft. (székłrely: 1015 Budapest, ostrom u. 16' fsń,. 6.;

"ěg"gy,éksztm: 
01-09-171680; ađőszźml: 14980950.2-4I, képviseli: Hefkó Áhos

iigyvezető)
Ajánlott nettĺó béľleti díi Gt/hó): 253.000'- Ft.



B érbevéte l időtartama : hatźlr o zat|an idej ű
Bérbevétel célj a: kávézó, oktatási terem, ga|éria kialakítása
Egyéb vállalások: nem keriilt kitĺĺltésre

A20|4. október Z9-ipályázatbontási jegyzők<inyvébeĺrogzítésľe keľĹilt, hogy a Ben-Roy
Kft. ajánlattevő a beadott páIyazatában az alábbi dokumenfumok nem kerültek
becsatolásra:
o NAV igazo|źs, hogy nem áll fenn köztartozźs,
o nyilatkozat,hogy szeszesitalt kíván-e forga|mazĺĺ. és a tevékenység pontosítása,
o 30 napnál nem régebbi hitelesített Cégkivonat,
o pźtlryěľ;ati ajźn|at összef,ĺzésének pótlása.

A Kisfalu Kft.20|4. október 30. napján kelt ténivevényes levelében felszólította a Ben-
Roy Kft. ajtn|attevót a fentebb tész|etezętt hianypótlások hatáĺidő megjelölésével tĺĺrténő
becsatolására.

A Ben-Roy Kft. az e|őíĺ hataridőn belül nyilatkozott, hogy szeszesitalt is kívan
forga|mazni, és a helyiségben a kovetkezo tevékenységeket kiváĺja folytatni:
. italszolg áItatás, káv é, szeszesital,
. egyéb szálláshely szolgáltatás,
. melegkonyha,
o oktatási terem biĺosítása.

A páIytzati aj anlatok összefíĺzése és beszám ozása hataridőben megt<irtént'

A Ben-Roy Kft. a hianypótlási felszólításban foglaltaknak nem teljes könĺen tett eleget, a
Nemzeti Adó Hivataligazo|ásźlt hatlĺridőben nem csatolta be.

Ertékelési javaslat: a pá./lyázat éľvénytelen.

Javasoljuk, tlogy aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Budapest VIII.3671310lN3
Ilrsz-il,22I m, pinceszinti, és a 367|3l0lN4 hrsz-ú 309 fiť utcai bejáľatu ftildszinti, ĺisszesen
530 m2 alapteľületű, Budapest VIII., Kľudy Gy. u. 3. szźtrl a|atti, ĺinkormlányzati tulajdoni,
tires nem lakás célú iizlethelyiség bérbeadásźra aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
83912014. (VIII. 04.) számű határozatban foglaltak alapján kiíľt nyilvlĺnos egyfordulós
pá|yźzatot tekintettel aľra, hogy a pźiyźzati e|járás során |rlzźrőIag érvénytelen pźiyázatok
érkezteknyilvánítsa érvényesnek, de eľedménytelennek.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség béľbeadásáľakíírt nyilvános egyforduló s pályźz;atlezźrásźúloz és az
eredmény megállapításához bérbeadói döntés sziikséges, amely döntés meghozata|áta a

Tisztelt Bizottság j ogosult.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Az onkoľmányzatnak kiadásként továbbra is havonta ktjzĺis költség ťlzetésí kötelezettsége
keletkezik.

A dcintés péĺuugyi fedezetet nem igényel'

IV. Jogszabályĺ ktirny ezet ismeľtetése

Az onkoľmányzat tulajdonában á||ő nem lakás céIjára szolgáló helyiségek bérbeadásrĺnak
feltételeirőI sző|ő 35120|3. (VI. 20.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdése éľtelmében aKt. _ a
rendeletben meghatźrozott feladat- és hatáskĺiľ megosztás szeľint _ önkoľmĺĺnyzatibérbeadői
döntésľe a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a béľbeadás
mődját a 7. $ (1) a) pontja határozza meg, amelynek értelmében a helyiséget csak



versenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha a bekĺjltĺjzhető forgalmi értéke eléľi vagy
meghaladja a25 mil|iő forintot.

A rendelet 4. $ (5) bekezdése alapjźn nem adható bérbe a helyiség, amennyiben a kéľelemben
fo glalt tevékenysé gi kör v é gzését magasabb szintri j o g s zab źlly kizarj a

A versenyeztetési eljárás típusaról a 6612012. (XII. 13.) szátltl a Budapest Józsefriĺrosi
onkormányzat vagyonáról és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľó| szőIő
tirlkunurírlyzati ľcriúelet 7. $ (1) bekezdése ľerrdelkezik. A Rerrdelet 7. $ (2) bekezdésc
a|apjźn, ha onkoľmányzatrendelete vagy aKépviselő-testiilet hatźrozatamást nem tafta|maz,
a fulajdonosi jog gyakorlója hatźtĺozza meg, hogy melyik versenyeztetési eljaľást kell
alkalmazru.

A nyilvános pćtIyźzat lebonyolításrĺnak szabá|yait, a versenyeztetési eljĺáĺásokról szóló
4f 8 l 20 | 2. (xII. 0 6. ) számű Képvi selő -te sttil eti hatáľ ozat tarta|mazza.

A Budapest Jőzsefvátosi onkormtnyzat Képviselő-testiiletének 42812012. (XII. 06.) számil
Versenyeztetési SzabáIyzatát a Budapest Józsefuárosi Önkoľmanyzat tulajdonában ál1ó
vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának átnlhtaása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szetzó kivá|asńásĺĺľa kell a|kaLmazĺĺ, ha a versenýaľgyalźs tartása jogszabáIy
a|apjánkotelezó, vagy a tulajdonosi jogkĺirgyakorló előírta, hogy a vagyont versenyeztetési
elj áľással kell hasznosítani v agy a tulaj donj o g źi átruhźľzni.

A Budapest Jőzsefvźtosi onkoľmtnyzat Képviselő-testĹiletének 42812012. (XII. 06.) számú
hatźrozata a versenyeztetési szabéiyzaténak II. Fejezete aLapjan töľtént apáIyazat bontása, a
páIyazati ajánlatok elbíráIása és az ehhez kapcsolódó jegyzőkönyvek elkészítése'

Az onkormtnyzat vagyoĺźrőI és a vagyon feletti ľendelkezési jogok gyakorlásaĺól szóló
6612012. (XII. 13.) számű önkormrínyzati renđelet 17. $ (1) ab) pontja alapjźn 100 MFt
forgalmi érték aIatti vagyon hasznosítása esetén aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult dĺintést hozni.

A kereskedelemľől szőIo 2005. évi CLXIV. torvény 2. s 22. és 23. pontjai meghatfuozzák a
szálláshely és szo|gźt|tatás fogalmát: 22. szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása
céIjábol létesített vagy haszĺált épiilet, önálló rendeltetési egységet képező éptiletrész vagy
teľület; 23. száI|áshe1y-szolgáltatás: ilz|etszeru gazdasźąi tevékenység keľetében rendszeľint
nem huzamos jellegtĺ, éjszakai ott.tartőzkodást, pihenést is magában foglaló taľtózkodás
cé|jźra szálláshely nýjtása és az ezze| közvetlenül összefüggő szo|gá|tatások nyújtása.

A kereskedelemről szóló törvény 4. $-a állapítja meg' mely szálláshely típusra milyen
feltételekkel adható ki üzemeltetési engedéIy. Az engedélyezési és azizeme|tetési feltételeket
a R. 1 . sztlmu melléklete tarta|mazza.

Fentiek alapjarĺkéľem a Tisaelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). szźtmtYźtosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.)meeáll-apítia, hogy a GTHING Kft. által benyújtott, a Budapest VIII.367I3l0lN3Łltsz-u,
22| m" pinceszinti, és a 367I3l0lN4 hľsz-ú 309 m" utcai bejaľatú Ítjldszinti, összesen



530 m2 alapterületű, Budapest VIII., I(rudy Gy.u. 3. száma|aÍti,cinkormanyzati tulajdonú,
tires nem lakás célú tizlethelyiség bérbevételére vonatkozó páIyézata érvénytelen.

2.)meeállPpítia, hogy a Ben-Roy Kft. által benyújtott, a Budapest VIII.3671r3l0lN3 łlrsz-il,
22| m" pinceszinti, és a 36713l0lV4 hľsz-ú 309 m. utcai bejrĺratú ftildszinti, cisszesen
530 m" alapteľiiletű, Budapest VIII.,Ikudy Gy.u. 3. száĺrlalattí, önkormrányzatitu|ajđont,
tires nem lakás célú üzlethelyiség bérbevételére vonatkoző pźl|yazata érvénytelen.

3.) a Budapest VI[. 367I3l0lN3 lľsz-ú, 22|^llŕ piľocszilrĹi , és a 367l3l0lV41ľsz-ú 309 ľl2
utcai bejaratú fijldszinti, ĺisszesen 530 m" a|apteriletrĺ, Budapest VIII., Kniđy Gy. u. 3.
szźm alatti' ĺlnkormányzati tulajdonú, iires nem lakás célú iizlethelyiség bérbeadására a
839l20t4. (Vn. 04.) szźlmű hatáľozatban kiírt nyilvános egyfordulós páIyázatot
érvényesnek, de eredménýelennek nyilvanítja.

4.) a jelen hatáľozatban a helyiség további hasznosításával kapcsolatban döntést nem hoz.
Felkéri a Kisfalu l(ft-t, hogy vizsgá|ja meg a helyiség további hasznosításának
lehetőségeit, és konkľét kérelem esetén tegyen javaslatot a hasznosítás módjráľa

Felelős: Kisfalu Kft ügyvez etó igazgatő
Hataľidő: 2015. februźr 2.
A döntés végrehajtásćftvégzo szęrvezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺirét éľintő döntések esetén javas|ataakozzétételmőđjara
nem indokolt Illtđetőtáb|źn honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 20l5.januáľ 1 6.
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Készült:

ÉnľÉrnlÉsI JE GY ZŐxoNYv

2015.januáľ 14-én 1000 óľakor a Kisfalu Józsefuaľosi Vagyongazdálkodó Kft.
(l083 Budapest, Losonci u. 2') hivatalos helyiségében.

Táľgy: Budapest VIII., Krudy Gy' u. 3. szźlm a7atti,3671310/Al3,367|3l0lA/4 hrsz-ú nem
lakás célú helyiségek bérbeadasára kiirt nyilvános pa|yźaatra érkezett ajłĺnlat
értékelése'

Jelen vannak: jelenléti ív szeńnt

Nováczki Eleonóľa ismerteti az elózményeket. A pá|yázat kiíĺója a Budapest Fováľos VIII.
Keľtilet Józsefuárosi onkormanyzat. A Pá|yazát lebonyolítója a ĺ<ĺsfau Józsefuáĺosi
Yagyongazdálkodó Kft. A Budapest Főváros Józsefuárosi onkormányzataKépviselő-testület
839/2014. (VilI. 14,) számu döntése a|apján nyilvános pá|yázatot hiľdetett a tulajdonát
képezo, Budapest VIII., 367|3/0lA/3 és a 367I3/O/N4 he|yrajzi szám alatt felvett, a
Budapest vI[.' Kľúdy Gy. u. 3. szám a|atti, tires, nem lakás céljára szolgáió helýségek
ný lváno s pa|y ázat útj án történő béľbeadásáľa.

A' p áLy źn ati felh í vás k i fiig ges z tésre k eľĹilt :
- Járásí Hivatal okmányiľođájáĺ,
- aKisfalu Kft. székhelyének és telephelyeinek hirdetotábláin
elhelyezésľe kenilt továbbá
- azonkormányzathonlapjźn
- a Kisfalu Kft. honlapján
- azingatlan.com ingatlanhiľdetési honlapon.
megielent
. a Józsefuáľos címii helyi lapban.

Az ingatlan megtekintésére előzetes időpont egyeztetés alapján, 2014, szeptember 25. és
2014. októbęr l0. kozĺitt keľtilt soľ a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kťt
onkormányzatj Házkezelő Iroda munkatársainak kĺizľemrĺködésével. n-paýázat lęad.ási és
bontási határideje 2014. október 29. napja volt.

A Budapest VIII'' Kľr'idy Gy.u.^3. szám alatti, 367|3ĺ0/N3 és a367t3I0tN4he|yrajzi
szám alatt felvett összesen 530 m2 alapteľületű nem lakás célú üzlethelýség másodszorra
kęľült kiíľásľa, tekintettel ana, hogy elsłi pá|yázat aján|aÍtevő hiányában eredménytelenül
zfuult. A pä|yźuatkor a minimális bérleti díj 252.586.- Ftĺhó + Áfa béľleti + közüzemi- és
ktilö nsz o l g áItatási d íj on l ett m egál l apítva.

A helyiség béľbeadására pá|yźaat azért kerĺĺlt kiírásra, mivel a foľgalmi értéke meghaladja a
25 MFt-ot. A kiíľt ptúyázat elbírálásának fo szemponda az aján|ott béľleti díj ĺisszege volt.
A Kiíró a péilyźłzati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgálni az ajźnlaftevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek soľán a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A pźiy tuati do k umen táciőt 2 szenlé|y v ásáro l ta m eg.

Az ajánlat/ok benyujtásának határideje \aru. októbeľ 29. 1330 óľa volt, a benyújtás helye a
Kisťalu Kft 1083 Budapest, Losonci u.2' alatti Helyiség Bérbeadási Irodája.

I



A határidóben beérkezett ajánlatok száma: 2 db

Az ajánlat ľövĺđ ismeľtetése:

1.)

Ąánlattevő neve:
Képviseli:
Székhelye:

Ąánlott nettó bérleti đíj (Ftihó):
Béľbevétel időtaľtama:
Tevékenység;
Egyéb vállalások:

GTHING Kft.
Kiss László ügyvezető
1089 Budapest, Koľányi S. u' 3/B.
260.000,- Fr
hatźtrozat|an
vendéglátó ipari tevékenység' szállásađás
nem kenilt kitöltésre

A GTHING Kft. ajánlattevő á|tal benyújtott páJryźľ,ati dokumentáció áttekintése után
megá||apításra keľtilt, hogy a cégkivonat nem hiteles, és 30 napnálrégebbi, a|áíräsi minta sęm
felel pályázati kííľásban foglaltaknak, továbbá a vendéglátás és a szá|Lásadói megjelölt
tevékenysé g a cég tevékenységi koľében nem szerępęl sem a tevékenység.
Továbbá megállapításra került, hogy a páLyźnatban nem keľültęk becsatolásra az a|ábbi
dokumentumok:
. nyilatkozat, hogy adó és adók módjára behajthatő koztartozás nincs. E nyilatkozat mellé

kell csatolnia a NAV igazo|ásźt an.ól, hogy nem áll ťennkoztartozás,
. nýlatkozat,hogy szeszesitalt kíván-e forgalmazni.

GTHING Kft. ajánlattevő, téľtivevényes lęvélbęn, 5 munkanapos hataridő kitűzéséve]
felszólításľa kenil az aján|atta| kapcsolatos fentebb részlętęzętt hiányosságok pótlásaľa.
A Kisfalu Kft,2aI4. október 30. napján kelt téĺivevényes levelében felszólította a GTHING
Kft. ajánlattevőt a lriánypótlások határidő megjeiĺilésével töľténő bęcsatolásáľa.
GTHING Kft' ajánlattevő hatáľidon belül az, a|ttbbi dokunrentumokat nyújtoťta be:

. NAv igazo|ás aľról, hogy nem áll fęnn köztartozäsazj|4. novembeľ l l. napján,
o szeszesíta] kíván-e forgalmazni,
o 2014. novembeľ 1 l-én közjegyzi5 által hitelesített A|áirási CÍmpéldányt,
o 2014. novembęľ 1l-én kozjegyző által hitelesített Cégkivonatot'
o NAV ťeIé 2014. november 03.án, a tevékenységi kör bővítéséľe (egyéb szálláshely-

szo|gá|tatás és éttermi, mozgó vendéglátás) kérelem,
o a kéľęlem benýjtásának elťogadását igazo|ő NAV visszaigazolás, és elfogadó nyugta.

A GTHING Kft. az előíĺ1 határidőn belül hiánýalanul becsatolta a kért dokumentumokat.

A Kisfalu Kft. a hasznosítási javaslatainak megtétele során a Budapest Józsefváľosi
onkonnányzattal kötött Yagyongazdálkodási Szeľződés 35' és 36. pontja alapján az
önkormányzati érdekeket figyelembe véve kĺitęles eijárni. Ezért a Kisfalu Kft. az ajanlat
éĺékelése éľdekében levélben kereste męg a Budapest Józsefvárosi onkorm ányzat
Polgáľmesteľi Hivatal Hatósági Ügyosztályáttájékoztatasukat kérvę arra vonatkozőan, hogy a
pá|yázaÍra kiíľt helyiségekben végezhető-e szállásadói tevékęnység' A Hatósági Ügyosztály
írásos vá|asza szeľint a szá||tsadói tevékenység tényleges ismerete nélkül nęm tud pontos
tájékoztatćlst adni, ęzért a jogszabá|yi előírások a|apján fejtette ki álláspontját. A szál]ásadoi
tevékenység végzésénęk feltételeit a keľeskedelemľől szóló 2005. évi CLXIV. törvény
hattrozza meg' ,,Az engedélyezési és az uzęmeItetési feltétęleket a towény t. számú
melléklete hatátozza meg, mely mindęn esetben lakószobát, szobát, vendégszobát, valamint
szobaegységet említ, nem pedig uzletet, iľodát, \'agy helylséget. Eľtelmezésünk szerint ennek



okán szállashely rizemeltetési engedély, uz|et vagy pince funkció esetén mely
valószínĺĺsíthetően jelen foľmź$ában lakhatĺísľa szolgćtl.ő ťunkciókkal nem ellátott, mivel nem
lakás - nem adható.''

Az onkorményzat tulajdonában ál|6 nem lakás céLjaĺa szoLgźiő helyíségek bérbeadásanak
feltételeiről szo|ő 35/2013. (vL 20.) szamtĺ rendelet 4' $ (5) bekezdése alapjĺín nem adható
bérbe a hetýség, amennyiben a kérelemben ťoglalt tevékenységi kör végzését magasabb
szinní j o g sz abá|y kíza{ a.

Előzoek alapján megáIlapítható, hogy a pźńytu;ó olyan tevékenység végzésére tett ajánlatot,
amely a vonatkozó jogszabźllyok alapján a helyiségben nem végezhető. A' pá|yázati felhívás
mellékletét képezt| béľleti szeruődés tewezet 4.) portEa a|apján, amennýben a béľlő a végezni
kívránt tevékenyséslez szllkséges engedélyeket nem kapja meg, úgy a felek a bérleti
szerződést közös megegyezéssel felbontják. Tekintettel arra, hogy az aján\at alapján olyan
béľleti szerzódés megkötésére keľĹilhetne soľ, amelyet a sztikséges hatósági engedélyek
hiźnyétban meg kell szĺĺntetni, továbbáĺ az a későbbíekben a pźůyź.z;aton történő béľbeadĺís
miatt nem módosíthatő' az ajánlattevővel béľleti szerzőđés nem köthető.

Értékelési javaslat: a GTHING Kťt. ajánlata érvénvtelen.

2.)
Ajĺłnlattevő neve:
Képviselí:
Székhelye
Ajánlott nettó bérleti dtj (Ft/hó):
Béľbevétel idótatama
Tevékenység:
Egyéb vállalások:

Ben-Roy Kft
Hefkó Almos ügyvezetó
1015 Budapest, Ostrom u. 16. fszl.6.
253,000,- Ft
batěltazat|aniđo
kánéző, oktatási teľem, ga|ffia
nem keľiĺlt kitöltésrę

Apét|yánatbontásoa a Ben-Roy Kft. képvisetĺĺje Hefkó Álmos megjelent.

A Ben-Roy Kft. aján|attevo tital benyújtott páiyźvati dokumentiíció áttekintése utĺĺn
megállapításra keriilt, hogy az alábbiakban felsoroltak nem kerültek becsatoliĺsra:
. nyilatkozat, hogy adó és adók módjára behajthatőköztartozas nincs. E nyilatkozat mellé kell
csatolnia a NAV igazo|ását arĺól.,hogy nem áll fennköztaĺtozźsa,
. nyi\atkozat, hogy szeszesitalt kíván-e forga|mazni,
. 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonat, és a|álrźsi címpéldany becsatolása,
. nyilatkozat a szeszesital forga|mazźlsáról, és a tevékenység pontosítása.
Továbbá a pá|yźnatbontó bizottság elnoke felszólítotĺa az aján|attevő Ben-Roy Kft. jelen lévő
képviselőjét a fent felsoľoltak hiánypótlásfua, tovább a pćÄyazati anyag összefűzésének
pőt|źsźra.

A Kisfalu Kft. 2014. októbeľ 30. napján kelt ténivevényes levelében felszóIította a Ben-Roy
Kft. ajanlattevöt a hiánypótlások hatáľidő megieltĺléséveltĺirténó becsatolásáľa, és a pá|yźaati
dokumentáció osszefrieésére.

A Ben-Roy Kft. az előírt haĺĺľidőn beltil nem teljes köľiĺen csatolta be a Lllźnyző
dokumentumokat. A pá|yźnati kiíľrísban szeľeplő taľtalmi követelményként előírt NAV
igazo|ést nem csatoltabe a hiánypótlásí fe|sző|ítźsbal megadott hatáľidőn belül. A Ben.Roy
Kft, f0|4. november |'4-i keItezésii levelében a NAV o,nullás'' igazol'ás becsatolásáľa további



15 napot kér, és ewhttall kén az akfuális ťolyószäm|a e|ťogadásźfi, aĺlnak igazoĘźsára, hogy
nincs ađó és adók módjáľa behajtható köztartozźsuk.
A'pźtlyázatí dokumentácíőbeszźmozásaés ősszefrizése határidőben megt<irtént.

A pá|yázatéťtékelrő bizottság megá||apította, hogy a Ben-Roy Kft. a hiánypótlasi
fęlszólításban foglaltaknak nem teljes köríien tett eleget, a NAV igazolást hatáľidőben nem
csatolta be.

A Budapest Főváľos VIII. Kertilet Józsefuarosi onkormányzatnak képviseletében eljáró
Kísfalu Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft. kiírónak elsódleges érdeke az önkormtnyzati
tulajdonú iires nem lakás célri helyiségek mielőbbi béľbeadás útján történő hasznosítása,
amely folyamatos bevételi foľľást jelent, továbbá ezzel csökkentheto a kĺizö,s költség ťlzetési
kötelezettsége, vaLamint a béľelt helýségek te|ÍqitásáLÍőI, és kaľbantaftásárő| a bérbeadás után
a bérlők gondoskodnak.

!ĺ pá|yazat eredményének ĺnegállapitásźra vonatkozó javaslat indokai: az onkoľmányzat
érdekeinek és apźiyazatban foglalt egyéb fekételęknek való megfeleles. A pźůyźzat kiírda a
pá|yázati felhívrłsban igényelt iratokon és adatokon túImenően is jogosult megvizsgá|ni az
ajánlattevłik ďkalmassélgźú a szeľződés teljesítéséľe, és ennek soráĺr a csatolt dokumentumok
eľedetisé gét is ellenőrizheti.

Mindezek tekintetében a pźúyánatéľtékelő bizottsétg javasolja a Yfuosgazdálkodási és
Péĺzťlgyl Bizottságnak, hogy a fenti helyiség béľbeadására kiíľt nyílvános egyfoľdulós
páĺyazatl eljáłást nyilvánítsa eľvényesnek de eredménýelennek, tekintette! arra, hogy az
önkoľmányzati érđekek és a hatósági elóírások a|apjźn éľvényes aján|atnem éľkezett.

Tekintettel arĺa,hogy egyéb észrevéte| nincs, az énékę|és vezetője az éftéke|ését 2015. januáľ
|3.án |6 órakor lezérja.

K.m.f.

"ĺN"-y\Nováczki Eleonóra
vagyonhasznos ítási fu o dav ezető

az értéke|ő bizoľság elntike
tigyved

j e gy zőköĺyv hitele s ítő

Eľika

jegyzókönywezető



Jelenléti ív

amely 20|5.január l3-án, a Kĺsfalu Kft. Írodájában készült a Budapest VI[. keľĺilet
Kľúdy Gy.u.3. szám alattĺ iinkormányzati tulajdonú Íiľes nem lakás céljára szolgáló

helyiség béľletÍ jogának megszerzésével kapcsolatosan kĺíľt nyĺlvános pályĺĺzatára
érkezett aj á nlat éľtékeléséről.

Nováczki E|eonóľa az értéke|obizottság elnöke

Balogh Erika a páIyźnatertéke|ó bizottság
tagsal j e gy ző kĺinywezető

Dľ. Leitli Norbert Ĺĺgyvéd a páIyázatértékelő
bizottsźtg tagj ďhitelesítő

J\\-bb\


