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Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Rákóczĺ űtt tg. szám alattÍ iiľes, önkorrĺlányzati
tulajdonú nem lakás célú hetyĺség béľbeadására kiíľt nyilvános pál|yázatlezárásáľa és
az eredmény megállapításáľa

Előteľjesztő: Kisfalu Kft. Kovács ottó tigyvezető igazgatő
Készítette: Balogh Erika referens
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni
A dontés e lfo gadá sáh o z e gy szeru szav azattobb s ég s züksége s

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Rákóc zi út 19. szám a|atti,365ogt)ĺN9 hĺsz-ú,
I. emeleten elhelyezkedő, 237 m2 alapterületű helyiség, amely az ingat|an-nyilvántartásban üzlet
besorolással szerepel.

Avízórás helyiségre az onkormányzat közös költségfizetési kötelezettsége: f6.7O5,- Ft/hó + 15.4Of,-
Ft/hó célbefizetés.

A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testület Városgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottsága a840lf0I4. (VItr.04.) száműhatározatá'ban felkéľte a Kisfalu Kft-t a fenti
helyiség bérbęadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pá|yázatkiírásáta,93.O4o,- Ft/hó + Áfa bérleti
díj összegen.

Apá|yázat2014. szeptember f4-tő| került kiírásra, leadási hatáľideje és a bontás napjafO14. október
29-e vo|t. Apáůyázati dokumentációtegy személy vásárolta meg.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság I3f3l20I4. (xII. 12.) számű határozatában a pá|yázat
eľedményének megállapítására vonatkozó hatfuidőt meghosszabbította f0I5, január 3ĺ. napjáig,
tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatok a|apján további vizsgá|at vált szükségessé, amelyek nélkĹil
apályázat eredménye nem volt megállapítható.

A pá|yáłzati hirdetményben foglalt határidőn be|u| az alábbi ajánlattevőt ő| érkezett be ajánlat:

Ajánlattevő neve: Rubóczki József egyénivál||a|koző (székhely: 1081 Budapest, Népszínházu.55.;
vái|a|kozóiigazo|ványszálma:ET-006182;adószám:738I8638-2-4f)

Ajánlott nettó bérletÍ díj (Ft/hó): 103.300,- Ft.

Béľbevétel ĺdőtaľtama : határ ozat|an i dej ĺĺ
Béľbevétel célja: irodai tevékenység

Egyéb vállalások: nem került kitöltésre

Rubóczki József egyéni vá||a|koző, pí,lyázatá.ŕlan az a|ábbiakban felsorolt munkák e|végzését vá||a|ta
tételes nyilatkozata a|apján. gáz- és villanyszolgáltatás helyreállítása, üzembe helyezése,. tisztasági festés' a szükséges felületjavításokkal,. buľkolatok javítása,



. lomtalanítás,

összességében bruttó 1.130'000,- Ft tervezett költség keľült megjel<ilésre.

Apáiyázat bontásán az aján|attevő nem jelent meg.

A f0I4. október 29-i pá|yázat bontáskor készült jegyzőkönyvben rcgzítésre került, hogy az ajánlatban
becsatolt költségvetésbetr szereplő munkálatok kapcsán nem volt egyértelmű, hogy a pá|yázó azt
önerőből kívánja e|végezni, vagy bérbeszámítás foľmájában kívánja elszámolni.

A Kisfalu Kft. fo|4. október 30. napján kelt tértivevényes levelében felszólította az ajánlattevőt a
felúj ítási munkákra vonatkozó nyilatkozat pontosítására.

Rubóczki József egyéni vá||a|koző az e|oírt határidőn belül becsatolta nyilatkozatát,hogy az ingat|ant
érintő beruházás költségeit, öneľőből kívánja finanszíľozni, és azt bérbeszámítás formájában nem
kívánj a beszámíttatni.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
sző|ő35/fo13. (vL 2o.) szátmú önkormányzati rendelet 8.$ (2) bekezdése a|apján nem jelölhető ki
bérlőnek az, akinek az Önkormányzatta|, a vagyonkeze|ove|, vagy a béľbeadó szervezette| szemben
bármilyen helyiségbérlettel éS ehhez kapcsolódó díjakkal összefüggő|ejárttartozásavan.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat beépítési kötelezettség elmulasztása miatt kötbér igény
érvényesítése érdekében peres eljáľást kezdeményezett a JENEN Kft. ellen. A JENEN Kft. perbe hívta
Rubóczki Józsefet, aki így beavatkozóként van jelen a perben. Rubóczki József a kötelezettség
te|jesítése érdekében több ajánlatot is tett már az onkormányzatfe|é, de ezek jelenetősen elmaradnak
az első fokri bíróság á|ta| 2014. januátrjátban megítélt 6.480.806,- Ft + járulékai összegtől, így az
ajánlatot mérlegelésre nem terjesztettük még a Yátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé
döntéshozatal érdekében. Jelenleg másodfokon zaj|Ik a peres eljárás, de az első fokú bíróság dĺĺntése
a|apján az onkormányzat peľnyeľtessége várható. Bár az ítélet a JENEN Kft-t kĺitelezte a kotbér
megfizetésére, annak telj esítését Rubóczki József v ái|a|ta.

Annak ellenére, hogy a per jogerósen és végrehajtható módon nem záľult még le, megállapítható, hogy
Rubóczki Józsefnek lejárt és esedékes taÍtozáLsa áll fenn az onkormányzatta| szemben, így az
onkormányzat rendelkezései szerint nem lehet nem lakás cé|jára szo|gáiő bérleti szerződést kötni vele
mindaddig, amíg a tartozását nem rendezi, vagy annak rendezésére megállapodást nem kot az
onkormányzatta|. Tekintettel aľra, hogy a nem jogerős bírósági íté|ętapá|yázati kiírást megelőzően
keľtilt kihírdetésre, így megállapíthatő, hogy ajánlattevő a páůyázati eljárásban valótlan nyilatkozatot
tett, illetve valótlan adatot közölt, így apá|yázata érvénytelen.

Éľtékelési javaslat: a pá./lyá.zat éľvénytelen

Mindezek tekintetében Javasoljuk, hogy a Yálrosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság a fenti helyiség
bérbeadására kiírt nyilvános páiyázatot nyilvánítsa érvényesnek, de eredménytelennek.

Javasoljuk, hogy a helyiség bérbeadására keľüljön újabb pályázat kiírásra g3.o4},- Ft/hó + Áfa
minimális bérleti díj megietölése mellett. Javasoljuk továbbá, hogy a bérleti díj mértékére tekintettel a

páÄyázat során kerüljön kikötésľe, hogy a nyertes ajánlattevő nem élhet bétbeszámítással a helyiség
felújítása kapcsán, illetve a helyiségľe nem adható be olyan aján|at, amely a|apján a bérlő Képviselő-
testület f48/20I3. (vI. 19.) számú határozatának 8. pontja szerinti ĺf és 25 vo.os béľleti díj

kategóriába tartoző, illetve nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó, call center, stb.)

tevékenységre vonatkozi k.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó újbóli pá|yázatra történő kiíráshoz bérbeadói
dontés szükséges, amely döntés meghozata|áĺa a Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja' pénzügyi hatĺása

Javasoljuk rijabb nyilvános egyfordulós pá|yázat újbóli kiírását, mivel a legutóbbi pályázat

eredménytelenül zárult, és újabb érdeklődés érkezett a helyiség bérbevételére.



Az onkormányzatnakkiadásként havonta közös költség fizetési kcĺtelezettsége keletkezik.

A határozati javaslat elfogadása kedvezően befolyásolja az onkoľmányzat 2OI5. évi bérleti dd
bevételét.

A d<ĺntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezeĺ ismeľtetése

Az onkormáĺyzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 35lfo13. (vI. f0.) szátmú' rendelet 2. $ (1) bekezdése értelmében a Kt. _ a rendeletben
meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint _ cjnkormányzati bérbeadói döntésľe a
Yárosgazdá,lkodási és Pénzügyi Bizottságot jogosítja fel, továbbá a bérbeadás módját a 7. $ (1) a)
pontja határozza meg. A Rendelet 7' s Q) bekezdése alapján, ha tnkoľmányzat rendelete vagy a
Képviselő-testület haLározata mást nem tartalmaz, a tu|ajdonosi jog gyakorlója határozza meg, hogy
melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni.

A nyilvános páiyázat lebonyolításának szabáiyait, a Versenyeztetési eljárásokról szóló 4f8lfoIf. (Xn.
06.) számú Képviselő-testületi hatärozattarta|mazza. A II. Fejezet alapján történt apál|yázatbontása, a
páiyázati ajánlatok elbírálása és az ehhez kapcsolódó jegyzők<inyvek elkészítése.

A Budapest Józsefvárosi Önkoľmányzat Képvisetőtestületének 4f8/f}If. (XII. 06.) számű
Versenyeztetési Szabályzatát a Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló vagyonelemek
hasznosítása és tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogotszerző kiválasztására
kell alkalmazni, ha a versenytárgyalás tartása jogszabály a|apján kötelező, Vagy a tulajdonosi
jogkörgyakorló e|óirta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagý a
tu l aj donj o gá t átruházni.

A Versenyeztetési Szabáiyzat f9. pontja értelmében a nem lakás cé|jára szolgáló helyiség
bérbeadására meghirdetett pályázat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-testület
nem lakás cé|jára szolgáió helyiségek bérleti díjáról szó|ő hatá'rozatálban az adott helyiség kategőriára
meghatfuozott bérleti díj 100 %o-aképezi.

A heIyiségbér alapjául a 24812013. (vI. 19.) számĹl Képviselőtestületi határozat szolgál. A Kt.
hatálrozat II. fejezet 7. pontja értelmében, a helyiségbér alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a
Kt. más hatáłrozata szerint aktualizáIt beköltozhető forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a
helyiség bérbeadásrára' versenyeztetés vagy páiyázat útján kerül sor, a minimális bérleti díjat a
helyiség Ár'.q' nelnili beköltözhető forgalmi értékének 80 vo-át alapul véve kell meghatározni.
Nyilvános páiyáztatás esetén önkormányzati érdekből a minimális bérleti díj a beköltözheto forgalmi
érték 80 vo-nái kisebb értékben is meghatározbató azza|, hogy ez az érték nem lehet kevesebb a
beköltözhető forgalmi érték 50 %o-ná|. A Képviselő-testület 7. pontja énelmében amennyiben a
pá'|yázatban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatározźsra, űgy az alap bérleti
díj mértéke a helyiség Áfa nélktili bekoltözhető forgalmi értékének87o-a.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

év. (...hó....nap). számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) megállapítia, Rubóczki József á|ta| a Budapest VIII., Rákóczi Ĺlt 19. szám alatti, 36509l0lN9
hľsz-ú, f37 nŕ alapterületű, üres önkormźnyzati,I. emeleten e|helyezkedő nem lakás célú helyiség
bérbevételére vonatkoz ó pály ázata érvénytelen.

2.) a Budapest VIII., Rákóczi Ĺ|t 19. szám a|atti, 36509l0lV9 hľsz-ú, 237 Íŕ alapterületű, iires
önkormányzati, I. emeleten elhelyezkedő nem lakás cé|ú helyiség bérbęadására a
Yfuosgazdállkodási és Pénzügyi Bizottság 840lf0l4. (VIII. 04.) számú határozat a|apján kiírt
nyilvános egyfordulós páiyázati eljárást érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja.



3.) fe|kéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám alatti, 365O9ĺO1N9
hrsz-ú, 237 fiŕ alapterületiĺ I. emeleti nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó
nyilvános egyfordulós pá|yázat kiírására,93.040,- Ft/hó + Áfa bérleti díj összegen. A páilyázati
felhívásban ki kell kötni, hogy

a.) a helyiségre nem adható be olyan ajáln|at, amely a Képviselő-testület f48/f0l3. (vI. 19.)
száml1 batározatának 8. pontja szerinti If és 25 %o-os bér|eti díj kategóriátba tartozó, illetve
nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó, call center, stb.) tevékenységre vonatkozik,
továbbá

b.) a Kiíró kizárja a bérlő áita| a bérbeadóra tarloző felújítási munkák béľleti díjba torténo
beszámításának lehetőségét a minimális bérleti díj mértékére tekintettel.

3. a Bizottság felkéri a Kisfalu Kft-t a pá|yázat a Versenyeztetési szabá|yzatró| szó|ő 4f8lf012' (XII.
06.) számú a Budapest Józsefvárosi onkormányzat Képvise|ő.testületének hatáľozatálbanfoglaltak
szerinti lebonyolíĹásra.

4. a páiyázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a a
Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján, va|amint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsęfvárosi onkoľmányzat Polgármesteri Hivatala hirdetó táłb|áján, a
vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szo|gá|ő helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a
Józsefváros című helyi lapban, az onkoľmányzaÍ. és a vagyonügyleti megbízott honlapján,
továbbá a Polgármesteri Hivatal számźra költségmentes hirdetési felületeken történo
megjelentetés szélesebb könĺ biztosítása érdekében az egyéb rendelkezésre á||ó intemetes
hirdetési portálokon kell közzétenni.

Felelős : Kisfalu Kft. ugyv ezető igazgatója
Határidő: f0I5. február f.
A döntés végrehajtásátvégzo szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataaközzététel módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, f0|5. január 1'4.

Kovács ottó
ugyvezető igazgatő

A: BALOGHERIKAREFERENS

FEDEZETETIGÉNYEL/I.IEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS: .?ó--i lL--_]
oGI KoNTRoLL: Ä.}é-.

(J

Dr. Balla Kątąlin
jegzői kabinetvezető

B BľenĺBszľÉsRE ALKALMAS :

A VÁRoscAzoÁlrooÁsl ds y'ÉNzucu BIZoTTsÁG ELNoKE



ÉnľÉrnlÉsI JE GY ZoroNYv

Készült: f015.január |4-én 1000 órakoľ a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.
(l083 Budapest, Losonci u. 2.) hivatalos helyiségében.

Tárgyz Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám a\atti, 3650910ĺA19 hrsz'Ú' nem lakás célú
helyiség bérbeadásáľa kiírt nyilvános pályázatra érkezett ajálnlat éľtékelése.

Jelen vannak: ielenléti ív szerint

Nováczki Eleonóra a pá|yázatértékelő bizottság elnöke ismerteti a pźiyázati kiírásban szeľeplő
adatokat. Apá|yázat kiírója a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormányzat. A
Pá|yázat lebonyolítója a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft.
A Budapest Főváľos Józsefuárosi onkormányzata Képviselő-testület Yátosgazđálkodási és

Pénzügyi Bizottságának 84012014. (Vm. 04.) számú döntése a|apján nýlvános pá|yázatot

hiľdetett a tulajdonát képező Budapest VIII., 3650910lA19 he|yrajzi szám a|att felvett, a

Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám alatti, üľes, nem lakás cé|jára szo|gáIő helýség
nýl váno s ptůy ázat útj án tĺiľténő b éľbe adás áľa.

A páIy ázati felhívás kifiiggesztésre került:
. Járási Hivatal okmánýrodáján,
- a Kisfalu Kft. székhelyének és telephelyeinek hiľdetőtábláin
elhelyezésre kerĹilt továbbá
- az onkormányzathoĺ|apján
- a Kisfalu Kft. honlapján
- azingatlan.comingatlanhiľdetésihonlapon.
megjelent
- a Józsefi'áros című helyi Iap 2014. szeptembeľ 23-l' számában.

Az ingatlan megtekintésére elozetes időpont egyeztetés alapjtln, 20|4. szeptembeľ 25' és

2014. október 10 között kęrült Sor a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdćńkodő Kft
onkormányzati Házkezelo Iroda munkatársainak közreműködésével. A pályćtzat lęadási és

bontási határideje 2014. október 29. napjavo|t.

A^Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám a|atti,3650910lł/9 he|yrajzi szálm a|att ťelvett 237

m. a|aptetületű, üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú irodahelyiség eloszĺjľ került
kiírásľa. A pá|yázatkot a bérleti díj 93.040,- Ft/hó + Afa bérleti + kozuzemi- és

különszolg á|tatási díj on lett megá||apitv a,

A helyiség harmadszorra keľült pá|yázaÍra kiírásra, tekintettel arra,hogy éńéke meghaladja a

25 MFrot. A kiírt pá|yázat ęlbíľálásának fo szemponda az ajźlnIott béľleti díj cĺsszege volt.
A Kiíľó a pá|yázati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult

megvizsgá|ni az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőľizheti'

A pá|yázati dokurnentációt 1 szemé|y vásáľolta meg.

Az ajánlat/ok benyujtásának határideje 2O|4. októbeľ 29.7330 óľa volt, a benyújtás helye a

Kisfalu Kft i083 Budapest, Losonci tl'.2. a|atti Helyiség Bérbeadási lľodája.

A hatáľidőben beér.kezett aián|atok száma: 1 db
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Az ajáłn|at rövid ismertetése:

Ajánlattevő neve: Rubóczki József egyéni vállalkozó
Székhelye: l08i Budapest, Népszínház u. 55.

Az ajän|ott nettó bérleti díj (Ft/hó): 103.300,- Ft
Bérbevétel célja: irodai tevékenység
Bérbevétel időtarĺama: határozat|anideju
Egyéb vállalások: nęm került kitöltésre.

Rubóczki József egyéni vállalkozó ajánlattevő pályázatźhan az a|ábbiakban felsorolt munkák
elvégzését vá||a|ta:
o gäz.és villanyszol gá|tatás helyľeállítása, üzembe helyezés,
o tisztasági festés, a szükséges feltiletjavításokkal,
o burkolatok javítása,
o lomtalanítás, összességében br,uttó 1.130.000,- Ft teľvęzett költség kenilt megjelölésre'

A pá|yázat bontásán az aján|attevő nem jelent meg.

A 20|4. októbęr 29-i pá|yázat bontási jegyzőkönyvben ľogzítésre kenilt, hogy a Bizottság
megáIlapította, hogy az aján|atban becsatolt koltségvetésben szereplő munkálatok kapcsán

nem volt egyértelmű nyilatkozat, hogy az aján|attevő azt <jnerőből kívánja elvégezni, vagy

b érb es zám ítás form áj áb an kívánj a el szám o lni.

Apá|yázat bontását vezeÍ'ó elmondta, hogy Rubóczki Jőzsef egyéni vá||a|koző (ajánlattevőt) 5

munkanapos hatáľidő kitĹĺzésével felszóIításľa kerül ar.ra vonatkozőan, hogy a felújítást

öneľobol kívánja e|végezni, vagy bérbeszámítás foľmájában kívánja elszámolni. Amennýben
az aján|attevő a felhívźĺs kézhezvételét követoen az abban megjelölt határidőre a hiányt nem,

Vagy nem teljes körtĺen pótolja, űgy ajźn|ata ahiánypőtlási határidő elteltének napjá'Í, követő

naptól érvénytelennek minősül, és a ptiyázat további részében nem vehet ľészt.

A Kisfalu Kft. 2014' október 30. napján kelt tértivevényes levelében ťelsző|ította az

ajánlattevőt a felújítási munkákra vonatkozó nyilatkozat pontosításának becsato|ására.

Rubóczki József egyéni vá|Ia|kozo az e\őílt. határidőn beltĺl becsatolta, hogy az ingat|ant

érinto beruházás költségeit, öneroből kiván1a ťlnanszirozni, és aztbéľbeszámítás formájában

nem kívánj a b eszámítatni.

Az onkorm ányzat tulajdonában á1ló nem lakás cé|jára szo|gtiő helyiségek bérbeadásának

feltételeiről szóló 35/f0|3. (VI. 20.) számu önkormányzati rendelet 8. $ (2) bekezdése alapján

nem jelolheto ki bérlőnek az, akinek az Önkormányzattal, a vagyonkezelovel, vagy a

bérbeadó szervezettel szemben bármilyen helyiségbérlettel és ehhez kapcsolódó díjakkal
cisszefüggő lejárt taltozása van. Ezen elven haladva nem javasolható a pá|yázat

eredményességén ek megállapít źsa az alábbi ak mi att.



A Budapest Józsęfváľosi onkormányzat beépítési kötelezettség elmulasztása miatt kötbéľ
igény érvényesítése éľdekében peres eljárást kezdeményezett a JENEN Kft. ellen. A JENEN
Kft. perbe hívta Rubóczkj Jőzsefet, aki így beavatkozóként van jelen a perben. Rubóczki
Jőzsef a kötelezettség teljesítése érdekébęn több ajánlatot is tett mát az onkormányzat felé, de

ezek jelenetosen elnraľadnak az első fokú bíľóság által f014. januárjában megítélt 6.480'806'.
Ft + járulékai összegtől, iey aZ ajánlatot méľlegelésre nem teľjesztettük még a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé döntéshozata| érdekében. Jelenleg rnásodfokon
zaj|Ik a peľes eljárás, de aZ első t.okú bĺľóság döntése alapján az Onkormányzat
pemyertessége várhatő. Bár az ítélet a JENEN Kft-t kötelezte a kötbér megťlzetésére, annak
telj esítését Rubóczki József vállalta.

Annak ellenéľe, hogy a per jogeľősen és végľehajtható módon nem záľult még le, kimondható,
h.ogy Rubóczki Józseťnek ęz esętben az onkormányzattal szemben tal1ozása van, igy az

onkormányzat rendelkezésęi szeńnt nem lehęt nęm lakás cé|jára szolgáló bérleti szeľzodést
kötni vele mindaddig, amig a tartozását nem rendezi, vagy annak ľendezésére megállapodást
nem k<jt az onkormányzattal. Ajánlattevő a pá|yázatában va|otlan adatot közölt, igy a

páIy ázata az onkorm ány zat rendelkez ései sz eri nt érvénýelen.

Éľtékel és j avasl at : a p áIy ázati ki írás a|apj án érvénýel en.

Mindezek tekintętében a bizottság javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak,
hogy a fenti helyiség béľbeadására kiírt nyilvános pá|yázatot nyilvánítsa érvényesnek, de

eredménýelennek.

Tekintettel arra,hogy egyéb észręvétel nincs, az értékę|és vezetóje az értéke|ését 20l5. január
I4-én 1030 óľakor |ęzária.

K.m.f.

r!,l

Nováczki Eleonora
vagyonhasznosítási iľodavezető

az éttékelő bizottsć.ĺ-. elnöke

Dr. Leitli Noľbert
ügyvéd

j egyzokönyv hitelesítő

gh Erika
ľeferens

jegyzőkonyvvezeÍó



Jeleglétĺ ív

*naely 2015. január l4.érr, a Kisfa|u KfĹ iťodájában késziilt a Budapest VItt. keľtilet
Rákóczĺ út 19. szńm alatti önkormányzati fulajdonrlüres neru lakás céIjára szolgátó

he3yiség béľleti jogńnak megszeľzésével kapcsolatosan kíĺľt nyilvános páIyázatára
éľkezett łjĺínlat éľfékeléséľöl'

Nováczhi Eleonóľa az éltekęłti bizottság elnöke

Balogh Erika a páIy*zatéľékeló bízottság
tagi ďj e gyzők iin yvr,ezető

Dľ' Leitli Noľbet Ĺigyvéd a páIyäzatér1ékelő
bizottság tagia/Írite I es ítő
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