
Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuĺíros onkormányzat Képviselő-testiiletének
Viĺĺosgazdálkodĺísi és Pénzügyi Bizottsága

Előterjesztő: Józsefuáľosi Városiizemeltetési Szolgála - 2 ., '.L-^z. napirend

ELŐTERJESZTÉs
a Yáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 20|5.január 26-i iilésére

Taľgy: Javaslat az Uj Teleki Téľi Piac 12 je|u iÍzlcthelyiségľe vonatkozó béľleti jogviszony
kdzös megegyezéssel töĺénő megszĹintetésére, valamint ezt ktivető hasznosítĺísĺĺra
Előterjesztő: Ács Péter a Józsefułírosi Vaľostizemeltetési Szolgĺílat igazgatőja
Készítette: Tajkov Nikoletta piacvezető-helyettes, Lendvay József Vagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügyosztály
A napirendet nyilvános ülésen kell targyalni.
A dö nté s elfo gad ás ĺího z e gy szeru szav azattobb sé g sziiksé ges.
Mellékletek:
1. kérelem
2. pá|yázati felhívás

Tisztelt VárosgazdálkodásÍ és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormny zat és Grábner Ferencné egyéni vźlla|kozo között a' Ú3 ľel"ki téľi Piac J2 je|u

üzlethelyiségvonatozásában 2014. miĺľcius 14. napjźnbéľleti jogviszony jött létľe.

Bérlő 2014. december 04-én kelt kérelmében 2015. januĺáľ l-i hatállyal bérleti szerződésének
megszűntetését kérte (I. sz. melléklet). A kérelemben Grábner Ferencné a béľleti jogviszony
2015. január 01 . hatállyal kívánja megszĺintetni.

Bérlőnek bérleti díj tartozźlsa, belépési đíj tartozasa, egyéb díjtartozása a bérleti szerződéssel
összefiiggésben nem áll fenn.

Fentiek a|apjánjavaslom az onkormźnyzat és Grábneľ Feľencné egyéni vá||a|koző között
fennálló bérleti szęrzodés kĺizös megegyezéssel történő megsziintetését, amelyet kĺjvetően
indokolt fenti Ĺiľes üzlethelyiség hasmosítása. A J2 je|ii ĹizlethelyiségpáIyazat. útjan történő
bérbeadása a piacolaól szőLő 6/2014. (III.06.) tlnkormányzatirenđelet 8. $ (1) bekezdése alap-
ján a fenntartő, aBudapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvárosi Önkormźnyzat jogosultsága.

Az uzlethelyiség a J2 sorszám a|atltďlźůhatő' 20 m2 alapterületű. Az Ílz|ethelyiségben végez-
hető tevékenységek kcire korlátozott, tekintettel aľľa, hogy azí,n|ethe|yíségben nem végezhető
hús-és hentesáru, hal és meleg étel árusítása.
A javasolt termékek árusítását a jelen előterjesztés mellékletétképező pá|yázati felhívás taľ-
talmazza:

cukrászati készítmény, édesipari termék és helyszínen sütdtt cukľászati teľmékek
e gyéb élelmiszerek (magok- asza|v ány ok, fiĺszerek)
kozérzetjavító és étľend-kiegészítő teľmék (biotermékek, egészséges táplálkozáshoz
tartoző élelmiszerek, étľend kiegészítők)
kézműves tej és tejtermékek.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 984lf0|4. (IX.l5.) számu határozata a\apján^az

egyösszegű minimális bľuttó belépési díj: minimum 4.000.000,-Ft + AFA (200.000 FtJm, +



AFA), melynek első ľészlete 30% birtokbavételkor, a fennmaľadő7\%Z{hőnap ďatt egyenlő
havi ľészletben fizethető.

Fentiekĺe tekintettel javaslom, hogy jelen eloterjesztés mellékletétképező, a J2 je|u tires üz-
lethelyiség hasznosítasĺára vonatkoző pěiyźľ;ati felhívást a Tisztelt Bizottság fogadja el.

il. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés targyában a dĺintés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatáskĺjre.

ilI. A döntés célja, pénzüryi hatása

A dĺjntés célja, hogy a megiiresedő tizlęthelyiség hasznosítása tltján az új Teleki téri piacon
minden üzlethelyiség hasznosításrakerüljön, igy apiac a l00%-os kihasználtságot etéľje.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel, a helyiség bérbeadásból az onkoľmĺĺnyzatnakbe-
vétele szźtrmazlk.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság hatáskĺiľe a piacolaól szó|ő 6/2014. (I[.06.) ĺinkormányzati ręndelet 8. $ (2) be-
kezdésén alapul, mely szeńntapá|yázati kiírás taľtalmi elemeit aYárosgazdálkodási ésPélu-
tigyi B izott ság határ ozza meg.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

I. hozzźljárul Grábner Feľencné és az onkormĺínyzat között 2014. miírcius 14. napjźn
létrejött, a J2 je|ii ĺizlethelyiség bérleti szeľzóđésének közös megegyezéssel tĺjrténő
megszüntetéséhez, egyben felkéri a polgármesteľt a megállapodás aláírtsźra.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|5. januttr 26.

2. az I. pontban foglalt béľleti jogviszony megszűnését kcjvetően pá|yázat útján kívánja
hasznosítani a J2jelű tŁlethelyiséget, amelyre tekintettel elfogadja ahatźlrozat mellékletét
kép ező p ály ázati felhívast.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. januźr 26.

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hatĺírozat2' pontja szerinti pźilyázati felhívás
honlapon történő megjelentetéséľől.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015' január 26.

A d<jntés végrehajtĺísát végzó szervezeti egység: Józsefuáľosi Városüzemeltętési Szolgálat,
Y agy ongazdálkodási és Üzemeltetési Ü gyosztály



A lakosság széles körét éľintő dĺintések esetén az előteľjesztés előkészítőjénekjavaslata a
kozzététel módjara: nem indokolt hiľđetőtáblán hon]apon

Budapest, 2015.januar I 5.
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l. sz. melléklet
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2. sz. melléklet

PÁĹYÁŻATI FELHÍvÁs

Piaci árusítóhety bórbeadásáról

A Józsefráľosi Vĺárostiaemeltetési Szolgálat Gzekhek t 084 Budapest Mát.vás tér 15.), mint a
Budapest vI[.' 35123/lĺ helyr{zi szĺm alatt kialakított, a természetben a Budapest VIII.,
'l.eleki Llászló téren találhato uT r"|el.i téń Piac izrcmeltetője (tovabbiakban: Üzemeltető)
nyi|vános pá|yáeatot hirdet az ĹTi Teleki téľĺ Piac J2 jclű 20m2 alapteľiiletĺi piaei
ĺlrletbély:lŚég béľlětl Jrgáütrk megsfětzéŠéľé.

1.Egiösszegű minĺmáIis bruttó belépési díj: miĺimum 4.000.000,-Ft ł-

epe

.melynek elsö részlete 30olo birtokbavétęlkor

.a fennmaľaĺĺó 70o/o24hőnap alatt eg,venlő havi ľészletben fizethető

1.Az üz|ethelviségben folytatandó tevéken1'ség és a 2015. évi bérleti díj összege:

.cukrĺĺszati készítnrén5', édesipari temré.k és hel1,színen sütött cuknfuzati termékek,

1300'Ft+ Áĺrumzmł,

.ęgyéb élelmiszer (magok- aszalványot ffszerek) 2 500 Frt + AFNmznĺ,

.közérzetjavító es étrend-kiegészítő termék (bioteľmékek, egészséges táp!álkoz.ashoz

tartozó éĺelmiszerek, étrend kiegészítök) 2 500 Ft +'AFÁ/m2lhó

ĺkézmiíves tej és iejtermékek, 1 300 Ft + ÁFA/n2lhó

A pál-vázat Byertese mogszerzi az ađot1 iizlethelyiség bérleti jogát a szeĺzőđésköĺes napjától

hafározat|an ĺdőľe' A bérleti szerződésĺ a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáłosi

onkormĺánpat bérbeadór'al köti meg a nyeries pál.vĺízó.

Jelentkezési határidö' pá'lyźu;at leailási határideje:

2Ül5. 02.09. 16.00 óra

.Ie|entkezes hclye: JĺÍzĺefr.áľosi Városiizemcltetósi SzotgáIat Ú.i ľeletĺ téľi pĺac

Jelentkezes nródja: A pályázatzźrtborítékban adható be.

A páIyázaton kötelező elemei:

1.FolytaÍni kívánt tevékenységi kör leíłísa

2-A belépési díj összegére vonatkozó vállalas (minimum 20o.0o0 FĹ/m2 + ÁFA)

A pályázathoz kôtelezóen csatolandó mellékletek:

l.Én'én.yes.ĺ,állďkozói igazolván1'. gazdasági táľsaság esetén 30 napnál nem ľégebbi

cégkil'onat, anlel.v igaz,o|ja, hr"rgy a társavĺg a rneghirdetett tevéken'vség fol1tatásaľa
jogosult, és 30 napnál nern régebbi aláírási címpéldany.
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2. A folytatni kívant tevékený'seghez sztikséges eĺgeđélyek mĺĺsolata.

r.A pályráĺaton ĺészt venni kívríĺrókat megbtďoazott is képlđselheti, ez ese1ben a

meýlatz|mazźst közokiłatban vagy a teljes bizonyító erejĺi magánokiratba kell
foglalni, es azt a p.ä|yźuathoz csatolni szĺikséges.

2.}li-ilatkozat arra vonaúiozóan. hogl a ea?ÄAsźg ĺáľsa1Ęnú; egyéni r'allalkozónak

nęm ĺĺĺ1fenn adó,- vám- és illetékürtozasá

.Ą pályĺĺzat n5elve meryar.

A pa|yźnó az ąiáĺrlattételi häÍáridŕ' lejartá.ig módosíttn$a vągy visszavonbatja pźiyázati

ajĺĺnlatáĹ Az ajánlattételi hatáÍidő lejĺíľtát ktivetően a beĺryújtott ajáĺlatok nem módosíthatók.

Hiánypótlásľa a benyrĺjtott páłĘ-őaatok bontását,követően van leheÍőség,2015. febľuáľ

13. Í2ł00 ó'{ig.

Lpáilyá,r,at elbÍnílásának szempontja: a lęmagasabb łisszegĺi belépési díj' đe minimum
4.000.000'.Ft + ÁFA.

Azonos ęlbirlátás esetén előny't jelent' ha a VIII. keľületben ľeg 'isztĺált eg1'éni válalkozó,
gazdasźigi t.ársasĘ nyujtj a azt be'

A ĺyertes visszalépése ęsetén a pátyźa,at soron következő helyczettjél'el köti meg a Mrleti

s zeľlzrĺdést a Béľbeadó'

A prátyĺízatok bontísa 2015' febĺuĺíľ 9-én 16'00 óľakor tiirténik az Uj Teieki téri Piac
'Iľodájában (t 086 Budapest, Teleki Laszló tér). A prĺlyázat bontása nyilvános.

A ny.eĺtes pá|yázót az Önkormányzat Képviselő.ĺestüle.teĺrek Varosgazdĺílkodási és, Pénzügyi

BizottsagáÍ'ak d<ĺntését követően postai riton értesítjĺik.

A nyertes pa|yázśiva| az onkormányzat a bérlai ĺľłrződést az Ônkornrány7.at Képvise]ő-

testületéĺek Vĺĺrosgazdálkodási és Pénztig-vi Bizottslíg hozzájániäsa esetén köti meg. A
béľleti' szeĺz.ödés fóbb tanalmi elernci':

r.belépési díj fizetése a béľleti szerződés megkötéséig.

2.3 havi bnrÍó bérleti díjnak megfelelö összegiĺ ővadLék fizetése hat havi eg.venlő

rćszletben. az óvadék elýĺ ľész|etét a béĺlęti szerz<ĺdés męgköteséig kell megfrzetĺie az

ćlvadék fennnaradó részét nrinden hó 10. nap;iáig köteles megfizetni.

'3.a bérletí díjfizetési kö'telezettség kez,dęťe a szerzödéskĺités napj'ától.

4.batár ozaÍ] aĺ i dejtí berleti j o gr'iszon-v

5.a havi bérleti díjat havonta elóre. a t"ł'rg-vhónap 15. napjáig kłiteles megfizetni

Bérbeadó bankszárnlaszámláj ara.

o.tieemeĺtetési diiat nenr kell fizeÍni, a bérleti díjon felül a Bérbeadó Képł'iselő.

testületének 40412013. (X1.06') szćnnthalfuoz.atźlban foglaltaknak megíelelően csak a

ténytegesen mért fogyasztasok és haszľáLlat aiapján továbbszĺĺLrnlĺŁott eiektromos
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áram'ivóvíz,fiĺtésszolgíltatlĺsdfiĄv;ąlaĺninĹapiaciizeEeltetés€bőIeredő
zöIdhulladék.. szeľĺ.'es eĺedetű hulladék-, komńunális hulladék Bďlő által leadott és

azfizeme|teto áital nyilvantaĺott mennyiseg szźt||íi;źs díjái keli megfizetni.

7'a bérlő a bérieti szęĺződésben foglalt kötelezettségei vállalásĺfua kÖzjegző el.ött

egyoldaJú kötelezettségvállalási n1.ilatkozatot íĺ a|á, melynek alupjan bĺľósági

végrehajtasnak van helye. A Bér1ő tudomäsul ve'szi, amennýbeĺl az egyoldďú

kiitelezeĺt.ségrállalási nyilaÍkozatot ajelen berleti szeĺződés aláiłísat követő 60 n4pon

beltil nem íýa a|t a Bérbeadónak a Bérló kijelöIéserol szoló jognyilatkozatához r'aló

kötötĺsége megszĹrnik'

Amennyibeĺl a pá|yfuar nyertese a.bérieti szeIződést nem ída alá az ęlbínálástó] szárnított 30

napon beliil dogvesztő hataridő)' ebben az esetben az T]Tzemeltető a soron Łiił'etkező második

legelőnyösebb ajánlatot tevtĺveljogosult a szerzödést megkötni, szintén 30 napon beltiĺ.

ĄpáL.:ĺäzattalkaPcsolatos további inforrráció az Új leteti téń Piac lrodájábaĺr kérhetó (1086

Budapesr' Teleki László tér).

Jelen prálylázati felhívás kifliggesztésre kerĺil a Potgáľmesteľi řIivatat hirdetőtábláján, * Úi
Teteki téri piacon és megielentcúésľe keľiil a ĺ.wv'. jozsefł.aľos.h

I}udapest 20 l 5. januĺíľ




