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a Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság 2015. március 2-i ülésére

Táľgy: Javaslat az TJj Te|eki téri Piac Jf je|ťi 20m2 alapteriiletiĺ piaci tizlethelyiség bérleti jogának
megszerzése céljából kiirt pźůyázat eľedményének megállapitástra, és íĄ pá|yázatkiírására

Előterjesztő:
Készítette:

Acs Péter' a Józsefu árosi Váľosüzemeltetési Szotgá|at igazgatója
Boros Gáboľ Szabolcs és Lendvay Jőzsef, Yagyongazdálkodási és
Üzemeltetési Ügyosztály ugyintéző

A napiľendet nyilvános tilésen kell tárgyalni.
A dtintés e l fo gadásáh o z e gy szer ll szav azattobbs é g szüks é ge s.
Melléklet:
1 . borítékbo ntási jegy zőkönyv
2' hiźny p őt|ás i felhívás
3 . hiánypótlás i j e gyzőkönyv
4. pźilyázati felhívás

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 54lf0|5. (I'f6.) szźtműhatározatźtban döntĺjtt aľról' hogy a
tárgyiuz|ethelyiségre vonatkozó bérletijogviszony megszűnését kĺivetően, aztpá|yázat litján kívánja
hasznosítani, amelyľe tekintettel elfogadta ahatározat mellékletét képezo pá|yázati felhívást.

A pá|yáuati felhívás f0|5. január f6-án kifliggesztésre keľült a Budapest Főváros VIII. kerĺ'ielt
Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatalban, valamint20|5'január f7-én az Uj Teleki téľi Piac terüIetén
ta|á'lhatő hirdetőtáblán. Mindemellett a pályázati felhivás megjelentetésre kertilt a wwwjozsefuaľos.hu
honlapon.

A pá|yázatok benýjtásának határidejéig egy pá|yázat érkezet1, amelyet Horváth József őstermelő
nýjtott be. A pźůyázatban Horváth József a belépési díj első ľészleteként 500.000,- Ft befizetést
vállalt, ami nem felelt meg a pállyźnati felhívásban kiíľtaknak (a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottsźry 984lf0l4. (IX.ls') számű határozata a|apjźtn új béľlők esetében az egyszeri belépési díj
cisszege minimum 200'000 FtJmf + AFA, igy a Jf helyiség esetén egyösszegű minimális bruttó
belépési díj minimum nettó 4.000.000,- Ft, melynek első részlete 30%o-a _ nettó 1.200.000,- Ft -
birtokbavételkor esedékes). Ezen kívül a fennmaradó belépési díjra 48 havi részletfi zetési vźilairást tett,
amely szintén nem felelt megapźiyázati felhívásban foglaltaknak (aYźrosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság 98412014. (IX.l5') száműhatározata a|apján az egyosszegű minimális bruttó belépési díj
fennmaľadó 1 O%o-a f 4 hőnap alatt egyenlő havi ľészletekben fi zetendő).

Fentieken tí| a pá.|yźnó elmulasztotta megjelölni az árusítóhelyen folytatni kívánt tevékenységi köľt,
valamint nem csatolta a pá|yázathozköte|ezően előírt mellékletek köztil az:

. Éľvényes vállalkozói igazolváný, gazdaságitársaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
amely igazo|ja, hogy a társaság a meghirdetett tevékenység folyatására jogosult, és 30 napnál
nem régebbi aláírási címpéldáný.

. A folytatni kívánt tevékenységhez sztikséges engedélyek másolatot.

. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak nem áll fenn
adó,- vám- és i|letéktanozźsa.

A hiánypótlási felszólítást 20|5.02'|0-én az üzemeltető elkészítette és az azt követő napon
személvesen kézbesítette oá|v áző részér e.



A hiánypótlási felhívásban megjelölt hatáľidőre (20|5. febľuáľ l3. 12:00) Horváth Jőzsef őstermelő a
következő dokumentumokat nyújtotta be:

A páIyáző megismételte az ęredeti aján|attételi felhívásra tett vállalásái az egyösszegű minimális
bruttó belépési díjra vonatkozőan, emellett csatolt egy |eirást ,,Az áruk eladásának leírása címmel.
A folytatni kívánt tevékenységi kör leírásaként ,,Tehén- és kecsketej, valamint tejtermékek és fiistölt
áruk'' kört jelölte meg, valamint csatolt egy ,,Hatósági á||atorvosi bizonyítváný az állati eľedetíĺ
teľmékek kistermelői termeléséhez, e|őći|itáséthoz, i||etve feldolgozásához''; melyben az éľtékesítés

területe érvényes a ľégión belüli piacokľa a hiánypótlásban megnevezett teľmékekre.

Horváth József továbbra is elmulasztotta csatolni apá|yźnathozköte|ezoen előírt mellékletek közül az:

. Érvényes vállalkozói igazo|váný, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,

amely igazo|ja, hogy a társaság a meghirdetett tevékenység folytatására jogosult, és 30 napná|

nem ľégebbi a|áirási címpéldáný.
o A folytatni kívánt tevékenységhez szĺikséges engedélyek másolatot.
. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak nem á|l fenn

adó'- vám- és illetéktatozása.

Horváth József őstermeĺo pá|yázata nem felelt meg apźiyázati feltételeknek, apá|yźnathoz kötelezően
csatolandó dokumentumokat és az e|oirt tartalmi feltételeket a hiánypótlási felhívás ellenéľe sem
pótolta.

A fentiek a|apjánjavaslom a" Ú3 T"l"ki téri Piac Jf je|u 2Om2 a|apterületii piaci üzlethelyiség bérleti
jogának megszeľzése céljából kiirt pá|yázat eredménýelenségének megá||apittlsát és a pźúyázat
ismételt kiírását.

II. A beteľjesztés indoka

A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozata|fuaaTisztelt Bizottság jogosult.

ilI. A diintés célja' pénziigyi hatása

A döntés cé|ja az Ú3 relet<ĺ téri Piac Jf je|u f0m2 a|apterületű piaci tizlethelyiség bérleti jogának
megszerzése céljábólkiirtptiyázat eredménýelenségének megá||apitźts és ismételt pá|yázatban történő
kiírása.

A döntésnek pénnlgyihatása nincs.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Bizottság hatásköre a piacokról sző|ő 612014. (III.06.) önkormányzati ľendelet 8. $ (2) bekezdésén
alapul.

Mindezek a|apján kéľem az a|źtbbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy diint' hogy

l. az Új Teleki téri Piac Jf je|u,2Om2 a|apterĺiletű piaci üzlethelyiség bérleti jogának
me gs zerzé s e cé lj áb ó l kiirt p á|y ázatot eľe dménýe lennek ny i\v źtnítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. március 2'

2. ismételten megindítja az Ú3 Teleki téri Piac J2 je|ú, 20m2 alaptertiletrí piaci üzlethelyiség
bérleti jogának megszerzése céljából kiirtpá|yźůatot, amelyre tekintettel elfogadja ahatározat
męllékletét képező pá|y ázati fęlhívást.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5.március2'



3' felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon ahatározat2. pontja szerinti pá,|yázati felhívás
helyben szokásos módon történő kifi.iggesztéséről, valamint a honlapon töľténő
megjelentetésérő1.

Felelős:
Határidő:

polgáľmesteľ

f0I5. mźttcius 2.

A döntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat

A lakosság széles körét érintő döntések
módjáľa: nem indokolt

Budapest, f0I5 . február 23 .

esetén az e|őterjesztés előkészítőj ének j avaslata a kozzététe|
hirdetőtáblán honlapon

F'q--
Ącs Péteľ
Igazgatő
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Jegyzőkiinyv

nel.v készült a ..Piaci áľusítĺihel,v. béľbeadása''
bcľíĺćkź'eibontásáĺrak tríľgyában' A pályázat tźsgya: az L}j

alapłenileĺĹi i:iaci Ĺiziethelviség berleti jogának nregszerzése'

Idoponĺ: 2015.febľuáľ 9. ]ó.00 óra

ĺ'Iei,ve: u.j ĺe:etĺ téľi Piac piacr,ezetó-lrc1yet.ĺ'esi iľoda

jelęn r,iu-u:ak:

.leleĺiléti íl' szeĺirrt

táĺg.vťr pály.azati feihívás
Teleki téľi Piac J2 jehi 20m2

,3íłĺt:!łí ll::.; i l l.i;l;í :l|jl *r:l*t i].il.i! ii:ť\]' ]i . i.j ]-|:i;j1:g

i..l;:;ĺ:lli:;ii.,:.i -íĺ.-- : .::i - : - '.t*

'.:..ĺ(]'i5ii.|łi1 
]'li. l .|

: . ĺ,*:*.". j:.:,,|".'
i):.:l,t,,. , :.'17::'; :: i.' li 'J-\ , ''..:.,..i ,, ':' : i,,t j

A Bizoitság nregáIlapítja, hogy

i. Az al'áillattételi felhívás 20i5. -ianurir 26-a.n kiftiggesftésľe keťlilt a Józsefr,árosi
Polgármesteri hívatalban és a rł,wlľjozseitatos.hu lronlapon. r,alanlint 20l5. januáľ
2.l-éa,az Lj Teleki tćľi Piac iertiletén található hiľdetőtáblaĺ'

2. ĺ\ Bizottság :negállapítja' hog.v hatáĺidoĺe 1 ajáltat éľkezett. melyet Horváth József
n;.újtoľt be.

3. A beaclott pál1..ázaíbzľr t{on,áth .Iizsef elso rószletként 500,000,- Ft beflzetést l'állal,
alni nem ĺ.eiel lneg a pá!1,'ázatban kiíl1aknak. ( Eg.vösszegii minirnális brurtó betćpési
díj minimunr 4.000.000.- Ft, melynek e]so ĺészlete 30%-a - 1.200.000.- Ft -
tlÍrokbavételkoĺ ese<ieĺkes')

4. A beađott pál'vazatbaIl Horĺ,áth József a fermmaradó belépési díjĺa 48 havi
részleľ|rzętési l'ál]a]írst tesz. ami lrem felel meg a pźtiyázatbau kiíľtaknak. (Egyösszegií
lnininrális bruĺó belipési díj fennmaradő 70o/o-a 24 hónap aiaĺt egyenlő havi
ľészietekben Íizeiendo' )

5. A beadott piiyázaĺban Ho:váth József e]muiaszi<ltta rlegjelcilni a pályĺŁaľa kííĺ
alusítóhelyen folytatni kĺvánt tevékenységi koń, meiyeket az alábbiak köztil kellett
kiválasztani:

- Crikrászat! készitmény. éclesipaĺi teľlnék és irelyszínen sütötĺ cukrászaii
í.er.:-llékek

- Eg;*éb ćlelr.riszeľ (magck- aszaJvárryok' fűszerek)

[:ł l084 Bsdapesi. luátyäs tÉľ ] 5

?ł15 rĺľ;?, i\,
'4' € 1ł, i. /=ł c.'i, Ś..',
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- Krjzéľzetjavító és étrentl-kiegészítcí ternrék (biotermékek. egészséges
táp'lálkozáshoz taŕozó élel.nriszerek' éttend kiegészíttĺk)

- Kézĺnti.',es ĺej és tejtennékek
.Ą beaclott pál-vázatlran ijorvárh .ĺózsef ęlnulaszt otta csato]ni a piůyáza!'hoz kotelezően
csatolandó meiiékletek közÍj1' łz;

- Éĺĺ.én1,-es l'áll'alkozóí igazoh,án'rt' gazdasági taľsaság esetén 30 łapnál nem
régebbi cégkivonatot. ameiy igĺzolja. hogy, a táľsaság a ĺneghiĺđetett
ievékenység ťol'yatására jogosult, és 30 napnál nem régebbi aláíľási
círnpé1dáliyt.

. .Ą foi1.tatni kĺĺ'áni rel'ékct1,séghez szĺikséges enge,Jéiyek nrasolaiot.
- Nyilatkozai arľa r,onatkozóau, hog-u a gazdasági társaságnak, egy.éni

ĺállďkozómk neni áil fenn adó,- várl- és illeĺéktańozása'
A lriárypćĺlásľa. való felszólításĺ fa15.02,I0-én elkészítjtik ć,s az azĹ követo napon
szer:rélyesen kézbesitj riŁ.

Br:dapest, 2015. ťebľuĺĺĺ 9'

pi acvezeto-he1 yetĺes

Tajkov Nikoletra

piacvezető-hel 1'ettes

it= l08.'l Budapest, i!.!áry.ás tér l.-i.

\,ĺolnár Istr'án
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ÚĺrrltIgľľnl ľlec

[łde íľhatja a ször,eget]

Jelenléti Iv

a ., Piaci árusĺtóhel.v bérbeadása,, uĺrgyú. pál-vazaĺi felhĺvas borítékboniásan megjelentekrői:
T\EV AI,AÍRĄS

,k,gĺe'á,, 1,;Ł"ł.*'

Budapest.2Ü15.02.09.
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BI"iDÁPEST FÔ\.,iRos v III. KERüLII.
Ú; ĺel,exI -ľĺ:nl ľĺ,rc:

Ilot.l'áth .Iĺ,izsef

essnéd
Rákóczi terenc u. 5'
2líl1

Táľgy : I':I;án-vpótiasi Í'elhír'ás

Ügyintéző: Mach Jĺ5zsef
Telefonl +3 6170-8ó6-0552
e.rnaÍl: jmach@jvsz8,hu

.I'isztelt 
Uľam!

Brrca.pesi iôváros VIII. keľÍ'i!e'. Józsefuárosi Városüzemeltetési Szol.qálat, mint pályáz-at kiíró'
2015..január 26-án kiir.ĺ,.PÍaci árusíÍĺ5hely bóľbeaĺlásáľĺil'' tal.g;,'ri. a Budapest VIIi..
-3512jl1i helyľaiziszáĺnalattkialakÍ.ttltt,atermészetbenaBudapestVIII."TelekiLászlótéren
iĺilállrató Uj leleki téri Piac j2 jelii 20 m2 a}apteľĺiletu piaci tizlethel.viség bérleti joga.ĺak
!.l1eg-czel.Zésć].éil szóió bellyújtoit pályázatuk kapcsán hiánypótlásľa hívja iěl Ont. mint pál}'áZói
a ko..,etkezó tćn:ĺikbarr.

1. A beaclott pályázatban 
^ 

9Ąi.y.áz'ó elso ľészletkén' 500.000'- Fĺ beÍizętést vállal, ami
nen iělel meg a páiy'.ázatba.ą kiírtaklak. ( Eg-vösszegú miirimális bruttó 

.aelépési 
díj

lninimtrn 4'Üc0.000'. }'t, IneIynck' első ľészie:ie 30?,o.a - 1.200'000'- Ft .

biť.okbavételkoľ esecékes. )

2' A beadott pál1,.ázatban a pá\yáző a fenrrnraĺađl belépésí diira 48 har'i részletílzetési
vállaiást tesz, ami nenr íeiel nleg a' pál1,ázaĺban kiíľtaknak. (EgvösszegLi rnininális
bruttó bclépćsí ĺĺíj fenlnraĺado i\?,o-a 3.4 hónap ďaĹt egyenlcĺ havi részletekben
Íizetenĺio. )

l. ĺ\ bea<lon pál;.ázatban Horváth József elmulasztotia megieiölni a pályúzatľa kiíľt
álusítóhel-ven fol1'tatni rír'ánt tęvéken'1'.ségi kori, meiyeket az atábbiak koziil kellett
kir'lilasztani:

- Cukľászati készitnén1'' édesipari telĺék és helyszínen sútött cukľaszati
teľrnékek

- tg,veb éieliniszer (lrragok- aszaiván.vok' fűszeľek)

- Kozérzetjar,itó és étrencl-kiegészíto teľmék (biotermékek. egészsćges
tápi/tikozáshoz taľtoZó éle1nriszeľek. ótrenri lľieoéqzítnĺr t

- KćznLir,es tej ćs tej.'ermékek

Ii 1082 Btldlinest. Baľoss u' ĺ.:-l-67. 8 459-2.l0c
ił"'twjozseivaľos'i':u 

l

2*t5 ľĹęĚ t:. -
s ar:'.'ĺ.€'1'?.ä'"/' lc ł S



B(;DAPĘ'ST }Ť\'ÁRos VIĺI' HERI-]LET
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f' A beądott pál)'á.zatban a pályazi elmul.asztotia csatolni a páI,ĺázathoz
kötelezóe;r csatolandó mellékietek közuI az:

- Érvén1'.es vállalkoz'ói lgazoivź:slyź, gazdasági táľsaság Bset'éi} 30 napnál nem
régsbbí cégkivonatot, amely. igazoija, hog-v a tarsaság a meghiĺdetett
tevékelrység fo.iytatĺĺsáľa jcgosult, és 30 napirď nem ĺégebbi aláírásś
cínpélĺlányx.

- Á' fol1.ta.t'ni kívłĺ:rt ter'ékent..sćghez sztlkséges engedélyei< másolatoĺ'

- N'vílatkozat aIľa vonatkozóan' hogy a gazdasági társaságnak, egyéni
vállalkozónak nem áll t.enn ado,- vá*r- és illetéktaĺozása

Á sztikséges aldatokat kéľjrik a hirĺnypótlási lratáridőig p'jtoini.
:\z ilál-r'áza*iÍró hianypó:lási határidokćnt 20l5. 1barua: I3, 12:00. óĺa.
Amęr:rryiben a hianyptitlás lre:n kęnil teljesítésre, a benyiijtotĺ pályťrzat ennek isrneretében
kęrüi elbíľálásľa.

Blda'irest, 201 5. fębruar 1 0.

'I'i szrelette!:

Piacveze

i.?.. ĺ';7' s.1

Sś i0"Ś2 Budapest, Baľoss t' 63-6i ' a 459-2l00
rvrv rł.j t-'z.se fvaros . h u

ji,, ł-łiv,t-,l
ii/

, tť .ť.ĺ
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Bt.;DAPFsT FővÁ,Ros vtII. KERĹ!ĺ,ET
Ú.l ľrte<I ĺÉRt pl.tc

Jegyziĺkiinyĺ

lneĺy késztilt a ..Piaci árusítóhe|y béľbeadása'' r&.g.vú páiyázati felhír,ás ,,Hirínypótlás''
taĺ-eyťr bcľítékťelbontásának tárg1'.ában. A pźúytuat rźLrgya| az Ú; letełĺ téri Piac J2 je1ü 20m2
alapteľĹiletii piací iizletirel5.iség béľleti jogarrak negszerzése,

Iilópont; 20lS.február 13. 12.00 óm

.['lelye: Ú.1 ľetelĺi téľi Piac piacvezetó.belyetiesi iľoda

jeieĺl vannak:

Jejeuićti ív szerint

Elözr:ények:

t. Az- ajánlattéteii felhívás 2015. jaĺuaĺ 2ó-án kiíi,ggesäé-srę tęgfiih a Józset-váľosi
Poigármesteľi hivaĺalbalr és a lv.ĺ"mr,jozseti'aľos.hu honlapon, valarrrint 20l5. janulíĺ
f7.én az ť;1 ľeielĺĺ téľ! Piac tertiletén található hirdetcitablan. Ä pályĺŁat leadási
hatáĺídeje 20l 5. t'ebľrráľ 09. 1 6'00 óľa vo,it.
Á l}izoťtság rnegállapította. hog1.'hatarid<ire I ajánlat ér,kezett, nrel1,'et Hon,áth Józseť
nyťlitott be. A boľítélĺbontásľa 20l5.februáĺ 9-én 1 6'00 órakor keĺtilt sor.
A beadott pĺílyázatbalr Hoľváth József elso részletként 500'000,- Fĺ befizetést vállalt,
a:rri nem t.elelt meg a pát-vázatban kiĺľtalĺllak. ( Egy'összegű nlínimáiis bľutii belépési
c1íj minimum 4.00Ü'000'- Ft, melylrek elso ľészlete 3O%.a - 1'?00.000.- Fi -
biľtokbal'ćtelkcr esedéiĺes')
A beaĺiott pá|yźnaĺban Horváth Jozsęf a fennrnaľadó belépési díjra 48 havi
ľészietfizettśsi rłállłást teit^ źlÍni neni |elelÍ ĺrreg a pályazatban kiírtaknak. (F,gyösszegu
nrinináiis bruttó beiépési díj fenr:nraĺado 709,o-a 24 binap alat el1'enlo ĺa..ł
ľészletekben fi zetendő. )
.Ą beadott pály'ázatban Horr.áth .Tózsef elmulasztotta megjei oŁĺi a pa\yazatra kiírt
áľusítóhel,vel: folytaĺri kír'áni tevékęn.vségi köĺt. melyeket az aiábbiak közül kel]eft
kiválasz-tani:

- Cukľászaĺí kćszíinréiry. édesipari temlék ós irelysz'ínerr stiĺött cuŁľászaťi
termĺikek

. Eg.vdb éieln'ĺszer (magok. aszair.alr:vck' íúszerek)

?

).

1.

)..? |0S.ĺ 3udąplę5t. jvái).ás tćr :5



- Közérzetjar.ító és éĺ-enđJ<iegészíiő tcnnćk (bioteľmćkek. egészséges
Ĺáp!á}k<>z'ás|loz ĺaľtozó éleinrisz'eľek. ékend kiegészítok)

- Kézr.:iiĺ'es tej és tejtermékek
A beaclott pályázatban Hoľváth József elmrr]asztolta csatoini a łáI'váz*',hoz kötelezoen
csaÍo]ancii nreliékletek iĺozÚ| az:

- ]:n,én'ves i'áilaikozói igazoirlĺín;ĺt, gazc7asági társaság esetén 30 napnál nem
régebbí cégkivonatĺ-lt. amel'v igazolja, hogy a társaság a roeg}rirdeteiÍ
tevékenység fol1tatásrira jogosult, és 30 napna] uern régebbi aláíľási
cínrpéldán-vt.

- ĺ\ Íbiy1atni krvárĺ revékenységhez sziikséges engedélyek lnásolatot'
- Nyiiatkozat aľra vorietkozóan. hogy a gazdaságí társaságna-k. egyéni

l'tl"]la1kozĺinak nem áll t-ęnn adó.- vám- és i]letéktarrozása.
A 1lĺáu'vp.5tlásľa vaió t.elszólítást 2015.02.10.érr eikészitettük és az ad. k<iveió napon
személ,vesen kézbęsítettük. ,Ą IIianypótlás leaĹ1ási hatáťideje 2015.íebĺaár 13. 12.00
ćĺa.

Ä. tsizottság rnegá1lapítja, hog'v

6.

ľIatáridöľe i hiány'pótlás érkezett, neiyet Hoľváth József nyiijtott be'
A l{iánypótlás talta]maz egY aiĺinlatot, me[3;e| Hcĺvá|h Józseťn.vújton be.
A beadott Hian,t.oótlásban }-Ion'áih József megisnétii az eredeti aie.ąlaÍtételi íelhÍvásľa
tett vá]la]ását az Egyclsszegű miniĺ.iáiis brr:ttó beiépési ĺiíjľa r,olratkozĺ1an. (Lásĺ1:
Elcizmények (3.) és (4') pont.)

A Hián-v*pótlásban Hoľvĺíth József elmu]asztotta az áĺtrsítóhel.l,en fol1ŕiatni kívánt
ievékenységi kĺjr pontos megjelölését. (Lásd: Előznények (5.) pont. Teľrnékeí köĺét
^.Te!rén- és keuskete.|. vaiamint tejtermékek és Íistöit áruk-'- ként írta le.
A Hianypótlás"can ľlorváĺh József csatolt egy leírást '.Az áruk e]ađásĺĺĺa.k ]eírása,,
cínimel.
A l{ián.vpótlásban ĺ-{oľváti: József csatoit egy .'ĺ.Iatóságí állatoľvosi lrizonyítválri,.t az
ál]ati eľedetű termékek kistenrreiói ĺerrneléséirez, e|}ć}]|iźásához. illetve
felcolgozása}:oz''; rnelyben az éľtékesíĺés terii]ete én,én!'ęs a ľégión belĺiti piacokľa a
(4.) pontbarr megnevęzett temékekre' A dokurnentum Hon'áth József ner,éĺę szól. aki
lakik 2l6i' Csomád, Rákóczi u. 5. sz. alati. és akinek kistermeiői ľegisztrációs szálna:
12-6-T-028. a gazdaság helye 2151. Fót, Erdészház, Hľsz: 6?04, a ĺlokumeątum
kiáliítója Dr. Lukács Lilia. kiailításanak dátuma 20],3.októbeľ 29.
A beadott Hiárr1,-pótlásban ľlorr,átll József eln:r.l]aszjotta csatolni a páIyázathoz
kii te]ezoen csatolarrcló lnellékletek köztil az:

- Eľvény'es vállaikozrii i.eazolĺ'án;.t. gazdasági iĺĺĺsaság esetén 30 n'aprral nem
légebbi cégkir;onatot, arnel.v igazoija. hogy a társaság a meghiľderett

1.

J.

o

iJ l0ĺi4 BudapesÍ. jr4átyás téí l.ś
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tevćken1..ség folytatasáľa jogosult' ćs 30 naplrái nenl ľégebbí aiáírási
címpéldánł.t.
Á foiyĺatn i kí'lánt tevékenvsé gh ez sz-ĺikséges en geĺlélyek m ásolatát.
N.".iiatkozat arla vonaÍkazóan, hog} a gazdasági táľsaságiiak, egyéni
vá]lalkozónak nem ďl ferrn acó.. vám- és illetékĺartozása.

IJuclapest, 201 5. februar 1 3.

! , ',1:... ĺ -, (..-''
r. .i 'Ĺ..!'.. .}*"-

'.--.'.,.\í'óináľ IsĹváĺí

p!'acl'ezető -lrel y,.ettes

(
..."i ,',,..Ž\i #./L- /

Tajkov Nikoletta

piacvezettĺ-lrelyu.ttes

E i084 Bucapest, lv,ĺátyas ter l-5.
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Új ĺĺLtxl rťnĺ pĺac

ľÁlyÁz.:ľľr FELHÍvÁs
Piaci árusítóhely lrérbeadásáról

.Ą Józsefvfuosi Váĺosĺlzerneiteĺési Szolgálat (székhely: 1 084 Budapest N4át.vás téľ 15,), inint a
iJLidapesĺ vin'. 3-ś123111 helyľajzi szám alatt kialakított, a teľmészetben a Budapest V1II.,
Teieki I'ászli téren taiálható Ú1 ĺeleiĺi tćľi Piac üzenieltetóje (továbbiakban: Üzer:eltető)
nyilvános i:áiyázatot lrirdęt az |'! Teleki téri Piac J2 je\ii 2Oĺrű alapteľiiletu pĺaci üzletlrelyiség
'néľleti jclgtinak megszerzéséľe.

1. Eg."v.összegű minimá|is bruttó bclépési díj: minimum 4.00Ü.000,.Ft +,ip4

. ;:rel!'nek elso részlet'ę -109,o birtokbavételkor

. a fennnaĺadó?0% 24 hónap alatt egyen1ő havi részletękben írzetheto

2. Áz Íizlethely.iségben ťolytatandó tevékenység és a 2015. évi béľIcti díj összege:

. cukrászaii készítmćni'. éĺiesipari ternrék és hel'vszílren sütött cukrászati
tennékek. 1 300 Ft + Á}.ÁJm21hó

. eg!'éb éielĺniszer (magok- aszalván1,ok. füszetek) 2 500 Ft + ÁFÁJm2/hó

" kozérzęž.iavitó és éirenđ-kiegészÍtó termék (biotermékek, egészséges
táplálkozáshoz tartozó éielnriszerek, éĺĺend kiegészítök) 2500 Ft +
Átr'ĺ"'rnzĺrro

. kéznrrives tej és ĺejtermékek. 1 300 Ft + Á1'1"l*27nu

A pál'vazat nyertese megszerzi az adoit üzlethelyiség bérleti jogát a szerzodéskotés napjától
hatáľozatlan iđĺire. A béľ]eti szelződést a Budapęst Fővafos VIII. keľület Jizsefváĺosi
onkormányzat béľbeacĺóval köti nreg a nyeľ.ies pályázó.

Jclentkezési határid ő, pá|y ánat leadási h atáľideje:

Jelentkezés hel.r'e:

Piacr,ezetĺĺség

Jclcntkezés rnóĺlja: A

20Í5,03,23, ĺ2.00. óra

Józsefváľosi Váľosüzemelŕetési Szolgálat IJj Teteki téri piac

pÍł|yázat záľt borĺtékban adhaÍó ł:e. ̂ Ą borítćkon szeľepeltetni ke||:

I

]L17'sy';ť',ĺ,ĺs((.f S... 
LT]^E]''{-;Ĺ.'

lDÓSBARÁT ń.ł
ONKORN4ÁNYZAT'.,.,..j
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,,Y źlly'ázat piaci á rus Ítĺĺhely bérbea<lásá ľól - ľ elbontani tĺlos!''

Á' pál'v-ázat kötelező elemei:

1, I:ol}1atni kívánt tevékęl:'vségi kö: leírása

2. A belépćsi <iíj összegére vonatkozó vállalás (mínimuiĺ 200.000 FłhZ +.ĄľA)

Á pályázatnak taľtalmaznĺa kcll a pályázĺi atábbi adatait:

NéviCégnér,, Székhely'. Cégieg-vzékszáln. Egyéni vállalkozó esetén váltalkozói
igazolváiryszáni, ostennelťj eseién őstermelői igazolr,ĺĺnyszám, Adószárn' Képviselő neve.
'ľeleÍ.olr.száll, Éĺesítési cínr

A pály.ázathoz kiiÍeleztĺen csatolandó mel|ékletek:

i. Érvényes ','állalkozói í.gazolván1', gazdasági tarsaság esetén -?0 napnái nenr ĺégebbi
cćgkivonat. amely igazolja, hogy' a iaĺsaság a meghirdetett tevékeny.ség
folytatásarajogosult, és 30 napnál nem régebbi aláiĺási cíinpélđán1'.

2' A fol,l'tatni kívar:t tevéken-vséghez szükséges engedélyek másolata.

3' Apáiyázaton ĺész.. venni kívánókat meglrat'ďmazott is képviselheti. ez esetben a
meghatalrnazá"st közokiľatban 'ł'ag'v a teljes bizonyító eľejű magánokiĺaĺbą kejl
Íbgialni, és azt a pá|yázatbcz csa1olni szükséges.

4. Nyilatkozat aľa vonatkozóan, hogJv a gazdasági tĺírsaságnak' egy.éni vál]alkozónak
ne:n áll fęnn aĺió.- vám- és illetéttaĺ<lzĺĺsa.

5. A Józ-seÍi''á:.osi onkomán-v.zat Pénziigyi ÜgyoszráIyállak igazolása arról, hogy a
pályázónak a Józsefi'áľosi trrkornálryzatral szemben lejárt ktlvetelése nen áll
fenn.

0. Nyilatkozat a.ĺ.l-a voĺatkozóan, ho.ey a hel'viség béľleti díjára vcnatkozóan az
aibéľletbe vevci készfizeto kezességet vállal, és az tnkomlrĺnyzat t,ulajdonában ál1ó
nem lakás cé}iára szolgáló hely'.íségek bérbeadásának feltételeilől szóló 35,J20i3.
(vI.20.) öl*ormán'vz'aĺi rendelet l7' 

-$ 
(4) bekezclésébe:r meghatáIozott közjegyzöĺ

okĺľaĺ a]aĺľásáĺ, l,ál]alia'

A pál1'ázĺtt n..ĺ.elve magyaľ.

lDĹlSBÄRÁT đĺr
Ö ĺłro n ľu,tÁN YZA |. l.ĺ:
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,Ą pá|v''áz'ó az ajanlattétcli hatáńdo leilírtáig módosíthatja vagy vissza\on\.tatja páIyázati
a.iánlatát. r\z ajálriattételi hatáĺĺdő le'iártát kcjvetĺ1en a benltĺtott ajanlatok nem módosíthatók.

I{iánypótlásľa ł ben1'újtott pályázatĺlk bontását kłivetően van }ehetőség, 2015' március
30' 12.00. ĺ5ľáig.

.Ą páIyázat elbíľá|ásának szempontja; a legmagasabb łisszegŕĺ belépési díj, de mĺnimum
4.000'000,-Ft + Ápĺ.

Azonos elbíľálás eseĺén elonw.jelent. ha a VIII. kerüIeťben regisziľált egyéni válla]kozó,
gazdasági táľsaság nyilitia azr be.

A n;''eľtes vísszalépése ese!én a pál.v.rŁat soron kör'etk.ező heiyezetijével koti meg a béľłeti
szerződést a Bérbeadó.

A pályázatok bontása 3'015. március 23-án 12.00 órakoľ történik az łłj Teleki téd Piac
lľodájában (i 086 Budapest. ].e]eki László tćr). Ap.ályázat bontása nyilvános.

A nyertes pál.vázót az oni<oľmányzat Képviselő-testtiletének \iarosgazdálkodási és Pénzügyi
IJ!zortságának dönrését követóen postai úton éľtesítjük.

A l:1.'ertes pál1ázór'al az onkormányzat a béľleti szeľződést az onkonnĺín1,zat Képviseio.
testĺjletének \iárosgazdálkcđási és Pénzügyi Bizottság llozzájfua!źsa esetén koti meg' Á
béricti szerződés fóbb ĺarta]mi elenrei:

r. Belépési dlj 1izetése a béĺleli szeľződés nlegkötéséig'

2. 3 havi bru1tó bérle,tí díjnak meglblelo összegri óvadék ťĺzetése hat havi egyenlő
részieĺlren. az óvadék első részletét a béľIeti szerzödés megkötéséig kell
megfizetnie az óvädék ferulmaľadó részé1 minden hó l0. napjaig köteles
nlegÍIzetni-

3. A bćrletĺ díjfizetési kotelezettség kez<leie a szerződésktjtés napiátói.

ł. I{alározatlan idejü béĺleti jogviszon1,.

5' .Ą liaľi bérleti díjaĺ havonla eiőre, a ĺárgylrónap 15. napjáig köteles megťizetĺri
Béľbeadó bankszámlaszániIájitra.

6. Üzerneltetési cíjat nem kell frzetní. a bérleĺi ĺlíjon felril a Bérbea.ló Képviselő-
testületének 404/2013. (XI.06.) szánr.ś hatáĺozaĺában foglaltaknak negtělelőeł
csak a tén-v*legesen r]:éľt fogyasztások és használąt alapján tovább számlázatt
elekironros áraln. ir,ór'ĺz, fűtés szcllgáitatás ciíját, l,alanint a piac 'iizenreltetéséboj

J"ł'*gfiĺ+|tff:'
'.. |'?,9JBĄRÁT i,.B
ONKORfuiĄNYZ.Ąf :'ľ:
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ú lel.txt tŕnl z;ĺc

ere<lo zöldhulia<ĺék-. szeĺrles eľedetli hu]iadék-, komnrunáiis hullaĺ1ék Béľ]ő áĺtal
leadott és az üzeneltető áIral nyilvrinraĺto:t mełnyiség szál}'ítás dryát keli
megÍ.izetni.

z. A bérlo a béľleti szerzodésben fogialt kĺitelezeftségei vállaiására közjegyzo előtt
egyoldalú kötelezeitségvállalási nyilatkozatot ĺr alá, melynek atapjĺin bíĺósági
végľehajtásrlak van he|1'e. .Ą Béľlo tudonrĹsu'j l'eszi, anieĺrnyiben az egyoidalú
kötelezetĺségvállalá'si ĺyiIatkozatoĺ a jejen bérleti szerzőđés aláirását követő 60
napcn beltil !)ei]:l iĺla a|á, a l}éľbeadónak a Béľiő kijelöléséről szóló
jogilyĺlatkozatához vaió kötöttsége nregszĺiník'

,Ąĺrennyiben a píĺ|1ĺfvat n),eľtese a bérleti szelződésr nem ílja aLá az elbiráIástó] száĺníĺott 30
napou beltil (ogvesztĺĺ haiáľidő1, ebben az ei;etben az Üzerneltetti a soron kör,etkez-ő mrísoĺlik
legeli1uyŐsebb ajánlaiot tevtjvel jogosult a szeľzodést inegkö1ni, szintén 30 napon bejül'

A pái;;ázattal kapcsolatos további infoĺ:náció az Ĺ1 Teieki téri Piac Iľodájában kérhető (I086
Budapest. Teleki l-ászló téĺ).

Jelen pál-vázati íelhívás kífű'ggesztésľe kerül a PoIgármcsÍeri ltrivaÍal hiľdetőtáblájá o, azv1
Tc|eki téľi piacon és negielentetésľe keriil a rvwĺv.jozscfľaros.hu honlapon.

Budapest.20l5.

}{)1sř#ťäĺ'.*řu . |ĐÓsBÁRÁT .ĺ}l
()NKORłvlAN\,ZĄT i;ii


