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Tĺsztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

20|6. junius 2-an Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuaĺosi onkoľmĺínyzat Képviselő.
testülete a 14312016. (VI.02') számuhatátozattlval úgy döntött, hogy azÚ3 rólen téľi Piacon
(atovábbiakban: Piac) alka|rrľazottđíjaktaľgyźtbanhozott257l2OI5. Qili.O3.) sztĺmis,képvi.
selő-testĹiletihatfuozat 6. pontját az a|ábbiakszeľint egészíti ki:

,l piac területén (35123/] ] hrsz') az épiiĺeten kívüĺi bérlemény díja: minimum 5.000,- Ft/ m2
/ hó + AFA. A bérlő kiválasztdsa pólyóztatás útjón torténik a piac-olcróI szótó 6/2014. QII.06.)
onkormányzati rendelet r endelkez é s e inek me gfelelően,,,

A Piac épületen kívĹili teľületének hasznosítás a a Jőzsefvrľosi Gazdálkodási Központ Zrt. Uj
Teleki téri Piac és Termelői Piacok (a továbbiakban: Üzemeltető) szeľvezeti egysé gtapaszti.
Latai, valarlint a béľlők és a vásiíľlók által adott visszajelzések alapjan pozítív-,. ez& *v,"-
meltető javaslatot tett a ľendszeľes külteľületi ĺírusítási lehetőseg měgeľěmtéséie.

Áil1dó jellegű kitelepülés esetén a béľlő, vagy a Józsefvárosi Gazdá|kodási Közpofi Zrt.
által biaositott fahazat, vagy a saját maga á|ta|hozott fahtnat veheti igénybe btifé; falatoző
(melegkonyhával) üzemeltetése céljára. Amennyiben a bérlő a maga atil hozott faházban
szeľetne piaci ĺáľusítást folytatni, akkor az épftésnggyel összefüggő egyes helyi önkotmźnyza.
ti hatósági eljĺĺľások részletes szabáIyairől szóló Budapest Fővlíľos VIII. keriilet Józsefuĺáľosi
onkoľmĺĺnyzat Képviselő-testĹileté něu sĺzotz. (II.1O.iönk otmźnyzatíľendeletébe ĺ szabáIyo-
zott településképi bej elentési elj árást kell lefolytatnia.

Az onkormtnyzat Képviselő-testtilete, fentebb hivatkozott,2016,június 2'źnhozottdöntése
alapjźn az á||andőjellegű kitelepülés béľleti díja minimum 5.000 Ft l m2 l hő + Áľ.,ą.. Az áI.
landó jellegű kitelepiilésre a béľlő kiviílasztás a aPiac épületén belüli árusítóhelyekkel azonos
pá|yazati feltételekkel és pályáztatási módszerre|töľténik. A nyeľtes páIyáző a legmagasabb
belépési díjat aj ĺĺnló pá|ytnő |esz.

A lęendő béľlőnek teľmészetesen ľendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez szükséges ha-
tósági engedélyekkel.

Fentiek a|apjan javaslom atargyi teľĹilet @Új Teleki téľi Piac 4, szźĺmufőbejaratbal oldalan_ Kaľácsony Sĺándor utca _ kijel<ilt, 6 mz.es teľĹilet) pátyázatútjĺín tcĺľténő hasźnosítását.
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il. A beteľjesztés indoka

Az e|őtetjesztés tttgyźlban a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskörébe tartozik.

ilI. A diintés célja' pénziigyi hatása

Az źi|andő jellegű kitelepülésre vonatkozó döntés céIja a Piac kínálatanak bővítése pá|yźtńa-
tas útján' illetve ezzeI összefuggésben a bevételének növelése.

A fahaz felái1rításávď a Piac bevétele nőpi fog. A minimális belépési díjjal (300.000,. Ft +

Áľĺ.;'illetve a bérleti díjjal (5.000 Ft / m2 lhő + ÁFA) szĺĺmolva a2016, évben kb. 420.000,-
Ft + ÁFA plusz bevétel varható az alábbi számítás alapjan: 6 m2 (eza felállítandó fahaz teľĹi-
lete) x 5.000 Ft x 4 hónap (ha szeptemberben megkezdődhet az źxusitás, akkor a2016. évben
4 hónappal lehet számolni) + 300.000,- Ft belépési ďij:42O.O00,- Ft + AFA.

Az onkoľmźnyzat ńszéro| a fahaz felállítása 200.000,- Ft fedezetet igényel (elektľomos
almérő telepítése és elektromoshźiőzat kialakítlísa), mely a II407 címen rendęlkezésre ál1.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Vĺáľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskorę a piacokról szőIő 612014. (III.06.) ön-
kormtnyzati rendelet 8. $ (2) bekezdésén alapul, amely szerint a pä|yázati kiírás taľtalmi
elemeit, apáIyazat eredményességének megállapítását, illetve a nyertes páLyazőt aYźttosgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozza meg az Üzemeltető javaslata alapjźn. A páIyazat
lebonyolítá sa az |J zemeltető feladata.

Fenti ek al apj an kéľem az alábbi hatfu o zati j avas l at el fo gadás át.

Határozzti javaslat

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. pá|yźntatás ťltjan töľténő hasznosítás keretében a Budapest VIII. keľület, 35I23lI1 hľsz.
alatt kialakított, természetben az ĺsi Te|eki téri piachoz tartoző, a Kaľácsony Sándoľ utca
oldalán ta|á|hatő, önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás cé|jára szolgáló területen
piaci ĺáĺusítás céljából állanđó jellegű fahaz létesítését engedélyezi, amelyre tekintettel
elfogadjaahatźľozat1.szźĺrltmellékletétképezőpá|yazatifelhívást.

Felelős: Józsefuaľosi Gazdálkodási KözpontZrt.
Hataľidő: 2016. aupusztus 22,

2, felkéri apá|yénatot kiíľó Józsefuarosi Gazdálkođási KözpontZrt,-t arľa, hogy gondoskod-
jon a pá|yázati felhívásnak a Budapest Fővaľos VIII. kertitet Józsefuárosi onkormźnyzat
honlapjan, illetve a Józsefuarosi Gazdálkodási KcizpoĺÍZrt, honlapjan töľténő megjelenĹ
téséľől, valamint a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal hir-
đetótćtb|źljan és azUj Teleki Téri Piac effe a célra renđszeresített hiľdetőtábláján töľténő
közzététe|érő l, to vább á a p áIy źnati elj árás leb onyo 1 ításríĺó l.

Felel ő s : Jó z sefvráľo s í G azdá|kodás i Kö zp o nt Zrt.
Hataridő: 2016. augusztus 22.



A döntés végrehajtás ált végző szervezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizp ont ZÍt. T]j
Teleki téľi Piac és Termelői Piacok Divíziő

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjének javaslata a
kozzététel módjáĺa: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. augusztus 16.
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1. számú melléklet

pÄĺvÄzĺTl FELHÍvÁs

Áilandó pĺaci árusítóhely béľbeadásáľól

A Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt, Uj Teleki téri Piac és Termelői Piacok Divízíő

(1086 Budapest, Teleki téľ 3.), mint a Budapest VIII. kerĹilęt,35t23l11helyrajzi szám alatt

kialakított, a természetben a Budapest VIII. keľület, Teleki Lász|ő tét 3. szám a\atttaltihatćl

Ú3 ľeletĺ téľi Piac iizemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) nyíIt pźł|yázatothiľdet azIJi

Telekĺ téľi Piach oz tartoző Karácsony Sándoľ utcai jáľdaszakaszon, állandó jellegíĺ'

Íaházza| (a továbbiakban: Béľlemény) tiiľténő kĺtelepülés keľetében tiirténő pĺaci

árusításra.

A béľlő, vagy aJózsefuaľosi Gazdálkodási KözpoftZrt. által biztositottfahazat,vał! asaját

maga által hozott fahazatveheti igénybe piaci aľusítás céljából. Amennyiben a bérlő a maga

által hozott fahćĺzban szeľetne piaci aĺusítást folýatni, akkor az épitésnggyel osszefiiggő

egyes helyi önko rmtnyzatí hatósági eljárások részletes szabáIyairől szóló Budapest Fővaľos

VIII. keľület Józsefuaľosi ÖnkormźnyzatKépviselő.testületének 5l20I3, (II.10.) cinkormany-

zati rendeletében szabályozotttelepülésképi bejelentési eljáľást kell lefolytatnia.

1. Egyiisszegű minimális belépési díj: minimum 300.000,- Ft + ÁFA, amely egy

összegben, a bérleti szęrzőđésmegkötését követő 15 napon beltil teljesítendő.

f, A folytatandó tevékenység és a béľleti díj iisszege:

- büfé, falatoző(melegkonyhával) üzęmeltetése: 5.000 Ft l m2 / hó + ÁFA

A päIyázat nyeľtese megszerzi az adott alapteľiileten felállított fahaz bérleti jogát a

biľtokbavétel napjától kezdődő időponttól, határozat|an időre. A béľleti szerzodést a

Budapest Fővaros VIII. kertilet Józsefuarosi Önkoľmźnyzattal, mint bérbeadóval (a

továbbiakban: Bérbeadó) köti meg a nyertes palyárző, A nyeľtes pźůyáző a Bérleméný

(fahtľ;at) albéľletbe nem adhatja.

3.Jelentkezésĺhatáľidő,páiyźłzatleadásihatáľideje:

2016. szeptember 6. . 12.00 óra

Jelentkezés helye: Ú1 ľeletĺ térĺ Piac (1086 Budapest, Teleki Lasz1ő tér 3.)

Jelentkezés módja: ApáIyźlzatzar:tborítékban adható be, ApáIytaat nyelve magyaÍ.

4. Apáilyázat ktitelező elemeĺ:

a) Nyilatk ozat, melyben a ptĺIyaz(: vátlalja a fahźn btifé, falatozó (melegkonyhával)

üzletkör cé|jarutöľténő hasznosítást.

b) A belépési díj megfizetésének vá|Ialtstlra szóló nyilatkozat.
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5. A' páůyánathoz kiitelezően csatolandó mellékletek:

a) Érvényes vállalkozói ígazolvćny, gazdasági tarsaság esetén 30 napnál nem ľégebbi
cégkivonat, amely igazolja, hogy a tarsaság a meghiľdetett tevékenység folytatásaľa
jogosult és 30 napnál nem ľégebbi aláítási címpéldany.

b) A folytatni kívánt tevékenységhez sztikséges engedélyek másolata.

c) A pá|yazőt meghatalmazott is képviselheti, ęz esetben a meghatalmazásnak
közokiľatba, vagy teljes bizonyító erejrĺ magánokiratba foglalása sziikséges, és a
meghatalm azást a p áIy tnathoz csato lni kell.

d) Nyilatkozat arca vonatkozóan, hogy a gazdasági tĺíľsaságnak, egyéni vállalkozónak
nem áll fenn adó-, vám. és illetéktaľtozása.

6. A páIyaző az ajźn|attételi hataľidő |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja pá|yźnati
ajtnIatát. Az ajĺĺnlattételi hataridő |ejźrtát követően a benyújtott ajanlatok nem
módosíthatók.

Hĺánypĺítlásľa 
^ 

benyújtott pź./ryá.zatok bontását kiivetően egy alkalommal van
lehetőség' a páůy ázat lebonyolít ásáłt v égző szerv ezet éľtesítés e alapj án.

A páiyázzt elbíľálásának szempontja: a legmagasabb iisszegű belépésĺ díj, amely nem
lehet kevesebb, mint 300.000,.F,t + ÁFA.

Azonos elbírálás esetén előnyt jelent,ha aVIII. keľületben regisztľált egyéni vá||a|koző,vagy
székhellyel rendelkező gazdasági tarsaság nyújtja be pá|yázatot. Ha ez a|apjtn is azonos
lenne az elbítáIás (ehát ha apá|yazati ajanlatokban megielölt belépési díj összege egyenlő és

mindkét . vagy több - páIyźnő a VIII. keľtiletben ľegisztrált egyéni vállalkozó vagy
székhellyel rendelkező gazdasági tarsaság), akkoľ a nyeľtes pá|yaző az, aki időben koľábban
nffi totta be a pá|y ázatot,

A nyertes visszalépése esetén a Béľbeadó apá|yazat soľon kö'vetkęző helyezettjével köti meg

a bérleti szerződést.

Apźiyźzatok bontásaľa2016. szeptember 6-án 16.00 órakor keľül soľ az Úi Teleki téri Piac
Irodájában (1086 Budapest, Teleki LászIő tér 3). Apá|yázat bontása nyilvános.

A nyeľtes pźiyázőt a Bérbeadó Képviselő{estületének Vĺírosgazdá|kodási és Pénzügyi
Bizottságźnak döntését követően postai úton értesítjfü.

7. A nyeľtes pá|yánóxal a Béľbeadó a bérleti szeľződést a Béľbeadó Képviselő.
testůiletének Városgazdálkodásĺ és Pénzůigyi Bĺzottság előzetes horuáfiárulása esetén

kiiti meg. A béľletĺ szeľződés főbb taľtalmi elemei:

a) a belépési đíj megťtzetése a szerződésbentészletezett feltételek szerint,

b) bérleti díjfizetési k<jtelezettség kezdete a szetződéskötés napjától,

c) 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegtĺ óvadék megfizetése a Bérlemény
biľtokbaadásának napj źtig,
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d) Béľlő a havi bérleti díjat havonta előľe, atárgyhőnap 15. nap1áigktiteles megfizetní
B érb eadó b arlkszámIáj álr a,

e) határozatlan idejtĺ bérleti jogviszony kikötése,

Đ a Bérlőt üzemeltetési díj megfizetésére vonatkozó ktitelezettség nem teľheli, a bérleti
díjon feltil - a Bérbeadó Képviselő-testületének 4o4/20t3. (XI.06.) számli,
határozatának 5. a) pondában foglaltaknak megfelelően - csak a ténylegesen méľt
fogyasztások és használat a|ap1arl toválbbszám|ázott elektromos íÍatn, iyővíz,
valamint a piac üzemeltetéséből eredő zötdhulladék-, szeľves eredetiĺ hulladék-,
kommunális hulladék Bérlő által leadott és az LJzeme|tet(5 által nvilvántartott
mernyiség szái|ítás díját kell megfizetni,

g) a Bér|o a béľleti szerzodésben foglalt kötelezettségei vál|a|ásźra kozjegyzo e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á. A Bérlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben az egyo|dalú kcitelezettségvállalási nyilatkozatot a bérleti szerzŕĺdés
a|áírását kcivető 60 napon belül nem íĺja a|á, a Bérbeadónak a Béľlő kijeltiléséről
szóló jognyi|atkozatál.lozva|őkötöttségemegszúnik,

h) a Bérlő a Bérleméný albérletbe nem adhatja.

Amennyiben a páĺ|yázat nyeľtese a bérleti szerződést nem Írja a|á az elbírálástól számított 15
napon belĹil (ogvesztő határidő), a Bérbeadó a soron következő legelőnycisebb ajánlatot
tevővel jogosult a szerződést megkötni.

ApáIyázattal kapcsolatos további informáciő azUj Telęki téri Piac irodájában kérhető (1086
Budapest, Teleki Lász|ó tér 3.).

J9len páIyázati felhívás kifiiggesztésre kerĹil a Polgáľmesteľĺ Hivatal hĺľdetőtáb|áján és az
Úĺ Telekĺ téľĺ Piacon eľľe a célľa rendszeľesített hiľdetőtábtálján, továbbá
megie|enítésre keľiil a wwwjozsefvaros.hu honlapon.

Budapest, fOI6. augusztus 22.

dr. Pesti Ivett
igazgatőság elnöke

Józsefvĺáľosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt.




