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Mellékletek: f db

Tĺsztelt Váľosgazdá|kodási és Pénzügyĺ Bizottság!

I' Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

20L6. jrínius 2-án Budapest Főváros VIII. kertilet Jőzsefvárosi onkoľmányzat Kópviselő-
testülete a 14312016. (VI.02.) számú,határozatáva|űgy dĺintĺitt, hogy az Úi ľeleľĺ téri Piacon
(a továbbiakban: Piac) alkalmazott díjak tárgyábanhozott f57lfoIs. (Xu.03.) számú' képvi-
selő-testületihatározat 6. pontját az a|álbbiak szerint egészíti ki:

,Ą piac területén (35123/II hrsz.) az épĺileten kívüli bérlemény díja: minimum 5.000,- Ft/ m2
/hó + epe. l' bértő kivĺilasztlisa pólyáztatós tÍtjdn történik a piacokróI szótó 6/2014. (Iil.06.)
önkormányzati rendelet rendell<ezéseinek me gfelelő en,, .

Fentiekľe tekintettel, Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefvárosi onkoľmányzatYárosgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottsága a 83012016. (vIII.ff.) számi' hatfuozatával d<intött a
35If3lI1 hľsz. alatt kialakított, természetben azUiTe\eki téľi Piac teľületéhez tartoző, állan-
dó piaci ĺárusítóhely bérbeaďásálró| sző|ó pá|yázati felhívás elfogadásáľó|.Ez a|apján a József-
városi Gazdálkodási Központ Zrt. Uj Teleki téľi Piac és Termeloi Piacok Divíziőja, miĺt az
Ú3 ľeleti téri Piac üzemeltetőj e,20Í6. augusztus ff-énnyíItpá|yázatot hiľdetett azÚ3 ľelel.ĺ
téri Piachoz tartoző Karácsony Sándoľ utcai járdaszakaszon, állandó jellegű, faházza| történő
kitelepülés keľetében ttiľténő piaci árusításľa.

A pá|yázati felhívásban meghatálrozott pályá,zatbontási időpontig, azaz 2016. szeptember 6.
ĺapjáig egyetlen pályázatí dokumentáció sem keľült benyrijtásľa, íEy a pá|yázat eredménýe-
lentil ziáľult.(l. számú melléklet _ jegyzőktinyv)

Fentiekľe tekintettel javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság a 2oL6. augusztus Łf-éĺkiírt páIyá-
zati e|játást eredménýelennek nyilvánítsa, illetve ezzelpőthuzamosan ismételten fogadja el a
táĺgyiteľĺ.ilet (azUj Teleki téri Piac 4. számú,főbejáratbal oldalán _ Kaľácsony Sándor utca _
kijelölt, 6 mz-es teľtilet) pál|yázatűtjánthrténő hasznosítására vonatkoző,űj pályázatí felhí-
vást, jelen előterjesztés 2. számú, melléklete szerinti tartalommal.

il. A beteľjesztés ĺndoka

Az e|oterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköréb e tartozik.

ilI. A dłintés cé|ja, pénziigyĺ hatása

A döntés cé|ja a 2016. augusztus Z2-énkiírt páĺ|yázati eljárás eľedménýelenségének megálla-
pítása, illetve ezze| párhuzamosan íj páiyázati felhívás elfogadása . ĺ
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Sikeres pátlyázati e|járás a|apján a faház felál|ításával a Piac bevétele nőni fog. A minimális
belépési díjjal (300.000,- Ft + ÁFA) illetve a béľleti díjjal (5.000 Ft/m2 lhő + Áľ,łl számolva
a2OI6. évben kb. 390.000,- Ft + Áľ.^q. plusz bevétel várható az a|ábbi számítás a|apján: 6 rĺŕ
(ez afeIál|ítanđó faház tertilete) x 5.000 Ft x 3 hónap (ha októbeľben megkezdődhet az ánlsí-
tás, akkor a2016. évben 3 hónappal lehet számolni) + 300.000,- Ft belépési drj = 390.o00,- Ft
+ Ár.ł.

Az onkormányzat részérol a faház fe|á||ítása 200.000,- Ft fedezetet igényel (elektromos al-
mérő telepítése és elektromos hálózatkialakítása), mely a|L407 címen rendelkezésre ál1.

Iv. Jogszabályĺ környezet

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköľe a piacokĺól sző|ő 6lf0|4. (I[.06.) ön-
kormányzati rendelet 8. $ (2) bekezdésén alapul, amely szerint a pílyázati kiírás taľtalmi
elemeit, a páIyázat eredményességének megá||apítátsát, illetve a nyeľtes pá|yázót a Városgaz-
dálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáľozzame1azÜzemeltető javaslata alapján.

Fentiek alapján kérem az aláhbihatátozati javaslat elfogadást'

Határozatĺ javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a 83012016. (vilI.fL.) szátmtj'határozatźlval elfogadott, azltJj Teleki téri Piachoztartozó,
Karácsony Sándor utcai oldalon található, cinkormányzati tulajdonban lévő terület állandó
piaci iárusítóhely cé|jára történő hasznosításáró| sző|ó páLyázati eljárást érvényesnek és
eľedménytelennek nyilvánítj a.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZtt.; Ú1 ľeleti téri Piac és Termelői Piacok
Divíziő
Hatáľidő: 201.6. október 5.

2. pá|yáztatás útjrán történő hasznosítás keretében a Budapest VIII. kerület,35123/11 hĺsz.
alatt kialakított, természetben az Ú3 ľeleki téľi piachoz taťtozó, a Karácsony Sándor utca
oldalán talá]ható, önkormĺányzati tulajdonban lévő, nem lakás cé|jára szolgáló területen
piaci áľusítás céljából állandó jellegű faház létesítését engedélyezi, amelyľe tekintettel el-
fogadjaahatározat2.száttlú'mellékletétképezopá|yázatifelhívást.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZrt; Úi ľeleti téri Piac és Termelői Piacok
Divízió
Határidő: 2016. október 5.

3. felkéri apőlyázatot kiíró Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZĺt.-t arra, hogy gondoskod-
jon a pá|yázati felhívásnak a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat
honlapján, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpontZÍt. honlapján történő megielení-
téséľől, valamint a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hiĺ-
detőtáb|ájan és azUj Teleki Téri Piac eĺľe a célra rendszeresített hiľdetőtáblájántorténő
kozzététe|ér ől, tovább á a p á|y ázati elj áľás leb onyol ítás áľól.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont7rt.; Úi ľeleti téľi Piac és Termelői Piacok
Divízió
Hatáľidő: 2016. október 5.
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A dtintés végrehajtás át végzó szervezeti egység: Józsefv:árosi Gazdálkodási Központ Zrt. Uj
Teleki tériPiac és Termelői Piacok Divízió

A lakosság széles kĺirét érintő d<intések esetén az e|óterjesztés előkészíĄének javaslata a
közzététe| módjára: nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Budapest, 2016. szeptember 27.

4.kffM
ígazgatőság elntĺke

DeNeo.ł.-RIMÁN
TEGYZO AvÁRoscAaÁrrooÁsl
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Kószütti az uJ ľeleki téľi Piac hivatalcls helyiségóberr. 20ló' szeptembeľ 6. rrapján
l6:00 órakoľ.

Táľg}': Átlanĺo piaci áľusítóhely bérbeadásiiľiI szÚli pályázat eľeĺlmenyének
nregiĺllapíĺłsa.

Előzménľek:

Budapest ľ'ővĺĺĺos Vlll. keľület Józsefu.áľosi onkoľmányzat Váľĺlsgazdálko<lási ćs
Pénziigyi Biľ,ottsága a 830/?0ló. ryr[I'z2.) számli haĺáľĺrz',,atával ĺliintötÍ az ť;1 h|cki
tdľi ľiac teľillętéhez taftoz'o, állandó piaci ánrsÍĺóhely béľbeaclásáró} sz^ĺilci pálvázaĺi
l'elhívás ellbga&łśárol' Ez alapjĺĺn a Józsefuáĺosi Ciazdálkcldási Ktĺz"pĺln| 7-,rÍ. Ú.i Telĺlki
teĺri Piac és Termelói Piacok Divíziója (1086 Budapest, Teleki tér 1")' mint a Buĺlapest
VIII' keľtilet.35l23/ll helyľajzi szám alatt kialakítĺltt' a tęľmészetbeł a Budapcst
VIII. keriilct. Teleki LászIó tér 3. szám alatľ ta]álható tj.i ]"ełeki téľi Piac Ĺĺzeme|tetö.ie
nyí|t pĺůtyĺłzatot hiľĺletett az Ú; ľelel.ĺ téľi Piachoz taÍtozől Kaľácsony Sánĺlor
utcni járĺ|aszĺkaszonn lĺllanĺló jel|cgrl, ľsházza| töľténő kitcttpĺi|és keretében
tłiľténö piaci árusítáĺra.

.,\ iewtőkłinw felvételéaek cé|iĺ: A pa|yazaterednrćn'vének rrregállapĺtása.

Az ercdménv meqállanítása:

ĺ\ pályázatok benyťrjtásának hatáľídeje 201ó. s:ľptember 6' (kedd), l2:00 óľa v'olt.
.|'.ekintettei 

aľra. lrogy eddig az ĺdőpontig nem kerüłĺ egyetlen pĺál-vłŁati dokumentĺicit)
sem benyłijtásra. a pál yĺłz'at eľednrén1'telen Ĺil zĺiru|t.

}- ť,{*,,} 1.I&,3.'..-ľ &*
dľ" Kondricz Péteľjogi ľcťťľens

jórĺefĺáľoĺi Gazdáĺkodáĺ. Kiiĺponr zľę. ̂  Úi Teleki téľi Piac és Termelóĺ Piĺco*
ĺ0Eó äudłĺ:łĺt. Te|eki L;lsĺłó tér 3. . ťmai|: piiĺet;gk.hł:

,-.ý*
l,---



Ú1 Ttir<ĺ ľťnĺ

'Ü
Łec ŕs PląťQr g

JELENLETI TV

Áf Uj ľcleki téri Piac állandi piaci lĺľusítĺ5he|y béľbea,dásaľol szólÓ pályázat eľedmén'v-ének
megállapĺĺása.
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JózsefVárosi Gazdálkodasi Központ Zľt.
uj ľclc.tĺ ĺéľi Piac és ]-ęľmelői i'iacokł.

Józseťváľosi Üazd,ilkodási Köz4ont Zľt'
Ú1 ľeletĺ téri Fiac és Teľmelői.Pĺacok

Józseftaľosi Gazdálkodási Központ Zrĺ.
ti.! ľelekĺ térí Piac és Tsľ'ľnelöi Piacok

Józseťváľosi Gazdráikođási Kťizpont Zrt'
Úi ľeleľĺ téľi Piac és.ľęrmelői i'iacok
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Keít: BuctapŠ'st. 20l6. szeptember 6.
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2. számlj' melléklet

pÄĺyÁzĺTI F.ELHÍvÁs

Allandó piaci áľusítóhety bérbeadásáróI

A Józsefváĺosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ú3 ľeleti téľi Piac és Termelői Piacok Divíziő
(1086 Budapest, Teleki LászIő tér I.), mint a Budapest VIII. kerület,35If3lĺI heIyajzi szám
alatt kialakított, a természetben a Budapest VIil. keľület, Teleki Lász|ő tét I. szám a|att
találhatő Ú3 ľeletĺ téri Piac Ĺizemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) nyílt pátyánatot
hirdet u,ls|Teleki téľi Pĺachoztartoző Kaľácsony Sándor utcaĺ járdaszakaszon, állandó
jellegű' Íaházza| (a továbbiakban: Bérlemény) töľténő kitelepiilés keľetében tiiľténő
pĺaci árusításľa.

A bérlő, vagy a Józsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZ;rt. által biztosított faházat, va1y a saját
maga áLltalhozottfaházat veheti igénybe piaci áľusítás céljából. Amennyiben a bérlő a maga
álta|hozottfaházban szeretne piaci árusítást folytatni, akkor az építésiggyel összefüggő egyes
helyi cinkormányzati hatósági eljáľások részletes szabźiyakől szóló Budapest Főváros VIII.
keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének 5t20I3. (II.10.) ĺinkoľmányzati
rendeletében szabályozott telepiilósképi bejelentési eljáľást kell lefolytatnia.

1. Egyłisszegĺĺ mĺnĺmálĺs belépésĺ díj: minimum 300.000,- Ft + ÁFA, amelynek első
részletét (30vo-ái) a Bérlő biĺtokbavételkor, a fennmaľađő 70 vo-át pedig a béľleti
szerződés megktitését követő hónaptól kezdve, két éven keresztĹil havi ľészletfizetéssel
köteles teljesíteni azza|, hogy három hónapot meghaladó hátľalék esetén egyösszegben
esedékessé válik a fennmaľadó, ki nem fizetett összeg. A Béľ1ő dönthet úgy is, hogy a

belépési díj at birtokbavételkor, egyĺis szegben fizeti meg.

2. A folytatandó tevékenység és a béľleti díj łisszege:

- büfé, fa|atoző (melegkonyhátva|)izemeltetése: 5.000 Ft tm2 tnó + ÁľA

A páiyánat nyeľtese megszerzi az adott alapteľületen felállított faház bérleti jogát a

biľtokbavétel napjától kezdődő időponttól, határozat|an időľe' A bérleti szerződést a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefviárosi tnkoľmányzatta|, mint béľbeadóval (a
továbbiakban: Béľbeadó) köti meg a nyertes pá|yáző. A nyeľtes pá|yáző a Bérleményt
(faházat) albéľletbe nem adhatja.

3. Jelentkezésĺ határidő , pá|yázat leadásĺ határĺdeje:

201'6. október 21'..12.00 őra

Jelentkezés helye: Ú; ľeleti téľi Pĺac (1086 Budapest, Teleki Lász|őtér 1.)

Jelentkezés mĺídja: Apályázatzátĺtbotítékban adható be. Apályázatnye|ve magyar.

4. Apáiyánat kötelező elemei:

a) Nyilatkozat, melyb en a pá|yáző váLla|ja a taház büfé, falatozó (melegkouyhával)
üzletkĺir céIjfuatöľténő hasznosítást. u'/'ť
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b) A belépési díj megfizetésének vál|a|ásźra szóló nyilatkozat.

5. Apáilyázathoz kiitelezően csatolandó mellékletek:

a) Érvényes vállalkozói ígazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, amely igazo|ja, hogy a tálrsaság a meghirdetett tevékenység folytatásrára
jogosult és 30 napnál nem régebbi a|áĺíĺási címpéldany.

b) A folytatni kívánt tevékenységhez szfüséges engedélyek másolata.

c) A pályázőt meghatalmazott is képviselheti, ez esetben a meghatalmazásnak
közokiratba, va1y teljes bizonyító erejiĺ magĺánokiľatba foglalása szfüséges, és a
meghatalm azást a pály ázathoz csatolni kell.

d) Nyilatkozat aÍra vonatkozóan, hogy a gazdasőĺgi táľsaságnak, egyéni vállalkozónak
nem áll fenn adó-, vám- és illetéktartozása.

6. A pályázó az aján|attételi hatáľidő |ejártáig módosíthatja va1y visszavonhatja páiyázati
ajánlatát. Az aján|attéte|i határidő |ejártált követően a benffitott ajánlatok nem
módosíthatók.

Hĺánypótlásľa a benyrijtott páiyánatokbontását kłivetően egy alkalommal van lehetőség,
a páily ánat lebonyolítrásáŃ végző szerv ezet értesítése alapján.

A pá|yánat elbírálásának szempontja: a legmagasabb łisszegű belépési díj, amely nem
lehet kevesebb, mint 300.000,.Ft + Áru..

.Azonos elbírálás esetén előnyt jelent, ha a VIII. kerületben ľegisztľált egyéni vál|akoző, vagy
székhellyel rendelkező gazdasági táľsaság nyujtja be pá|yázatot.Ha ez a|apján is azonos lenne
az elbítáláls (tehát ha a pályálzati ajánlatokban megjelölt belépési díj összege egyenlő és

mindkét - va1y több - pályánő a VIII. kertiletben regiszttált egyéni vállalkozó vagy
szék*rellyel rendelkező gazdasági trírsaság), akkor a nyeľtes pályáző az, aki időben korábban
nyúj totta b e a p á|y ázatot.

A nyeľtes visszalépése esetén a Bérbeadó a pályázat soľon következő he|yezettjével köti meg

a béľleti szerzodést.

Apá|yázatok bontásiárafOI6. október ZI-én 16.00 órakor kerül sor az Úi retet<ĺ téri Piac
hodájában (1086 Budapest, Teleki LászIô tér 1.) Apźlyázat bontása nyilvános.

A nyeľtes pá|yázót a Bérbeadó Képviselő-testtiletének Városgazdźlkodálsi és Pénzugyi
Bízottságának döntését követően postai úton éľtesítjtik.

7 ' A nyertes pá.1ryánőval a Béľbeadó a béľletĺ szerzodést a Bérbeadó Képviselő.
testůiletének Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság előzetes hozzájárulása esetén

kłitĺ meg. A bérletĺ szeľződés főbb taľtalmĺ elemeĺ:

a) a belépési díj megfizetése a szerződésbenrész|etezett feltételek szerint,

. \ b) bérleti díjfizetési kötelezettségkezdete aszerződéskötés napjától,\lr\
\J



c) 3 havi béľleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése a Bérlemény
b irtokb aadás rának ĺapjáĺig,

d) Béľlő a havi bérleti díjat havonta előľe, a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni
B éľb eadó b ankszámlájár a,

e) hatőłozat|aĺ idejű bérleti jogviszony kikötése,

Đ a Bérlőt üzemeltetési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli, a bérleti
díjon felül - a Bérbeadó Képviselő-testületének 404l2oL3. (XI.06.) számú'

hatálrozatának 5. a) pondában foglaltaknak megfelelően - csak a ténylegesen mért

fogyasztások és hasznźiat alapján továtbbszám|ázott elektromos átam, ivóvíz,
valamint a piac azeme|tetéséből eredő ztildhulladék-, szerves eredetű hulladék-,
kommunális hulladék Bér1ő áIta| leadott és az |Jzeme|teto által nvilvántaľtott
mennyiség szá]|ítás díját kell megfizetni,

g) a Béľlő a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei vá||aLálsiára ktizjegyző előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot íĺ a|á. A Bér1ő tudomásul veszi, hogy
amernyiben az egyo|dalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a bérleti szeruődés

a|áĺírásált kĺivető 60 napon belül nem fuja aLá, a Bérbeadónak a Béľlő kijelöléséľől
szóló jognyl|atkozatáłlozva|ókötĺittségemegszűnik,

h) a Bérlő a Bérleményt albéľletbe nem adhatja.

Amennyib en a pőiyázat nyertese a bérleti szerződést nem íľja a|á az elbírálástól számított 15

napon belül (ogvesztó határidő), a Bérbeadó a soľon ktivetkező legelőnyösebb ajanlatot
tevővel jogosult a szeruodést megkötni.

Apá|yázattal kapcsolatos további információ azUj Teleki téľi Piac iľodájában kéľhető (1086

Budapest, Teleki Lász|ő tér 1.)

Jelen pályázati feIhívás kifiiggesztésľe kerül a Polgáľmesteľi Hĺvatal hiľdetőtáb|áján és az
Ú; ľeleľĺ téri Pĺacon eľľe a célľa ľendszeľesített hirdetőtáb|áján,továbbá megielenítésľe
kerül a wwwjozsefvaros.hu és www. jgk.hu honlapon.

Budapest, f0I6. október 5.

dr. Pesti Ivett

igazgatőság elnĺike
Józsefváros i G azdá|kodás i Közpo nt Zrt.
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