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Tĺsztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ĺsmeľtetése

Budapest Főváľos VIII. keľütetlőzsefvátosi onkormányzat(a továbbiakban: onkoľmőnyzat)
és a Giovanni Kolibri Kereskedelmi és Szolgáltató l(ft. (cégjegyzékszáĺm: 0l-09-195165;
székhely: II74 Budapest, Bajza atca 26.; képviseli: Vaľga Valentin igyvezeto; adószám..
2502097I-2-42) (a továbbiakban: Bérlő) 20L4. októbeľ 29. napjanbéľleti szerz(5đéstkötött az
Úi teletĺ téri Piac 10 m2 alapteľületű, J3 jetű tizlethelyiségének tárgyában.

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testületének Város-
gazdá|kodőtsi és Pénzügyi Bizottsága a797l2016' (VII.22.) számú,határozatáxal rigy döntött,
hogy a fo|4. október 29. napján a Giovanni Kolibri Kft'-vel (cégegyzékszám: 01-09-
|95165: székhely: 1174 Budapest,Bajzautca26; képviseli: Vaľga Valentin ügyvezető; adó-
szám: 250zo97l-f-42) kötött bérleti szeruódést a szeruodés 24. a) pontja a|apján, rendkívĺili
felmondással megszĹinteti.

A Giovanni Kolibri Kft. 2016. június 22-én visszaadta azlJzeme|tető birtokába a J3 jelti üz-
lethelyiséget. Az átaďáLs-áLtvéte|i jegyzőkönyv 4. pontjábanrogzítésre keľült, hogy a J3 jelű
üzlethelyiséggel kapcsolatos kĺizüzemi és bérleti díjhátralék a társaságot terheli, és a társaság
vá|Ia|ja ezentartozások megfizetését. A Giovanni Kolibľi Kft. a fennálló tartozásaít még nem
fizette męE az onkormányzat tészére, azonban tekintettel aľra, hogy az iz|ęthe|yiséget kiüľí-
tett állapotban visszaadta azLJzemeltető biĺtokába, így az üzlethelyiség hasznosítására a nyi-
tott kĺivetelés kezelésétől fiiggetlenül lehetőség van.

Tárgyi üzlethelyiségben végezhető tevékenységek kcire korlátozott, tekintette| ar'ra, hogy az
üzlethelyiségben nem végezhető hús-és hentesáru, hal- és meleg éte| árusítása, mivel ehhez
az uz|ethe|yiség infľastruktuľális feltételei nem adottak.

A javasolt termékek árusítását, valamint a vásárlói és értékesítői igények a|apjan a J3 jeltĺ
üzlethelyiségben javasolt üzletköröket jelen előteľjesztés 1. sz. mellékletét képező páIyázati
felhívás tarta|mazza:

a, cllk'ĺászati készítmény, édesipari termék és helyszínen sütĺitt cukľászati termékek
b, egyéb élelmiszerek (magok, asza|ványok, friszerek)
c, közérzetjavító és étrend-kiegészíto termék (biotermékek, egészséges táplálkozáshoz
tartoző élelmiszerek, étrend-kie gészítők)
d, kézműves tej és tejtermékek
e, kisállat eledel-, felszerelés
f' cipőjavítás, kulcsmásolás ĺ
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g, postai tevékenység
h, iparcikk jellegu bolti vegyes kiskeľeskedelem

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefviárosi onkormőnyzat Képviselő-testülete 257t2OI5.
(XII.03.) határozatźnak 6. pontja alapjan a leendő bérló a piacra történő belépéskor kĺiteles
minimum 50.000 FtJfiŕ + ÁFA ĺisszeget megfizetni azza|, hogy annak első részlete _ a teljes
belépési đíj 3ovo-a _ biľtokbavételkor, a fennmaradő 1ocľo pedig a bérleti szeruődés megktité-
sét követő hónaptól kezdve, két éven keľesztül, havi részletfizetéssel teljesítendĺĺ. Amennyi-
ben a leendő bérlő három hónapot meghaladó hátralékot halmoz fel, úgy fenti követelés
fennmaradó része egyösszegben esedékessé válik. A belépési díj a J3 jelzésu,10 m2 alapterü-
letű helyiség vonatkozásában minimum 500.000,- Ft + ÁFA.

Fentiek alapján javaslom tĺárgyi üres üzlethelyiség páiyázat ritjan tĺiľténő hasznosítását.

il. A beteľjesztós indoka

Az e|őtefiesztés tárgyában a döntés meghozata|a a Tisztelt Bizottság hatáskĺjrébe tartozik.

ilI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a megtiresedett üzlethelyiség hasznosítása.

A d<intés pénzügyi fedezetet nem igényel, a helyiség béľbeadásából az onkoľmőnyzatnak
bevétele szfumazk. Mindazonálta| azüzlethelyiség hasznosításáig az onkormányzatnakbér-
leti díjkiesése adódik.

Iv. Jogszabályĺ köľnyezet

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a piacokról sző|ő 6120|4. (III.06.) ön-
koľmányzati ľendelet 8. $ (1)-(2) bekezdésein alapul, amelyek szerint a piac területén lévő,
megi.iľesedett üzlethelyiségek béľleti jogátt a fenntaľtó pá|yázat Ĺĺtján hasznosítja, illetve a

pátlyázati kiíľás tartalmi elemeit, a pá|yázat eredményességének megállapításáÍ, a nyertes
páLyázót aYfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozza męE az Üzemeltető javaslata

alapján.

Fentiekalapjánkéremaza|átbbihatfu ozati javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rígy dönt, hogy

1. páł|yázat útjrán kívĺánja hasznosítani a Budapest VIII. kerü|et, 35|23lL1 hľsz. alatt

kialakított, természetbeĺ azĺJi Teleki téri piacon ta\á|ható J3 je|zésu,10 m2 alapterületű,
önkoľmányzati tulajdonban lévő, nem lakás céIjáľa szo|gá|ő helyiséget, amelyre
tekintettel elfogadja ahatározat 1. számú mellékletét képezó páiyázati felhívást.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ7,ĺt.
Hatáľidő: 2016. október 5.

2. felkéri apźlyázatot kiíľó Jízsefvárosi Gazdálkodási Központ7.rt.-t arra, hogy gondoskod-
jon a pá|yánatí felhívásnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat
honlapján, illetve a Józsefváľosi Gazdálkodási KözpoĺtZĺt. honlapjan töľténő megielení-
téséről, valamint a Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal

\ . \ hiĺdetőtábl áján és a, ĺ]i rebki Téľi Piac erre a céIra rendszeresített hirdetőtábláLján tijÍté-

..ĺ'.\ ĺókozzétételéről, továbbá apźlyázatíeljárás lebonyolításráról.

Felelős : Józsefvárosi Gazdálkodás i Kĺizpoĺt Zĺt.
Határidő: 20L6. októbeľ 5.
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^A. 
döntés végrehajtását végzó szewezeti egység: Józsefváľosi Gazdálkodási Közporlt zÍt. Uj

Teleki téri Piac és Termelői Piacok Divízió.

A lakosság széles körét ériĺő döntések esetén
kozzététel módjára: nem indokolt

Buĺlapest, 2016. szeptember 27,

az előterjesztés előkészítojének javaslata a

hiÍdetőtáblĺán honlapon

igazgatóság elnĺike
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I. számú, melléklet

pĺĺyAzĺTI FELIIÍVÁS

Pĺaci áľusítóhely bérbeadásáľól

A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft. Úi ľelet<i téri Piac és Termelői Piacok Divízíő
(1086 Budapest, Teleki tér 3.), mint a Budapest VIII. keľület, 35I23III he|yrajzi szálm a|att
kialakított, a természetben a Budapest VI[. keľület, Teleki Lász|ő téľ I. szám a|att ta|áihatő
Úi ľeletĺ téri Piac üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) nyilvános pályázatot hirdet az
Ú; ľeleľĺ térĺ Piac J3 jeliĺ, 1.0 m2 alapteľĺiletÍĺ pĺaci iizlethelyĺség béľleti jogának
megszeľzésére.

1. Egyösszegű minimális bľuttó belópésĺ díj: minimum 500.000,- Ft + ÁFA, amelynek
első ľészlete (307o) a birtokbavételkoľ, a fennmaľadó 70vo a bérleti szerződés megkötését
ktivető hónaptólkezdve két éven keresztül, havi részletfizetéssel teljesítendő, azza|,hogy
három hónapot meghaladó háÚalék esetén egyösszegben esedékessé válik a fennmaľadó,
ki nem fizetett ĺisszeg.

f. Az iizlethelyĺségben folytatandó tevékenység és a bérletĺ dii összege:

a, cukrászati készítmény, édesipaľi termék és helyszínen sütött cukľászati termékek,
1.300 Ft+ AFNmzĺhó

b, egyéb élelmiszeľ (magok, asza|ványok, friszerek) 2.500 Ft + AFNmzĺhó

c, kozérzetjavító és étľend-kiegészítő teľmék (biotermékek, egészséges táplálkozáshoz
tartoző élelmiszerek, étrend-kiegészít(5k) 2.500 Ft + ÁFA/mzlhó

d',kézmuves tej és tejteľmékek 1.300 Ft+ 
^FNmzthó

e, kisállat eledel-, felszerelés z.s}Oft+ ÁFNfiŕĺhő

f, cipőjavítás, kulcsmásolás 2.500 Ft+ 
^FNmz|hó

g, postai tevékenység 5.000 rt+ Apunŕno

h, iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 2.500 Ft+ AFNm?thó

A pályázat nyertese megszetzi az adott tizlethelyiség bérleti jogát a szerződéskötés napjától
határozat|an ĺdőre. A bérleti szerződést a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi
onkormányzat (atovábbiakban: Béľbeadó), mint Béľbeadó köti meg a nyeľtes pályázőva|.

3. Jelentkezési határidő, páiyáaatleadásĺ határĺdeje:

201'6. októbeľ 21'..12.00 őra

Jelentkezés helye: Ú1 ľeleľĺ téľĺ Pĺac (1086 Budapest, Teleki Lász|ő tér 1.)

Jelentkezés módja: Apá|yázatzáltborítékban adható be. Apályázatnye|vemagyar.

4. Apályánat kiitelező elemei:

a, Folytatni kívánt keľeskedelmi tevékenységi köľ leírása .ĺ.
ĺ,l1,, /

b, A belépési díj megfizetésének vállal ásáľa szó|ő nyilatkozat (minimum 50.000 Fttfiĺ .;/
Áľ.,łl



5. Apáiyánathoz kiitelezően csatolandó mellékletek:

a, Érvényes vállalkozőí igazo|vány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi

cégkivonat, amely ígazo|ja, hogy a táľsaság a meghiĺdetett tevékenység folytatására
jogosult és 30 napnál nem ľégebbi aláirási címpéldány.

b, A folytatni kívánt tevékenységhez sztikséges engedélyek másolata.

c, Apíiyázaton rósztvcvőt meghata|mazott is képviselheti, ez esetben a meghatalmazőst

kĺjzokiratba, vagy teljes bizonyító erejtĺ magánokiĺatba kell foglalni, és azt apáiyázathoz
csatolni szfüséges.

d, Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak
nem áll fenn adó-, vám- és illetéktartozása.

6. A páIyáző az aján|attételi hatĺáridő |ejáĺĺáíg módosíthatj a va1y visszavonhatja pályázati

aján|atát. Az aján|attéte|i határidő |ejártái kcjvetően a benýjtott ajánlatok nem

módosíthatók.

IIĺánypótlásľa a benyújtott páiyáu;atokbontását kiivetően egy alkalommal van lehetőség
a pá|y ánat leb onyolít ásáú v égző szer v ezet értesítése alapj án.

A' páůyánat elbíľálásának szempontja: a legmagasabb łisszegíĺ belépési díj' amely nem
lehet kevesebb, mĺnt 500.000,. Ft + Áľ,Ą..

Azonos elbírálás esetén előný jelent, ha a VIII. keľületben regisztrált egyéni vállalkozó, vagy
székhellyel rendelkező gazdasági táľsaság nýjt be pályázatot. Ha ez alapján is azonos lenne

az e|bíráIás (tehát ha a pá|yázati ajánlatokban megjelölt belépési díj összege egyenlő és

mindkét - vagy tdbb - pá|yáző a VIIL keľületben regisztrá|t egyéni vál|a|kozó vagy

székhellyel ľendelkező gazdasági táľsaság), akkor a nyeľtes pá|yázó az, aki időben korábban

nyíj totta be a p ály ázatot.)

A nyertes visszalépése esetén a Bérbeadó apáiyázat soľon következő he|yezeĄével kĺiti meg

a béľleti szerződést.

Apá|yázatok bontására 2016. október ZI-én,16.00 óľakor kerül soľ azÚi Teleki téri Piac
kodájában (1086 Budapest, Teleki Lász|ó tér 1.) Apá|yázatbontása nyilvános.

A nyertes páIyázőt a Bérbeadó Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága dĺintését követően

postai úton értesítjtik.

7. A nyertes páiyánőva| Bérbeadó a béľleti szerződést a Béľbeadó Képviselő.
testületének Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottsága előzetes hozzájárulása
esetén köti meg. A béľleti szeľződés főbb tartalmi elemeĺ:

a) belépési díj első részletének (3o vo) megfizetése a béľleti szerzodés megkötéséig,

továbbá a fennmaradó 70vo ľészletekben történő megfizetése a szerződés megkötését

követő hónaptól kezdve két éven belül,

b) 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegiĺ óvadék fizetése hat havi egyenlő részletben.

' \ Az óvadék első részletét Bérlőnek a béľleti szeľződés megktltéséig kell megfizetnie,
\'. \''ĺ:..\ az ővadék fennmaľadó részét minden hónap 10. napjáig'

c) bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete a szerződéskötés napjától,



d) határozatlan idejű bérleti jogviszony,

e) a Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tĺárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni
Bérbeadó részére,

f) üzemeltetési díjat nem kell fizetĺi, a bérleti díjon felül a Bérbeadó Képviselő-
testületének 4o4ĺ2oÍ3. (XI.06.) számú'hatáĺozatátban foglaltaknak megfelelően csak a
ténylegesen mért fogyasztások és használat a|apján továbbszámIázott elektromos
áram, ivővíz, fűtésszolgáltatás díjált, valamint a piac üzemeltetéséből eľedő

zöldhulladék-, szeľves eľedetii hulladék-, kommunális hulladék Bér1ő által leadott és

azuzemeLtető á|ta| nyilvántartott mennyiségszáůIítáls díját kell megfizetni.

g) a Bérlő a bérleti szeľződésben foglalt k<itelezettségei vái|a|áĺsára közjegyzó e|ott
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á. A Béľlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a jelen bérleti szerzóďés
aláírásált követő 60 napon belül nem írja a|á, a Béľbeadónak a Bér1ő kijelöléséről
szóló jogny1|atkozatőłlozva|őkĺittittségemegszűnik.

Amennyiben a pőĺIyázat nyertese a bérleti szerzí5dést nem Íľja a|á az elbíľálástól számított 30
napon belül (ogveszto hatátidő), ebben az esetben az Űzemeltető a Soron következő
legelőnytisebb ajránlatot tevővel jogosult a szerzódést megkötni. A szerzódés megk<itésére
ebben az esetben is vonatkozik a 30 napos hatĺáľidő.

Apályázattal kapcsolatos további infoľmáció az Úi Teleki téľi Piac iĺodájában kérhető (1086
Budapest, Teleki Lász|ő tér 1.)

Ielen pá|yázati fe|hívás kifiiggesztésľe keľül a Polgármesteľĺ Hĺvatď hĺľdetőtáb|áján és az
Ú1 ľ"l"ľĺ téľĺ Piacon eľre a célľa ľendszeľesített hiľdetőtáblán, továbbá megielentetésľe
kerül a wwwjozsefvaľos.hu és wwwjgk.hu honlapon.

Budapest, 201'6. október 5.

dr. Pesti Ivett

igazgatőság elnöke
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺl..
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