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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Budapest Fővaros VIII. keriilet Jozsefvátosi onkoľmźnyzat (a továbbiakban: onkoľmźnyzat)
és a Giovanni Kolibľi Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. (cégsegyzékszám: 01-09-195165;
székhely: 1174 Budapest, Bajza utca 26.; képviseli: Vaľga Valentin igyvezető; ađőszźtm:
2502097I-2-42) (a továbbiakban: Bérlő) 2014. október 29. napjanbérleti szerzőđéstkötött az
Ú3 ľeletĺ téri Piac 10 m2 alapteľĹileťú, J3 jetű tizlethetyiségének targyában.

Budapest Főviĺros VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testületének Varos-
gazdáIkodási és Pénzügyi Bizottsága a79712016. (VII.22.) száműhatározatával úgy döntĺitt,
hogy a 2014. október 29. ĺapjan a Giovanni Kolibri Kft.-vel kötött bérleti szerzíSdést a szo-
ződés 24. a) pontja alapjĺán, ľendkívtili felmondással megsztinteti. A Giovanni Kolibri Kft.
visszaadta azlJzeme|tető biľtokába a J3jeltĺ iiztethelyiséget, így uiizlethelyiség hasznosítá-
sára lehetőség van.

Tźľgyi tizlethelyiségben végezheto tevékenységek köľe kor|źtozott' tekintette| arra, hogy az
tizlethelyiségben nem végezhető hús-és hentesáľu, hal- és meleg étel árusítása, mivel e|lhez
az ilz|ethe|yiség infrastľukturális feltétetei nem adottak.

Tekintettęl aľra, hogy azuj Teleki téri piacon jelenleg a vegyeskereskedés üzletkĺjrbe taľto-
ző, ,,állateledel és kisállat taľtásához szfüséges kiegészítő eszközök'' teľmékköríĺ piaci arusĹ
tás egyik kereskedő profiljában Sem szerepel, és a vásarlói visszaje|zések alapjan ezen teľmé-
kek vásaľlásaĺa lenne igény, javasoljuk a J3 jeliĺ üzlethelyis égkizárőIag ezirányu hasznosítá-
sát.

A Képviselő-testÍilet 257l20I5. (XII.03.) határozaténak 6. pontja éľtelmében apiacratĺjľténő
belépési díjat a bérlők és helyhasználőkazalábbiak szeľint fizetik meg:
Az egyszeri belépési díj veľsenyeztetési e|járás keretében kerül megál|apítésra, de összege
legkevesebb 50.000 Ftlmz + Ár.a.. Azi;i. bérló abelépési díj 30%-áta bérlemény birtokbavé-
telekor, 70yo-át a bérleti szerződés megkötését követő hónaptól kezdve két éven keresztĹil
havi részletťrzetésselteljesíti, a77al, hogy három hónapot meghaladó hátralék esetén egy ösz-
szegben esedékessé válik a fennmaľadó, ki nem ťĺzetettösszes.
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A belęési díj a J3 jelzésti, 10 m2 alapteľĹiletű helyiség vonatkozásában minimum 500.000'-
Ft + ÁFA.

Fentiek alapjźnjavaslom atárgyiiires tizlethelyiség pá|yazatútjan töľténő hasznosítását. A J3
jelii Ĺizlethelyiségre vonatkozó páIyazati felhívás jelen előterjesztés |. szźtműmelléklete.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstaryyźhan a döntés meghozata|aaTiszte|tBizottság hatáskörébelrlrtoz1k.

ilI. A diintés célja, pénzüryi hatása

A dĺintés céIja a megiiresedett tizlethelyiség hasznosítása.

A dcintés pénztigyi fedezetet nem igényel, a helyiség bérbeadásából az onkormźnyzatĺak
bevétele szfumazlk. Mindazonálta| az iizlethelyiség hasznosításáigaz onkormźnyzat béľleti
díjtól esik el.

Iv. Jogszabályi ktirnyezet

A Vĺĺľosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskclre a piacokľól szőIő 612014. (III.06.) ön-
kormźnyzati rendelet 8. $ (1)-(2) bekezdésein alapul, amelyek szerint a piac tęrületén lévő,
megiiresedett ĺizlethelyiségek bérleti jogát a fenntaľtó pá|yázat tftjtn hasznosítja, illetve a
pźiyazati kiírás taľtalmi elemeit, a pá|yazat eľeđményességének megállapítésát, a nyertes
pá|yazőt aYźnosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatfuozza meg az Üzemeltető javaslata
al apj án. A p ály tzat leb onyo lítá sa az IJ zemeltető fę l adata.

Fentieka|apjánkéremazalábbíhatźnozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy

1. hozzájarul a Budapest VIII. keriilet, 351r23lll hľsz. alatt nyilvantartott, teľmészetben a
Budapest VIII. kertilet, Teleki Lász|ő tét I. szttm alatti Piaccsaľnok épiiletében talá|hatő,
J3 jelzésű, 10 m2 alapteľiiletri, önkoľmĺányzati tu|ajdonban lévő tizlethelyiség nyilvanos,
egyfordulóspáIyźzatontörténőbérbeadésźůloz.

Felelős: Józsefuĺárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt.
Hatláľidő: 20|7. marcius 20.

2. elfogadja ahatźrozat mellékletét képezo, a Budapest VIII. keľület,35I231II hĺsz. a|att
nyilvrĺntaľtott, teľmészetben a Budapest VIII. keľĹilet, Teleki Lász|ő tér I. szélm alatti
Piaccsaľnok épületében találhatő, J3 je|zésii, 10 m2 alapteniletii üzlethelyiség bérbe
adásfua vonatkozó pźtyazati felhívást az alábbí feltételekkel:

a) a bérleti díj: 2.500,- Ftlftŕlhő + ÁFA,
b) apá|yazatbitä|ati szempontja: a legmagasabb megajrínlott belépési díj,
c) azi,lzlethelyiség lĺzfuő|ag,,állateledel és kisállat taľtásźůloz szfüséges kiegészítő esz-
közök'' árusításaľa hasznosítható'
d) a belépési díj összege minimum 500.000,- Ft + ÁFA.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt.
Hatĺáľidő: 2017. mĺíľcius 20.
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3 . felkéri a pźiyázatot kiíró Józsefuiáľosi Gazdálkodási Ktĺzp ont Zrt.4 arra, hogy gondoskod-
jon a pźt|yazati felhívásnak a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkorményzat
honlapján, illetve a Józsefuĺĺrosi Gazdálkodási KözpoŃ Zrt. honlapjan történő megjelení-
téséről, valamint a Budapest Főviíros VIII. kerĹilet Józsefuĺĺľosi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblájĺán és az Ú3 ľeleki Téri Piac effe a célra rendszeľesített hiľdetőtábl ájáĺtotté-
ĺő kozzétételéről, továbbá a pźt|y azati elj ĺĺľás leb onyol ításaľó 1.

Felelős: Józsefuarosi Gazdrĺlkodási KözpontZrt.
Hatáľidő: 201-7. marcius 21.

A döntés végľehajtásátvégzo szewezeti egység: Józsefuĺáľosi Gazdálkodási KözpontZrt.Uj
Teleki téri Piac és Teľmelői Piacok Divízió.

A lakosság széles kĺirét éľintő döntések esetén
kozzététel módjara: nem indokolt

Budapest, 2017. maľcius 14.

az előterjesztés

piacvezetó

KÉszÍrprrľ: JózsBľvÁnosI GłzoÁxooÁsl KozpoNTZRT.
LpÍRr,ą.: Dn. KoNoRICZ PÉTER JoGI REFERENs R"
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / NeIr,ĺ lcÉľyBI., Ic.łzoI-łs:
JocrKoNrnou-' //l
Eu.eNoRIzľp:

, /).1, | / '\
Á,y', ,ylyąV ?.^,," 4
Dn. MÉszÁRERIKA /

ALIEGYZő 2Ü1i ľĺ|ÁRt 1ĺ,.

BETERJESZTÉsnB,ą.I[roLMA S :.\l
il,ü/---\

DeNe,pĺ'-RliuĺÁNEpINł 2017 ĺ{ÁRľ ĺ ů.

lovłfcfire: \

JEGYZ} A VÁRoscAzoÁlro6ffif,FýPÉNzÜcyl BlzorrsÁc ELNoKE

+,



1. számú melléklet

plĺyĺzĺTl FELHÍvÁs

Piaci árusítóhely béľbeadásáľól

A Józsefuaľosi Gazdĺĺ]kodási Központ Zrt. Ú3 ľeleti téľi Piac és Termelői Piacok szewezeti
egysége (1086 Budapest, Teleki téľ 1.), mint a Budapest VIII. kerület,35|23/11 helytajzi
szttm a|att kiďakított, a természetben a Budapest VIII. kerĹilet, Teleki LászLő tér I. szźlm alatt
ta|á|hatő Ú3 ľeleľi téri Piac tizemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) nyilvános pályázatot
hĺľdet az ai Teleki térĺ Piac J3 jelű, 10 m2 alapteľületĺĺ piaci ůizlethelyiség béľleti
jogának megszeľzéséľe.

Pálvázat feltételei:

1. Minĺmálĺs belépésĺ díj: minimum 500.000,- Ft + ÁFA, amelynek első ľészlete (3O%) a
birtokbavételkor, a fennmaľado 70% a bérleti szerződés megk<itését követő hónaptól
kezdve két éven keresztiil, havi részletfizetéssel teljesítendő, azzal, hogy háľom hónapot
meghďadó hátralék esetén egy ĺisszegben esedékessé válik a fennmaľadó' ki nem fizetett
összeg.

2. Az ůŁlethelyiségben folytatandó tevékenység és a béľleti díj iisszege:

- állateledel és kisállat tartásźůloz szfüséges kiegészítő eszközök;
2.500'- Fttm2tből + Áľĺ,

A pá|yazat nyertese megszerzi a J3 je|zésű üzlethelyiség bérleti jogát a szeruőđéskcités
napjától határozat|an időľe. A bérleti szerzőđést a Budapest Fővaľos VIII. kerÍilet
Józsefuáľosi onkormźnyzat (a továbbiakban: Bérbeadó), mint Bérbeadó kĺiti meg a nyeľtes
pźiyazővaI.

3. Jelentkezési hatáľĺdő, páiyánatleadási hatáľideje:

2017. ápľĺlĺs 5. . 16.00 óra

Jelentkezés helye: Ú1 ľelelĺĺ téľĺ Piac (1086 Budapest, Teleki Lász|őtér 1.)

Jelentkezés módja: Apá|yánatzártbontékban adható be. Apá|yazat nyelve magyar.

4. Apá|yánat ktitelező elemeĺ:

a) Folytatni kívánt kereskedelmi tevékenységi kÓr leíľása;

b) A belépési díj megÍizetésének vállďására sző|ő nyí|atkozat (minimum 50.000 FtlrĺÝ +
Áľ.ł.)

5. A pőiyánathoz köte|ezłĺen csatolandĺĎ mellék|etek:

a) Éľvényes vállalkozói igazolvĺíny, gazdasźlgi társaság esętén 30 napnál nem régebbi
cégkivonat, amely igazolja, hogy a tĺáľsaság a meghirdetett tevékenység folytatásaľa
jogosult;

b) 30 napnálnem régebbi aláitási címpéldány;



c) Apá|yazaton résztvevőt meghatalmazott is képviselhetí, ezesetben a meghatalmazést
közokiratba,vagy teljes bizonyító eĘii magánokiratba kell foglalni, és aú' apźiyźnathoz
csatolni szĹikséges;

d) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gazdasági taľsaságnak' egyéni vállalkozónak
nem á11fenn ađó-, vám- és illetéktaľtozása.

6. A p.ályaző az ajánlatíételi határidő lejar:táig módosíthatj a vagy visszavonh atja páIyazatí
ajánlatát. Az ajánlattételi hataľidő lejáĺtat követően a benýjtott ajánlatok nem
módosíthatók.

Hĺánypĺótlásra a benyújtott páiyázatokbontását kłivetően egy alkalommal van lehetőség
a p áůy ánat leb o nyo lít ásáú v égző szew e'zet éľtes ítés e alapj án.

A páÄyánat elbíľálásának szempontja: a legmagasabb iisszegű belépési díj, amely nem
lehet kevesebb, mĺnt 500.000,. F.t + ÁFA.

Azonos elbírálás esetén előnyt jelent, ha a VIII. keriiletben rcgisztrźt|tegyéni vtĺ||alkoző,vagy
székhellyel rendelkező gazdasźęí taľsaság nyujt be páIyazatot. Ha ez a|apjanis azonos lenne
az elbká|ás (tehát ha a pá|yźzati ajánlatokban megjelölt belépési díj ĺlsszege egyenlő és
mindkét - vagy több - páIyaző a VIII. kerületben regisztrá|t egyéni vźůIa|koző vagy
székhellyel rendelkező gazdaságí tiíľsaság), akkor a nyeľtes pa|yaző az, akíidőben korábban
nffi totta be a páIy azatot.)

A nyertes visszalépése esetén a Bérbeadó apá|yázat soľon következő he|yezettjével köti meg
abéľleti szerzőďést.

Apá|yźaatok bontásaľa20t7. április 5-én, 16.00 órakor keľiil sor a,Uj Teleki téri Piac
Irodájában (1086 Budapest, Teleki Lász|ó tér 1.) Apá|yázatbontásanyilvĺínos.

A nyeľtes petyźz;őt a Béľbeadó Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága dcjntését kĺjvetően
postai úton, e.mailen, vagy telefonon éľtesítjfü.

7. A nyeľtes páiyánőval Bérbeadó a bérleti szerződést a Bérbeadĺi Képviselő.
testületének Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bwottsága előzetes hozzájálru1,ása
esetén köti meg. A béľleti szeľződés főbb tartalmi elemei:

a) belépési díj első részletének (30 %) megfizetése a béľleti szeruődés megkdtéséig,
továbbá a fennmaľadő 70% részletekben töľténő megfizetés e a szerzijdés megkötését
követő hónaptólkezdve két éven beliil;

b) 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegÍĺ óvadék ťlzetése;

c) bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete a szeruijđéskĺités napjától;

d) hatnozatlan idejii bérleti jogviszony;

e) a Béľlő a havi bérleti díjat havonta előre, attxgyhőnap 15. napjáig köteles megfizetni
Bérbeađó részére;

Đ tizemeltetési díjat nem kell ťlzelÜÍ.i., a bér|eti díjon felül a Bérbeadó Képviselő-
testĹiletének 40412013. (XI.06.) széműhatźrozatában foglaltaknak megfelelően csak a
ténylegesen méľt fogyasztások és használ at a|apján továbbszźlm|ázott elektromos 4,



átam, ivőviz, frĺtésszolgáltatás díját, valamint a piac Ĺizemeltetéséből eredő
zöldhulladék-, szerves eľedetii hulladék-, kommunális hulladék Bér1ő által leađott és
aziszemeltető által nyilvĺántaľtott mennyiségszá||íttls díját kell megfizetni;

g) a Bér1ő a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségei vállalásara közjegyző elott
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot ír aIá. A Bérlő tudomásul veszi, hogy
amennyiben az egyoldďú kĺjtelezettségvĺíllalási nyilatkozatota jelen bérleti szeľzőclés
aláírásź"Í- követő 60 napon belül nem íqa alá, a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről
szóló jognyilatkozatiůlozvaIőkötöttségemegszűnik.

Amennyiben apá|yźnat nyertese a bérleti szeruődést nem írja a|á azelbírálástól számított 30
napon belül (iogveszt(5 hatÁrldő), ebben az esetben az lJzemeltető a soron kövętkező
legelőnyĺisebb ajánlatot tevővel jogosult a szerzódést megkötni. A szerződés megkĺitésére
ebben az esetben is vonatkozik a 30 napos hatáľidő.

ApáIyazattal kapcsolatos további infoľmáció az Ú3 ľeleki téľi Piac irodájábankéľhető (1086
Budapest, Teleki LźszIő téľ 1.)

Je(enpáLyázati felhívas kiftiggeszésre keľĹil a Polgármesteri Hĺvatal hiľdetőtáb|á$án és az
Ú1 ľeletĺ téri Pĺacon erľe a célra rendszeresített hiľdetőtáblán, továbbá megielentetésre
keľĺil a wwwjozsefuaľos.hu és rvľvw.jgk.hu honlapon.

Budapest, 20|7. mĺĺrcius 21.

Mach József
píacvezető

Józsefulĺrosi Gazdálkodási Közpo Ń Zrt.
Ú3 ľelekĺ téľi Piac és Termelői Piacok


