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Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. keríĺlet, Kálváľia tér 6. és aKőiváriatér t4. szám ala{ti üres,
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Yőrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véIeményezi E
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határozati jav aslat a bizottstĘ szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáq/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képvise|ő-
testületnek az e|őteriesztés megtárgy alásźń.

Tisztelt Képviselő-testtilet!

I. Előzmények

1. Az onkormányzat fuIajdoĺźú képezik a Budapest VIII., Ká.l'vária tér 6. szám a|atti,
35881/0/A/|'6.24 hľsz-ú, pinceszinten, fijldszinten, felemeleten és az I. emeleten
elhelyezkedő összesen 1041 m2 alapteľületű nem lakás cé|jfua szolgá|ó helyiségek.

Az iĺgatlan-nyilvántartásban az cisszes helýség egyéb besorolással szeľepel.

A Kisfalu Kft. onkoľm tnyzati Htnkeze\ő Iľodája a fenti helyiségeket 2013. augusztus 08-
án vette birtokba. A helýségek felújításra szorulnak, összességében közepes állapotuak,
közepes (3) besorolásúak, rendeltetés szetú hasznáLatra alkalmasak.

2. Az onkoľmányzat tu|ajdontĺt képezi a Budapest VIII., Kálváľia tér 14. szám a|atti,
359t5l0lV38 hrsz-ú, pinceszinten és floldszinten elhelyezkedő, utcai és udvaľi bejfuatll,
összesen 457 m2 alapterületű nem lakás céIjfua szo|gá|ő helyiség.

Az ingat|an-nýIvántartásban a helýség egyéb bęsoľolással szerepel.
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A Tisztelt Képviselő-testtilet 43912013. (XII. 04.) szźtmű hattrozatźlbaĺ a helýségek
nyilvános páIyázaton töľténő bérbeadásáľa vonatkoző pźiyźnat lebonyolításáľól döntött, annak
lebonyolítására a Kisfalu Kft-t kérte fel.

Apá|yázat feltételei az a|źhbíak szerint kerültek megállapításta ahatározat 1. pontja a|ap1án:

a.) a helyiségekben végezhetó tevékenység szíĺtház, illetve ezzę| osszefiiggésben lévő egyéb
kulturális, vendéglátó és raktátozás célra.

b.) a minimális béľleti ĺlíj tisszege:960.577- Ft/hó + ÁFA
c.) a helyiségek csak egyiittesen vehetők béľbe
d.) bérleti jogviszony ido1.artama: hatźľozat|an idő, az évad végére szóló felmondási idővel,

amelyet legkésőbb a folyó évad decembeľ 31-ig kell bejelenteni.
e.) a béľleti szerzódésben kikĺjtésre kerĹil, hogy a bérleti jogviszony első 15 évére felek a

hatźrozott idejrĺ bérleti jog megszúntésére vonatkoző fe|tételeket magukľa vonatkoző|ag
kĺjtelezőęn elfogadj ák.

Az elbitá|tts fü szempontjai, az ęIérhęto maximális pontszám 100 volt, az a|ábbiak szerint:
. aZ ajánlott bérleti díj osszege (max. 30 pont),
. az épiilet feltĺjitásétra foľdítandó összeg (max. 10 pont)
. az eddigi színházi és kulturális tevékenység (max. 40 pont)
o tervezett gyeľmek, ifiúsági, felnőtt és nyugdíjas szíĺlhź.zi és kulturális progľamok (max. 20

pont).

A Képviselő-testĹilet a benýjtott pá|yázatok bírźlatára bírźiő bizottságot hozott |étte,
amelynek tagjai:
o Sántha Péterné
o Gúzs Gyula
o Jakabł Tamás
o Kaiser József
o Dr. Révész Márta

II. A beterjesztés ĺndoka

A pá|yazat eređményének megál|apitásáta vonatkozó döntés meghozata|ára a Képviselő-
testtilet jogosult, tekintettel arra, hogy a bérbeadás útján hasznosított ingatlanok együttes
értéke meghaladja az I00 MFt-ot.

III. Tényállási adatok

A pźiy tuati felhívás kifiiggesztésre keľült:
- Jźttási Hivatal okmánýrođáján2}I3. decęmbeľ 17. ĺapjátő|20|4. jaľllár t6-ig
- a Kisfalu Kft. székhelyének és telephelveinek hirdetotáb|źin 2013. december 9.

napjától 2014.januar 1 6-ig

elhelvezésre került továbbá
az onkorm ányzathonlapj ĺĺn

- a Kisfalu Kft. honlapján

megjelent
- a Józsefuáros című helyi |ap f013. decembeľ 17 -i számźtban.

AzingatIanok megtekintésére előzetęs időpont egyeztetés a|apján volt lehetőség.

A pá|yázati dokumentźrciőt egy jelentkező vásáro|ta meg, a páIyázatra a rendelkezésre álló
határidőig, ami2014. január 17. péntek 10 óra volt, 1 db ajáĺ|at érkezett. Az aján|at bontására
a Kisfalu Kft. 1083 Budapest, Losonci v 2. szźĺrn alatti székhelyének I. emeleti tárgyalőjźtbaĺ
kerĺilt soľ. A páIyázatok bontásán az ajźn|attevő nem jelent meg.



Az aján|atot a Tuľay Ida Színház Kozhasznú Nonprofit Kft. (1071 Budapest, Dőzsa Gy. út
64., cégtregyzékszám:01-09-980209; ađőszám: 21190663-2-42) nyújtotta bę, Az aján|attevo
az ajźn|ati összesítőn a következő ajánlatot tette:

- béľleti đíj ajánlat:970.000, Ftĺhó + Áfa
- terv ezett felúj ításr a szánt összeg : 3 00-3 50. 000. 000'- Ft
- bérbevétel célja: sziĺlhází előadások és kultuľális rendezvények taľtása
- egyéb vállalások: A sziĺlházi éptiletegyĹittes saját költségen való felújítása, annak

folyamatos karbantartźlsa, fény-, hang- és színpadtechnikai eszközök megvásárlása,
beépítése. A helý önkormányzattaL va|arĺlint kulturális és oktatási intézményekkel
való szoros együttműkĺidés.

A benffitott iratok a|apjáĺhiánypótlási felhívás kiadására nem volt szükség.

A Bíráló Bizottság 2014. január 22-én taľtotta meg a benýjtott pá|yázat értékelésére
vonatkozó iilését, amelyľől az onkoľmányzat Veľsenyeztetési Szabá|yzatźnak megfelelően
jegyzők<inyv készült. A jegyzőkönyv jelen előterjesztés melléklętétképezi.

A Bírá1ó Bizottság úgy döntött,
1.) hogy a benýjtottpá|yázat a|apján aBfuźiő

aptůyźzatot 100 pontra értékeli.
2.) javasolja a Képvisęlő-testtiletnek, hogy

Bizottság az elbfuálási szempontok alapján

a pźiyäzatot nýlvanítsa érvényesnek és

eredményesnek.
3.) javasolja a Képviselo-testtiletnek, hogy a benffitott ajáĺ|at a|apjźn a pä|yźzat

nyertesének aTutay Ida SzínházKiłzhasznú Nonprofit Kft. jelölje meg.

A Bíráló Bizottság a Képviselő-testtilet részére megtette javas|atát.

A páIyázati felhívás alap1an a pźiyázat eredményét a Képviselő-testtilet á||apítja meg
legkésőbb 20|4. februáľ 28-ig,

IV. Döntés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A lefolýatott pá|yźaati eljźrás, valamint a Birźůő Bizottság dcjntése a|apjáĺ javasoljuk a

Képviselő-testtiletnek, hogy a Turay IđaSzíĺlhazKozhaszní Nonprofit Kft-vęl kossĺin bérleti
szer zó dé st az a|ábbi fe ltéte l ekke 1 :

a.) a helyiségekben végezheto tevékenysé g: sziĺlhźn, illetve ezzę| osszefiiggésben lévő egyéb
kultuľális, vendéglátó és raktźrozás céIra,

b.) a bérleti díj összege: 970.000,- Ft/hó + Afa,
c.) a helýség felújításěú abér|o saját költségén vá||a|ja, a költségek megtérítését semmilyen

jogcímen nem követelheti a bérbeadótól. A bérleti szerzőďésben ki kellkötni' hogy a bérlő
a költségek megtérítését a bérleti jogviszony ferurállása a|att, vagy annak bármilyen
módon töľténő megszúnését kĺivętően Sęm' semmilyen jogcímen nem követelheti a

bérbeadótól.
d.) bérleti jogviszony időtartama: határozatlan idő, az évad végére szóló felmondási idővel,

amelyet legkésőbb a folyó évad december 31-ig kell bejelenteni.
e.) a bérleti szerzodésben kikcjtésľe keriil, hogy a bérlęti jogviszony első 15 évére felek a

határozott idejű bérleti jog megsziĺntésére vonatkoző fe|tételeket magukľa vonatkozólag
kötelezően elfo gadj ák.

V. A dtintés célja, pénzügyĺ hatása

Javasoljuk a helýség bérbeadását az &vényes páIyźuatot benffitó Tuľay lda Szinház
Közhasznú Nonprofit Kft. kösse meg a bérleti szerzódést, mivel az onkormźnyzat számára
fontos múvészeti tevékenység megvalósítźsáta keľiilhet sor. A pá|yáző váIla|ta, hogy az



ingatlant saját költségén újítja fel, és teszi színházi funkcióra alkalmassá, ami a bérleti díj
bevétel mellett, aZ onkormányzat szźlmára jelentős vagyonnĺĺvekedést is eredményez.
Amennýben a szinhtn a KáIvána téren megnýt, és kultúrára vágyő tomegeket vonz, .így a
kĺiľnyék megítélése, táľsadalmi fejlődése is jó iránybavá|tozhat. Az onkoľmányzat számára
eEY, aMagdolna negyedben működő szíĺlház mindenképpen fellendülést hozhat.

A pźiyźző pá|yazatában a helýségek saját költség&e vonatkozó felújítását váIlalta. Ez
esetben, amennyiben a bérleti jogviszony bármely ok miatt megszüntetésľe kerül, a bér|ő a
más tulajdonáĺ végzett beruhźuások kĺjltségének megtérítését jogalap nélküli gazdagodźs
címén sem kĺjvetelheti, ha a költségek megf,rzetés&o| a munkálatok megkezdésétmege|ózoen
a felek kozott megállapodás nem j<itt létre.

A pá|yázat eredményének megál|apítésa és a helýség bérbeadása pénzigý fedezetet nem
igényel.

A hatźrozati javaslat elfogadása váľhatóan pozitivan befolyásolj a a 2014. évben a bérleti díj
bevétęleit.

VI. Jogszabályĺ kiirnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogokĺól szőIo 66/2012. (XII.
13.) számú önkormányzati rendelet 14. $ (3) bekezdése szerint, ha a szerződés tárgya tcibb

vagyonelem, akkor a rendelet értéIdlatélna vonatkozó ręndelkezéseinél a vagyoĺtfugyak
egyĹittes vagyonügyleti értéke az iráĺyadó. osszesített vagyoniigyleti érték a\att az adott
vagyonügylet źital érintett vagyonösszesség részeinek összeadott vagyoniigyleti értékét kell
tekinteni.

A Vagyonľendelet 16. $ a) pontja alapján a 100 MFt feletti forgalmi értékű vagyon
hasznosítás árőI a Képviselő-testtilet dönt.

Az onkormányzat tulajđonában álló nem lakás céljára szo|gźůő helýségek béľbeadásának
feltételeiről szóló 35/2013. (VI. 20.) számű rendelet 7. $ (1) b) ponda a határozza meg a
bérbeadás módját. A Rendelet7. s Q) bekezdése aIapján, ha onkoľmálnyzat rendelete vagy a
Képviselő-testĹilet határozatamást nem tarta|maz, a fulajdonosi jog gyakorlója hatźrozzameg,
hogy melýk veľsenyeztetési eljárást kęll alkalmazni.

A nýlvanos páIyźnat lebonyolításanak szabźiyait, a versenyeztetési eljáľásokról szóló
428 l 20 12. (X[. 0 6. ) számu Képvi s e lő -testíil eti határ o zat tarta|mazza.

A Budapest Jőzsęfvttosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 428/2012. (XII. 06.) szźtm.ű

Veľsenyéztetési Szabźiyzatát a Budapest Józsefüárosi onkormányzat íúajdonźhan áIIo
vagyonelemek hasznosítása és tulajdonjogának źúruházása esetén a hasznosító és a
tulajdonjogot szeruo kiválasztására kell a|ka|mazni, ha a versenýárgyalás tartása jogszabály

a|apjźn k<jtelező, vagy a tulajdonosi jogkĺiľgyakorló előíľta, hogy a vagyont versenyeztetési
eljarással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogát átruházni.

A Képviselő-tęstĹilet 42812012. (XII. 06.) számiĺ határozatának (Versenyeztetési szabá|yzat)
32. poĺtja alapján a pá|yźuatok értékelésekor jogi képviselőnek kelljelen lenni. A 40. pont

a|apján, a ,,pá|yázatok értékeléséről _ a 32. poĺt szerinti jogi képviselő, a vagyonügyleti
megbizottképviselője és a k<jzreműködo szakérto źital a|áirt_ jegyzőkilnyvet kell készíteni.

A Versenyeztetési szabáIyzat 40. pontja alapján, a pźĺIyázatok értékeléséről szőIő
j e gy zőkonyvnek az alábbíakat ke l l tarta|mazĺia..
a) apá|yázati eljarás ľövid ismertetését, abeerkezętt ajánlatok szźlmát,

b) abeérkezett ajánlatok rovid értékelését,
c) a legjobb ajźn|atravonatkozó javaslat indokait,



d)

e)

Đ
s)

h)

az e||enérték (bérleti díj, vételár) megllatározásának szempontjait (ideértve a vételrźrat

befolyásoló kötelezettségvállalásokat),
a kikötött biztosítékok megťelelőségének szempontjait,
a dĺintések indokát,
a pá|yázati eljárás eľedményének összefoglaló éľtékelését, az ęIső két helyre javasolt
pá|yźĺző megjelölését, ha erre mód van,
abfuáIatbaĺlk<jzľeműködők által fontosnak tartott köľülményeket, tényeket.

A Versenyeztetési Szabźiyzat f9. pontja éľtelmében a nem lakás céljára szolgźió helýség
bérbeadására meghiľdetett pźiyázat esętében a minimális béľleti díjat első esetben a

Képviselő-testtilet nem lakás cé|játa szoIgá|ő helýségek bérleti díjttrőI szóló határozattĺban az
adott helýség kategóri ár a meghatźtozott bérleti díj 1 00 oÁ-a képezi.

A helyiségbéľ alapjáu| a 24812013. (vI. I9.) szźmű Képviselő-testíileti határozat szolgál. A
Kt. hatźrozat II. fejezet 7 . pontja éľtelmében, a helýségb ér alapjau| a helýségeknek a jelen

hatźrozat és a Kt. más hatáľozata szerint aktua|iztit beköltözhető foľgalmi éľtéke szo|gźĺ|.

Abban az esetben, ha a helýség bérbeadására, versenyeztetés vagy pa|yźuat útján keľĹil sor' a
minimális bérleti đíjat ahelyiség AFA nélküli beköltözhető forgalmi értékének 80 %-át alapul
véve kell meghatározni. Nyilvános pá|yáztatás ęsetén önkoľmányzati érďekből a minimális
bérleti díj abeköltözhętő forgalmi érték 80 o/o-ĺćĺ| kisebb értékben is meghatarozhatő azza|,

hogy ez az értéknem lehet kevesebb a beköltijzhető forgalmi éľték 50 %-náI. Jelen esetben a

helyiségekben végezhető tevékenység egyéľtelműen meghatározásra keriil, így a minimális
bérleti dijat aKépviselő-testi'ilet hatźrozatának 8' ponda értelmében kell meghatttozni, aza4 a

szir.lhźz tevékenységhez tartoző szorző 60Á, mig az utcai bejáratí, fiilđszinti helýségben
v égzett r aktár o zási tevékenys é gé 8%.

A Képviselő-testiilet határozatának 24. pontja alapján a bérleti díj legalacsonyabb összege
nem lehet kevesebb, mint a helyiség után ĺtzetęndő közös kĺiltség mértéke.

A Képviselő-testĹilet hatźrozatáĺak 5. p.) pontja értelmében, amennýben a helýségben
többfele tevékenységet is végezĺek, a bérleti đij számitásakor azt a tevékenységet kell
figyelembe venni, amely alapjźĺnmagasabb béľleti díj igényelhető.

Fentiek alapjáĺ kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helýségek nyilvános egyfordulós
pá|yázatratĺjrténő kiírásávalkapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hztározatijavaslat

év. (.. .hó... . nap). számú Képviselőtęsttileti hatźrozat:

A Képviselő-testĺilęt úgy dönt, hogy:

1.) a Kisfalu Kft-t a Budapest VI[., Kálvárĺa téľ 6. szńm a|atti iĺgatlanon belül
elhelyezkedő, 35881/0lAlt6-24 hrsz-ú, <isszesen 1041m. alapterületű és a Budapest
VIil., Kálváľia tér |4. szám a|atti ingatlanon belül elhelyezkeđo, 359l5l0lAl38 hrsz-ú,
összesen 457 m2 alapterületű üres ĺjnkoľmtĺnyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek
egyĺittes béľbeadásáľa kiírt nýlvános egyfoľdulós páIyźuatot érvényesnek és

eredményesnek nýlvánitja. Apźůyázatnyertese a Turay Ida SzínházKijzhasznuNonprofit
Kft.

2.) felkéri a Kisfalu Kft., hogy a Turay Ida Szinhźn Kozhaszní NonproÍit Kft-vel a bérleti
szęrzodést a benyrijtott pá|yázat aIapjánkösse meg az alábbí feltételekkel



a helyiségekben végezhętő tevékenység: szíĺlház, illetve ezze| osszefiiggésben lévő
egyéb kulturális, vendéglátó és raktározás célra.
a béľleti díj összege: 970.000,- Ft/hó + Afa.
a helýség felújítását a bérlő saját költségén vállalja. A béľlęti szerződésben ki kell
kötni, hogy a bérlő a kĺiltségek megtérítését a bérleti jogviszony fennállása alatt, vagy
annak bármilyen módon töľténó megszrinését követően sem' semmilyen jogcímen nem
követelheti a béľbeadótól.

d.) bérleti jogviszony iđőtartama:- hatéttozatlan idő, az évad végéľe szóló felmondási
idővel, amelyet legkésőbb a folyó évad december 31-ig kell bejelenteni.

e.) a béľleti szerzőđésben kik<jtésre keľiil, hogy a bérlęti jogviszony első 15 évére felek a

határozott idejtĺ béľleti jog megszűntésére vonatkozó feltételeket magukra
vonatkozólag kcitelezően elfogadj ák.

3.) a bérleti szęrzóđés megkötésének feltétele, hogy a' onkormtnyzat tulajdonában álló nem

lakás céljára szo|gtiő helyisé.gek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013, (VI. 20.)

szźtm:ú Budapest Józsefuárosi Ônkormĺínyzatirende|et 14. $ (2) bekezdése alapján 3 havi
bérleti díjnak megfelelő óvadékot megfizesse, valamint a 17. $ (4) bekezdése alapján

kozjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áirya a leendő bérlő.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Határidő: 2014. fębruźr 72.
A dcjntés végrehajtásátvégzo szervezęti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles köľét éľintő dĺintések esetén javaslata a kozzététęI módjára
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2014. januźr 23.

Kovács Ottó
ugyvezető igazgatő

Tĺirvényességi ellenoľzés :

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbiztlsából :

,kuk'
aljegyziS

a.)

b.)
c.)

Melléklet : a pá|y ázat értékeléséľől szóló j e gyzőkĺĺnyv



Je5zőkönyv
a Budapest vilI.' Kálváľia téľ 6. szĺĺm alatti 35881/0/Á/t6.24 hľsz.ú, és Kátváľĺa téľ 14.

szńw alatti, 35915/0/Á138 hľsz-ú helyĺségek béľbeadásáľa kiÍľt páý äzatru benyijtott
tjáĺ|atok bontásáról

Jelęn vannak: Jęlenléti ív szerint
Iđőpont: 20l4,januíľ 22. szerda" 13'00 óľa
Helyszín: Budapest Józsęfuaľosi Önkoľmányzat Polgármesteri Hivatala III. ęmelet 300.
táľgyaló

Nováczki Eleonóľa megnyitja abírźúô bizottsrĘ iilését. Felkéľi a tagokat, válasszanak maguk
közĺil levezető elnököt és két jegyzőkÍ5nyv hitelesítőt.

A Képviselő.testĹilet 428ĺ20t2. afir. 06') számú hatatozłtÁnak 3f, pontja ďapjrín a
pátyźlzatok értékelésekoľ jogi képviselőnek kell jelen lenni. A 40. pont ďapjĄ a ,Bá|yázatok
értékeléséľőI - a 3f , pont szerinti jogi képviselő, a vagyoniigylgti megbízott képviselője és a
közreműködő szakéľtő ćt|ta| a|áítt * jegyzőkiinyvet kell készítffii,'' Előzőek ďapjrán a
j egyzőkönywezetést Dr. Leitli Norbeľt látja el.

A tagok levezető elnöknek Kaiseľ Józsęfet, jegpők<inyv hitelesítőnek Dr. Révész Máĺtát és
Guzs Gyulát javasoljak' Kéri, hogy kézfeltaľtassa| szayazzanak.

A Bíľáló Bizottság 3 igeą 0 nem és 0 taľtózkodás męllett, a Bíľáló Bizottság elnökénęk
Kaiseľ Józsefet, ajegyrnköĺlyv hitelesítésére Dr' Révész M{íľtrĺt és Guzs Gyutát kéľi fel.

Nováczki Eleonóľa
Átađja az ĺilés vezetését Kaiseľ József levezető elnöknek.

Kďser József levezető elnök
Felkéri Nováczki Eleonónít ismeľtesse apáľyázatat, a vonatkozó jogszabályi környezetet és a
benyújtott aj ánlatokat,

Nováczki Eleonóľa
El.mondją hogy az Önkormányzat Versenyeztetési szabáIyzatinak 40. pontja ďapján, a
pźÄyázatokéľtékeléséről szóló jegyzőkĺinyvnek az alrábbiakat kęll taľtalmaznia:
a) a pályázati eljńľas ľövid ismeľtetését, a beérkezett ajńĺllatok szátměłt,

b) a beérkezett ajánlatok riiüd éľtékelését,
c) a legjobb ajźn|atĺavonatkozó javaslat indokait,
d\ az ellenéľték (beľleti díj, vételár) meghatározásának szempontjait (ideéľwe a vétetfuat

befolyásoló kötelezettségvállalásokat),
a kikotött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,
a döntések indokát,
a pá|yázatl eljráľrás eľedményének összefoglďó éľtékelését, az első két helyľe javasolt
peiyaző megieliilés ét, ta ene mód van'

h) a bíľálatban közremfüödők ríltal ťontosnak tartotĹköľiilményeket, tényeket.

Ismeľteti a páLyáaatot: A Budapest Józsefrárosí onkormányzat Képviselő-testtiletének
439/20|3. (xII. 4.) sámú hatÁrozata ďapjĺłn nyilvános pźůyźnatz felbívás keriilt közzététęlre,

e)

Đ
s)



a Budapest VIII', Kálvária tér 6' szźmďatti, 35881/0/A/t6-24 brsz-u, és Káĺvária tér t4. szám
ďatti, 3 59 | 5 ĺ 0 l N38 hrsz.ri helyiségek bérbea&ása cé[i ából.

Apá|yá,z.atlfelhíváskift iggesztésľekeťtilt:
. Járási Hivatal okmányiľodáján 2013. đecembeľ |7.rcpjátőIä}I4.januíľ 16-ig
- a Kjsfalu Kft. szek.helyének és telephelyeinek hirdetőtlłbláin f0|3. decembeľ 9.

napjátőI 201. 4. j anurĺľ 1 6.ig
elhelyezésre kertilt továbbá

. azonkoľmányzat honlapjĺĺn
- aKisfďuKft. bonlapján

megielent
- aJózsefuaros címtĺ helyi lap 201'3, december 17.i számában.

Az íngatlanok megtekintéséľe előzetes idöpont egyeztetés alapján volt lehetőség.

A pěÄyáz'atl dokumentációt egy jelentkező vasáľolta meg' a pá/lyźuať:a a ľęndelkezésľe álló
hatáĺiđőig, ami}al4.janufu 17. péntek l0 óľa volt, 1 đb ajánlat érkezett". Az ajánlat bontására

a Kisfďu Kft. 1083 Budapest, Losonci u.2. szěm alatti székhelýnek I' emeleti tfugyalójában
keťtilt sor. A pályázatok bontrĺsán azĄanlattev részéľől senki nem jelerrt meg' a Kisfalu Kft
részéról Nováczki Eleonóľa dívízióvezętő, Balog Eľika referens vett részt, a jogi képviseletet
Dr' Leitli Norbert |át|aęl..

Az ajánlatot a Tuľay Iđa Színház Közľrasanú Nonpľoťrt Kft. (1071 Budapest, Dózsa Gy. út
64,, úgtregyzékszam: 01.09.980209; adószánr 2lt90663-z-42) nyujtotta be. Az ajánlattevö
azaján|aĺ Összesítőn a következő ajánlatot tette:

. bérlęti díj ajáĺrlat: 970.000, Ft/hó + Áfa
- tewezett felrijítasra szaĺrt összeg: 300-350.000.000,- Ft
- béľbevétel célja: színhźan előadások és hltuľáIis renđezvéĺtyek taĺĺísa
. egyéb vállatasok h saĺhazi éptitotegyÍittes saját költségen való felrijítása' annak

folyamatos kaľbantartasą fény-, hang- és színpađtechnikai ęszkozök megvrásáľlasą

beépítése. A hetyi tinkoľmányzattď vďamint kultuľális és olĺatfui intérotényekkel
vďó szoĺos egyiittműktidés.

A benyújtott iĺatok ďapjan hiánypótlási felhívas kiadásáľa neÍn volt sziikség.

A palyáaati felbívás szďnt érvényes ajĺĺntat a következő feltételek teljesiĺlése esetén tehető:

,,Az aját|attevo részt vęhet apá|yázatłĺ, amennyiben:
a) megvrĺsfuo|ja a ,,Pályázĺti fe1tételek''.et, és az eĺĺ:őL szółó igazolást csatoljé
b) uajánlati biztosíték összeget haÍĺáľidőben megfizeti, és az beérkeziŁ
c) az aj ánlĺatok tęadasáĺrak határidej éig az aj ánLatźú benyuj tj ą
ő) u ajánlattevőnek az NKA.Előađóművészeti Iĺodájánrál regiszŕráltnak kell lennie, enől

szolő igazolást csatolj ą
e) ű ajźnLattnvonek rendelkęanie kell a Magyaľ ÁilamkincstaÍuak megkiitdött 6l20n. (il.

04.) oKM ręnđelęt szęrinti szakmai és pénztigyi beszámolóval a20|2. ériľől, eĺről szóló
igazotást csatolja"

f) az ajánlattevőnek a 20|2. évi bevétęlei (a közzétętt eredmenykimutatas a|ap1án az
I.+II.+III. sorai szerint) meghaladjak a 40a MFt-ot, ęnől a kijzzétett 20|2, évi
eľedménykimutatását csatolj ą

g) az aján]ratĺevó 20|2.es szíĺlhćni előadásainak száma legalább 400, eľľől szóló nýlatkozatźi,
csato$ą



h) u ajanlattevő 2a|2.ęs előadásainak faető nézőszäma legďább 100.000 fő, errőI szóló
nyilatkozaüát csatolj ą

Đ azaján|attevőnek minimum 10 évęs szinház.iőzemeltetési gyakoľlata van.

Az ajanlattevőnek:
a) az ajěnlatban közölnie kell a cegnevét, székhelyét, ađôszámát' cégszámát, képviselőjének

nevét és elérhetőségét, az elelĺĺľonikus levelezesi címéL ha ilyenĺel ĺendęlkezik.
b) az ajánlathoz kell csatolní a pźúyazott nem lakás célri helyiségnek megfelelő ajánlati

biztosíték befizętésľe vonatkozó bŁonylat mrásolati példányá! banki átutálás litján tö,ľténö

befizetés esetén a bank teljesítési ígazoÍźlsźt, vagy u. áfutalás teljesítését igazoló
bankszámla kivonatot.

c) az ajźnLatban nyilatkoada kęll arról, hogy vĺállalja a ,BáIyázati feltételek''.ben, illetve
mellékleteiben leíľt szerződéskötési és egyéb fekételeket, tovĺábbá a pa|yiaat céljáĺrak
megvďósítását. Az ajanlattevőnek ajĺínlatában meg kell jeliilnie a béľbevétel iđőtartrąmát,

amenrryiben az a piiyázah kiírásban foglďtaktól eltéró, ęgyuttal fudomásul kell vennie,
hogy a pálryántl dokumęntáció mellékletekent csatolt béľleti szeruőđés teľvezet, béľlęti
jogviszony időtartamátroz kapcsolódó ľészei éľtelemszeriĺen vĺíltozĺrak.

đ) u ajánlatban nyiĺatkoznia kęll aľról, hogy rá vonatkozőan a2011, évi CV[I. tiirvény 56.

$ (1) és 57. $ (1) bękęzdésben foglďt kJzátő köľĺilmények nem áJlnak fenn.
e) az ajánLatban nyilatkoaria kell aról, hogy adó és adók móđjára behajtható köztaľtozasa

nincs. E nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazn|ását anól, hogy neĺn áll fenn
köďaťtazéÉa.

Đ az aján|atban nyilatkoaria kell arľól, hogy Kiíľóvď szemben béľleti díj taľtozása níncs,
továbbá a Kiíľóval szemben szerzőđésbeĺr vlállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az ajánlathoz csatolni kell az ajáłlattevő bemutatását (eđdigi szíĺúláz-ilzemeltető
gyakoľlat, mťívészeti munkasság további tErvek).

h) az ajánLathoz csatolni kell az épiilet felujítĺłsaval kapcsolatos elképzeléseket, és a
megvďósítás hozzźlv ętólle ges költsé gvetés.

A pályázatt eljáľás soľán benyujtott ajánlatot, továbbá az ajŕn|at mellékleteként benyújtott
valamennyi nyilatkozatot cégszeľii aláíľással kell ellátni' Cégszerű aláíłás során a cég
képviseletéľe jogosult szeméýszemélyek a tĺírsaság kérzel,vagy géppel íľt, elönyomott,vagy
nyomtatott cégneve a|źł nevétlĺevtiket önátlóan/egytittesen ĺrjďíťák ďá hiteles cégalĺííłi'sí
nyilatkozatuknak megfelelően.''

A páiyźvati felhívás alapján, a ,,pźůyázati eljáľas sonán összeférhetetlenséget kell
megállapítani, ha a pát|yäzatokelbírálásíban olyan szetvezet, illetőleg képviselőjtik vesz résĄ
aki maga is ajanlattevő, vagy
a) anĺak közęli hor"zźltartozoja (Ptk. 685. $ b) pont)'
b) annak munkaviszony alapjĺłn felettese, vagy alkďmazottja,
c) annak más szeľzódéses jogvíszony keľetében foglalkoztatój a, vagy fogÍalkoztatottja,
d) ha bráľĺrely oknłĺl fogvanęm várható eltőle aľ.thw elfogulatlanmegĺtélése'''

Érvénytelen a pźiy äzati elj áľás, ha
a) apáűyäzatelbírálasakoľ az összefeľhetetlenségi szabályokat megséľtették,
b) valamelyik ajánlattevő az eljánás tisztaságát vagy a ttibbi ajántattevő érdekeit sulyosan

séľtő cselekményt követ el.

A kiíĺó eľedménytelennek nýlváníthatj a az e|jźnást, ha
a) nem éľkezettajáĺrlat,
b) |<ĺzáró|ag é'w énýe|en ajánlatok éľkeztęk



c) az egyik ajěnJattevő sęm tett a páIyźľ;ati felhívásban foglďtaknak megfelelő ajánlatot.
d) a kiíró az e|járáĺs éľvénytelenítéséĺől döntött.

A benyujtott páĺyźuatat a Bíľáló Bizottság tagia e.mail útján 20L4.januáĺ I7.én megkaptĺík,
annak tartalmát megismerték.

A Bíráló Bizottság f014,januáľ 2l.én apŕůyázat taľtąlmávď kapcsolatban e.mail útjár' 5 đb
kéľdést tett fel apä|ytaatot benyújtó Tuĺay lda Színhráz Közhasmú Nonpľofit Kft-nek:
|.) Pźńyazatanak 39. oldalán azszere,peL, hogy aTĺray Ida Színház 2000-ben ďakuit. A Turay

Ida Színhaz Közhasmú Nonpĺofit Kfr. cégtöĺténete szerint, a jogelőd Semiľamis Kft.
f002. januáľ 1. napjávď kezđtę meg gazdasági tevékenységét. 2000. és 200l. december
31. között milyen gazdasági taĺsaság végezte asziĺlház tizemeltętését?

2.) Milyen kapcsolat van a Tuĺay lda Snnhaz és a Gyerĺrek Színhĺáz között, uwanaz a
taľsaság, vagy két kĺilön áů'ĺó szeĺvezęl?

3.) A bevételei teljes egészében szśnhźu,i tevékenységbolszármaxlak, vagy egyéb gazđasägi
tevékenységet is folytatrak?

4.) Pa|yáz-atźban iĄa, hogy több önkormányzatta| is kiĺzszolgáltatási szerződésben állnak.
Ezek a szenődések a továbbiakban is fennmaľadnalq vagy megsziintetik azokat?

5.) A pályázatban közölt 479 ętóadasból, menný előadást tartottak Budapesten?

A Kft. ügyvezetőjef}t4.janułľ f\..énazalálbbi választ adta szintén e-mail ť'tján.

1') A Turay Ida Színház 2000. novembeľ 11-én taľtotta első elóadásät, Huszka Jenő: Lili
baĺónő címmel. A színház erte a napra datrílja megďakulását. AzótA a sziĺůláz mindig
ugyanaz maradt, csak a fęnntartó változott. Az elsó műktiđtetője: Szemiľamisz Művészęti
és Spoľtszeľvezó Szo|gtitató és Keľeskede|mi Kft volt. Adószáma: 11810030.2.13.
cégegyzékszám: 1 3-09.08 1 765
fDl2-től lett a Szęmiramisz KHT mely a mai napig is az, csak itt a cégformát kellett
megváltoztatni ktizponti rendelet miatt 2009,07 .14-é:nNonprofit Kfr.ľe.
2013.ban peđie csak néwáltoztatás tiiľtént Szemiramisz-ľól Tuĺay Ida szíľ'háui
Kđzhasanrl Nonprofit Kft.re.

2.) A Magyaľ Nęmzeti Gyermek és Ifiúsági színhźLz a Turay lda Szk:ŕľ,raz gyeľmekszín}rĺíza.
Nem klilönálló szewezęt, de a sok előadas és munka miatt ''belsóleg'' el kellett választani
a gazdaságos és szeľvezettebb miĺködés miatt' Fenntaľtója a Turay lda Sz{nhazi
KözhasmúNonpľofit Kft.

3.) Bevételtĺnk teljes egészében szíľdnazi tevékenységből szaľmazik. Ncm folýatunk mós
gazđasági tevékenységet.

4') Háľom onkormfuryzattal van érvényes Közszolgá|tĺt.asi szerződéstink. Ezęk mind több éve
jól miíködő kapcsolatok. Vállalásaiĺk a szerződések és kéľések éľtelmében színhazi
béĺletes és bérletsziinetes, gyermek, fęlnőtt és nyugđíjas előadásokból állnak. Ezen kívĺil
műsorokat aduĺk a nelĺzcti és önkorĺrr.ínyzati tinnepségekeq jótékonysági nyugdíjas és
gyeľmekelőadasokat taľtunk.
Miĺsoľvezętőt, veľsmondót biztosítuĺk igény szeľint. Ezeket a feladatokat a későbbiekben
is el fogiuk lámi, hisz nem lenne becstiletes dolog cserben hagyni senkit' Đe azt
gonđoljuk, ez egy cseppet sem akadályonn a józsefrráľosi miiköđésiinket, hisz ettől még
korrektĹil és szÍnvonďasan lehet miĺkČidteüri szíĺlhazat. Amennyiben a kerĹiletnęk igénye
lęnne ľłĹ öröruriel kötnénk a Józsefrrĺľosi tnkoľmárryzatta| is Kiĺzszolgáltatasi szerzőđést.



5.) Pályázatunk 32. olđalĺán szeľepel, hogy a 479 ęIőadásbćil7L7-et játszottunk Budapesten.

A vrłlaszt aBlráLó BizottsĺĘ tagjai f}tŁ.január ?L-éne.mail útjan megkapták.

A benyújtott ajánlatok és mellékletei alapjĺán megállapítható, hogy a szervezettel szemben a
béľbęvétęlt kiuáľó ok nem ĺĺl1 fęnn' A bérlęti szęrzőđés taĺta|máĺa az ajáĺůattevó nem tett
észľevétęlękęt.

Az elbírĺĺlĺás Íő szempontj u, az ętérhető maximális pontszám 100:
. azajánlott bérleti díj összege (max. 30 pont)'
. az épület felújítására forđítandó összeg (max. 10 pont)
. az eđdigi szlnhfuj és kulturĺĺlis tevékenység (max. 40 pont)
ł tęrvezettgyermek, itilsági' felnőtt és nyugđíjas színhán és kulturális pľogramok (max. 20

pont).

Tekintettel arrą hogy l db éľvényes ajánlat keľtilt benyújtásra, és M a pźůyázatl felhívásban
megielölteknek megfelel, így a ptiyáłat érvényesnek tekinthető.

A benyujtott ajánlat * ellenajanlat nem lévén - a pontrenđszeľ alapján, maximális
pontszámban ľészęsíthetó.

A paľyázat eľedméłrytelenségének megĺĺllapításara okot adó köriilmény nem áll fenn.

Kaiseľ József levezető
Megkéľi a BÍrríló Bizottság tagiait, hogy a pźtyázati eljarás lęfolytatásávď, a benyrijtott
ajánlattal kapcsolatos véleménytiket fejtsék ki, kéľdésiĺket tegyék fel.

Dr, Révész Mĺáľta
Azéĺttartotta fontosnak a fennebb, 4.) sorszám a|atíidézehtkérdést apá|yázohoz intézni, hogy
vajon az önkoľmanyzatołÍ<ď most meglévő, esetleg megsriiĺrő szęrződésęk míatt a
Józsefuáľosi onkoľnuĺnyratta| kívánják-e majd pótoltatni a kieső támogatásokat' de a vá|asz

alapján egyéľtelmii' hogy ez nem ál1fenn.
Bĺäľ a páiyázatt kiírás szeľint a helyiség felújítási költségeinek megtérítéséľe a péiyéu;ónak,

leeĺrdő béľlőnek lehetősége lenne, de keriiljön ľögzítésre az,hogy apáůyázatszerint a felújíüfut
a Trľay Ida Színház Nonprofit K-ft. saját kŕiltségen váIlďją a költsegei megtéľítését a
későbbiekbensemkövetelhętiazlnkormáĺyz.att(i.

Kaiser József
o is fontosnak taftja, hogy a bíráló bizottsági jegpőktinyvbe kerĺiljön bele a bérbęszámításra
vonatkozó kitétel, miszerint a béľlő saját költségénvégzl el a felújítasokat és nem kéľi annak
megtérítését. Javasoljao hogy amennýben az Ônkormányzat kíván egyĺittmiĺköđési
megállapodast köbd, előbb ismeľje meg a pźúyžnó tényleges míiködéset' és csak az a|apjźn
kössön megállapodast.

Dr. Révész MáÍtA
Javasolja, hogy óvatosan tegyenek javaslatot az egyĹittmiiktidési megallapodasrą meľĺ olyan
tevékenységelľe tesz ajiĺnlatot, amelyeket az Önkorměnyrata Jóhír Kťt'ľe testłĺlt.



Guzs Gyula
Mikoľtólkell bérleti díjat ťrzefuie a beľlőnek?

Nováczki Eleonóra
Elmonđją hogy amenĺyibęn ą Képviselö.testĹilet 2al4, febľuĺír 5-én megho?aa a döntését,
rigy a béľleti szeĺzőđés aLŁitěľ;źna az artőI szóló éľtesítés kézhezvételétől számított 15 nap áll a
bérlő ľenđelkezéséĺe, majd további 5 nap a kaz1egymi okirat elkészítésére. Ezt követöen
veheti biľtokba a helýségeket, Ez alapjan vaľhatóan f01,4. máľcius l.től áll fęrut a beľleti dĺj
fizetési kötelezettség.

Kaiser Jőzsef |ęvezeto
Felkéri a Bizottság tag1att, éľtékeljék az ąánhatot" és tegyenek ajáďatot a Képviselő-
testĺiletnek a páĺy ázat eredményének megállapítĺásfu a.

A Bíľá1ó BizottsĘ tigy đön!
l.) hoey a benyťrjtott pá|yźvata|apjźn a Bírá1ó Bizottság az e|bíĺźůźľli szempontok alapján

apěiyázatat 100 ponra éľtékeli.
2.) javasolja a Kęviselő-testtiletnek, hogy a pőiyázatat nyilvlínítsa éľvényesnek és

eľeđményesnek.
3.) javasolja a Képviselő.testĺilęffiek, hogy a benyújtott ajánlat alapján a pä|yázat

nyeľtesének a Turay (daSnnházKözlrasznú Nonprofit Kft. jelölje meg.

Kaiseľ József levezető elntik a BírálT Bizottság iilését t3 wa 15 perckoľ bęrekęszti.
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Nováczki Eleonóĺä-'
a vagyontigyleti megbízott képviselője

Dľ. Révész Máľtá
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Jelenlétĺ ív
A Budapest vlil.' tQĺlvárĺa t& 6. szám atatt! 35881/0/Á/tG24 bľsz.lí, és Iiälváľĺa téľ 14.

szám a|atfi,3s9Í.5ĺ0lN38 hľsz-ri helyĺségek béľbeadĺ{sára megbĺrdetett páIyázatra
benyújtott aj ánlatok bíľáIatáľól 2814. januáľ 22.

A Bíráló bizottság tagiai

Gúzs Gyula

Jakabff Taľnas

Kąiser József

Dľ. Révész Márta

Sántha Pétené

Közľemúköđők:

Dr' Leitli Norbeľt

Nováczki Eleonóra
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