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Y'árosgazdállkodĺísi és Pénzügyi Bizottság

HumánszolgáůtatásiBizottság
Határozati

A

jav aslat a bizottság számár a:

Városgazdálkodási és Pénzüeyi Bizottsáq/ HumánszolgźiltatźniBizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|őteriesztés megtáľgy a|ását,

Tisĺelt Képviselő{estiilet

!

I. Előzmények

I,

Az

onkormányzat tulajđonátképezik a Budapest VIII., Kĺĺlváľiatér 6. szám a|atti,
35881/0/A/16-f4 hrsz-il' pinceszinten, ťoldszinten, feleme|eten és az I. emeleten elhelyezkedő
összesen |04t m2 alaptertiletű nem lakás cé|jfua szolgáló he|yiségek.

Az

ingatlan-nyĹ|vántartćlsban az ĺisszes helyiség egyéb besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľm ányzati Hźnkeze|ő lrodź$a a fenti helyiségeket fO|3. augusztus 08-án vette
birtokba. A helyiségek felújításľaszorulnak, cisszességében közepes állapotúak, közepes (3)
besorolásúak, ľendeltetésszeľrĺhaszná|atra alkalmasak.

2. Az onkormányzat tulajdonátképezí a Budapest Wil., Kálváľia tér 14. szám alatti,35915/0/A/38
llrsz-íl, pinceszinten és fijldszinten elhelyezkedő, utcai és udvari bejáratű, összesen 457 mz
alapteľületű nem lakás cé|jźtraszolgáló helyiség.

Az ingat|aĺ-ĺlyi|v ántarttlsb

A Kisfalu Kft.
bírtokba.

A

an a helyi ség e gyéb b e s orolás

s

al szeľepel.

ÖnkormányzatiHźtzkeze|ő Irodája a fenti helyiséget 2013. augusztus 08-án vette

helyiség felújításľaszorul, összességében közepes állapotu' (3) besoľolású,

rendeltetéss zeru használatľa alkalmas.
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A

Kálváľiat& 6. szám aIattí helyiségcsoportot A Magyar Művészetek Csamoka Kft.
Kft. felszámolás alá keľül, majd megtörtént a bérleti jogviszony megszűntetése is. A

Budapest VIII.,

béľelte. A
felszámoló

a helyiséget 2013. augusztus 8.án adta

vissza az onkormányzatbirtokába.

A helyiségekben

a volt bérlő á|tal oÍt hagyott ingóságok (díszletek, jelmezek, egyéb színhźnikellékek)
vannak. Szalai Zsolt, A Magyar Művészetek Csarnoka Kft' volt tig;rvezető igazgatőja az ingóságokkal
kapcsolatban úgy nyilatkozoÍt, hogy azok a magántulaj doĺát képezik, azok a fe|számolás targyát nem
képezik, azoWa a továbbiakban nincs szüksége és térítésnélktil a Kisfalu Kft. tulajdonába adja.
Tekintettel arĺa,hogy az iĺgőságok ellenszolgá|tatás nélkiil kęrtiltęk a Kisfalu Kft. birtokába, éľtéktik
nincs, leltárba vételľęnem kęrült sor. A helyiségek kiürítésérenem került Soľ a magas k<iltségvonzatra,
valamínt attrgyak jellegére, a további hasznosítási szándékľa tekintettel. A Kisfalu Kft' a Bérbeadó és
a Bérlő között létrejövő béľletiszerződés keretein be|i'il átadja azokat a Bérlő ľészére.

A helyiségcsopoftok jelenleg

üresek, több érdeklődő is van a szinhźtzuzeme|tetésetekintetében.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az önkormányzati tulajdonú üres helyiségek nyilvános egyfordulós pá|yázaton történő bérbeadásához
bérbeadói döntés szükséges, amelynek meghozata|źlra az ingat|anok éltékéľe
tekintettel a Képviselotestĺilet jogosult.

A lefolytatott szakmai

egyeztetések a|apján megindítható a helyiség bérbeadására vonatkozó pá|yázati
eljáľás. Tekintette| arra, hogy az onkormányzat érdeke a helyiségek mielőbbi bérbeadésaaz
önkormányzati költségek csökkentése éľdekében,az e|óterjesztés sürgősséggel töľténő tárgya|ása
indokolt.

III. Tényá|lási adatok

A Budapest VIII.' Ká|vána tér 6. szám a|atti vizőrás albetétękľe az onkormányzat havi közös
költségfizetésí kötelezettsége a
3 5881 l0 l N I 6 hrsz-Íl helyiség esetében:
1.890,- Ft,
3 5 88I l 0 l N 17 Ilrsz-ű helyiség esetében:
47.880,- Ft,
3588I l0l N 18 hrsz.ú helyiség esetébęn:
l18.ó50,- Ft,
35 8 8 1 /0/A/ 1 9 hrsz-u helyiség esetében:
23.100,- Ft,
35881 l0/ N20 hĺsz-úhelyiség esętébęn:
9.240,-Ft,
3588I l0l N21 hľsz-úhelyíségesetében:
1.050,- Ft,
3 588I l 0 l N22 hrsz-tl helyiség esetében:
3.360,- Ft,
3588Il0l N23 hľsz-úhelyiség esetében:
1.680,- Ft,
3588I l0l N24 hĺsz-u helyiség esetében:
17.760,- Ft,
összesen: 218.610.- F.t/hó.

A

Budapest VIII., KáIvária tér 14. szám alatti vizőrás helyiségre az onkormányzat közös

költségf,rzetési kötelezettsége : 7 6.319,- Ftĺ hő.

A Grifton

Property Kft. által 20|3. szeptembeľ 6-áĺkészite|tértékbęcslésszęrint a Budapest VI[.,
szźtm alatt elhelyezkedő3588lftlN|6 hrsz-ú, 9 m2 alapterületű féIemeleti nem lakás
cé|járaszo|gáIő egyéb helyiség aktuális forgalmi értéke:630.000,- Ft. A248lf013. (VI. 19.) sztmtl
Képviselő-testtileti hatfuozat II. Fejezet 7, pontja értelmében,abban az esetben a helyiség
bérbeađásáľa,versenyeztetés, vagy pályázat útján keľül sor, a minimális bérleti dijat a helyiség Afa
nélktili bekĺjltözhető foľgalmi éľtékének80 %-źLt alapul véve kell meghatźlrozni, erľrek összege
504.000,- Ft. Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás soľán végezhető tevékenység meghatározásra
keľül, ťlgy az a|ap bérleti díj mértékea he|yiség Afa né|kti|i bekö'ltözhető foľgalmi értékének(színbáz
tevékenységre) 6 oÁ-a, a számitott bérleti összeg: 2,520,- Fýhó + Afa.

Kálváriatér 6.

A

Budapest VIII., Kálvánatér 6. szám alattí, 35881lOlNI7 hlrsz-u,228 m2 alapterĺiletű félemeleti
helyiség aktuális forgalmi éĺéke:32.500.000,- Ft, a bekö|tözhető forgalmi érték80 %o-źlt alapul véve:
26.000.000'- Ft, a sziĺlház,í tevékenységľevonatkozó 6 %o-os szorző a|apjétn a számitott béľletidíj
összeg: 130.000,- Ft/hó + Afa.

A

Budapest VI[., Kálvána tér 6' szám alatti, 35881 lOlNL8 hľsz-ú, 565 m2 alapterĺiletű ftjldszinti
helyiség aktuális foľgalmi értékę:62.300.000'- Ft, a beköltözhető forga|mi érték80 %o-tlt a|apl.lJ véve:

49.840.000,-

Ft, a szinház, illetve ezze|

tevékenységre vonatkozó 12

o/o-os

osszefuggésben lévő egyéb kultuľális és vendéglátó
szorző a|apján a számitott bérleti díj összeg: 498.400,. Ft/hó + Afa.

A Budapest VI[., Kálváiatér 6. szám alatti, 35881 lOlNIg |tsz.ll,110 m2 alapteľi'iletű pince helyiség
aktuális foľgalmi értéke:4.900.000,- Ft, a bekö|tĺzhetó foľgalmi érték80 oÁ-át a|apul véve:
3.920.000,- Ft, a szirlházi tevékenységrevonatkoző 6%o-os szorző a|apjáĺ a számított bérleti díj
cisszeg: l9.600,- Ft/hó + Afa.

A

Budapest VI[., Kálváriatér 6. szám alatti, 3588|l)lNf0 hrsz-ú, Ą4 m2 alapteľületű pince helyiség
aktuális foľgalmi étéke:1.960.000,- Ft, a bekĺjltözhető forgalmi érték80 %o-tú alapul véve:
1.568.000,- Ft, a sziĺ.lházi tevékenységľevonatkoző 6oÁ-os szorző alapján a szźlmitott bérleti díj
összeg: 7.840,- Ft/hó + Afa'

A

Budapest VIII., Kálváriatér 6. száma|atti,3588llolV21 hrsz-ú' 5 m2 a|apteľületű pince helyiség
aktuális forgalmi étéke:f20.000,- Ft, a bekoltözhető forgalmi éľték80 %-át alapul véve: 176.000,- Ft,
a szinházi tevékenységĺevonatkozó 6 %o-os szorző a|apján a számított bérleti díj összeg: 880,- Ft/hó +

Afa.

A

Budapest VIII., Kálvári a tér 6. szám alatti, 3588IlOlNf2 hrsz-il, 16 m2 a|apterületű pince helyiség
aktuális forgalmi értéke: 710.000'-'Ft, a beköltozhető forgalmi éľték80 %o-át a|apu| véve: 568.000,- Ft,
a sziĺlházi tevékenységľevonatkozó 6 o/o.os szorző alapjtn a számított bérleti díj összeg: 2.840,-Ftlhő

+

Afa.

A

Budapest VIII., Kálváriatér 6. szám alatti, 35881l)lVz3 hĺsz-ú,8 m2 alapteľületű pince helyiség
aktuális forgalmi értéke: 357.000,- Ft, a bekö|tozhető forgalmi éľték80 %-át alapul véve: 285.600,- Ft'
a sziĺlházi tevékenységre vonatkozó 6 oÁ.os szorzo atapjáĺ a számított bérleti díj osszeg: I .428,- Ftlhó
+

Afa.

A

Budapest VIII., Kálvária tér 6. szám a|atti, 3588llolN24 hrsz-u, 56 m2 alapteľü|etű pince helyiség
aktuális forgalmi értéke:2.500.000'- Ft, a bęköltözhető foľgalmi érték80 oÁ.át a|apul véve:
2.000.000,- Ft, a színházi tevékenységľevonatkoző 6%o-os szotző a|apján a számitott bérleti díj
összeg: l0.000,- Fýhó + Afa.

Azokban az esetekben, ahol a sztlmított bérleti đíjalacsonyabb, mint a kĺjzös költség összege (|9-24
albetétek) a minimális bérleti díj megállapításánáI a közös költség összege kęrtilt figyelembevételre.

A számított béľletidíj összege

łisszesen: 681.110,- F.t/hó + Áfa.

A Gńfton

Property Kft. által 2013. októbeľ 11-én készítęttértékbęcslésszeľint a Budapest vI[.,
Kálvária tér 14. szám alatti,35915l0/N38 hĺsz-ú,457 m2 alapteľĹiletű nem lakás cé|jára szolgáló
helyiség aktuális foľga|mi értéke:52.400.000'- Ft. A 24812013. (VI. 19.) számű Képviselő-testĹileti

határozat II. Fejezet 7. pontja értęlmében' abban az esetben a helyiség béľbeadására, versenyeztetés,
vagy pá,|yázat lfltján keľül sor, a minimális béľletidijat a helyiség Afa nélktili beköltözhető
foľgalmi
értékének80 oÁ-át alapul véve kell meghatátozni, ennek összege: 41.920.000'- F't. Amennyiben a
pźiytnatban a bérbeadás során végezhető tevékenység meghatározásra kerül, úgy az a|ap béľletidíj
mértéke a helyiség Afa nélküli beköltözhetőforgalmi éľtékének(raktár tevékenységrc)8 %o-a, azaz a
szímítottbéľletiłisszeg: 279.467'- Fťhó + Afa.

A

Budapest VIII., Ktivána tér 6. és a Budapest VIII., Kálvária t& 14. szám alatti helyiségek
bérbeadása együtt javasolt, mivel a Budapest VI[., Kálvána tér 6, szám alatti helyiségcsoport
megfelelő méľetrĺdíszlet, jelm ez és egyéb kellék tźro|ásáraalkalmas helyiséggel nem rendelkezik.

A Budapest VIII.. KálváľÍa téľ6. és ą Budapest \łII.. Kálváľia tér 14. szám alatti
eeviittes béľletidíia: 960.577.- Ft/hó + Afa.

helviségek

IV. Döntés tarta|mőnak részletes ismeľtetése

a Budapest v[I., Kálvária téľ6. szám a|atti ingatlanon belĹil elhelyezkedo,
3588|l0/NI6-24 hrsz-ll, összesen I04I m' alapteľülettĺ és a Budapest V[r., Kĺílváľiatér t4. szttm
a|atti ingatlanon beliil elhelyezkedo, 3591610lAl38 hrsz-ú, összesen 457 m2 alapterületrĺ
önkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiségek együttes béľbeadásáľanyi|vĺĺnos,egyfoľdulós
páůyázat kĺíľĺísát
színhőzi tevékenységcéljára 681.110'- Ft+ 279.467,- Ft, cisszeseĺ960.577,-Ftlhő
Javasoljuk

+ Afa minimális béľIetĺdíj összegen. A pályázati fe|híválsban a bérleti jogviszony idótartamát
hatźrozat|an időben javasoljuk megjelölni, az évad végéľeszóló felmondási idővel, amelyet legkésőbb
a folyó évad decęmbeľ 31-ig kell bejelenteni..
Javasoljuk, hogy a vźrhatőanjelentős ĺisszegű beruházás bifosítása érdekébenaz Önkormányzatűgy
kössön bérleti szerzodést a leendő béľlővel, hogy a határozat|an idore szóló bérletijogviszony első l5
évébena bérleti jogviszony felmondása tekintetében a hatźrozott idotartamra vonatkozó felmondási
kötelezettséget vállalják a felek, azaz,hogy a bérleti jogviszony felmonđására rendes felmondással ne,
csak közĺis megegyezéssel kerülhessen Sor.

Javasoljuk, hogy a pá|yázati kiíľás tartalmazza, hogy a fenti helyiségekben az e|őző béľlő által
otthagyott szinházi Íárgyak és ingóságok további haszná|ata vagy megsemmisítése a leendő bérlő
döntése és feladata saját költségen.

A

kb.

160.000,- Ft hirdetési kĺiltségfelmerülése lerne
várható abban az esetben, ha az onkormáĺyzat a felhívást napilap, hirdetési újság útján iskozzétenné,
ezérttapasńalataink a|apján nem javasoljuk a hirdetés napilapban töľténo megjelentetését.A pá|yázati
pá|yázat megjelentetésévelkapcsolatban

felhívást kĺjzzétessztik a Versenyeztetési szabéiyzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján, va|amint a Budapest
Főváros VIII' kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Polgáľmesteľi Hivatala hirdeto tábláján, a
vagyonügyleti megbizott tigyfélfogadásra szo|gáIő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefuáľos című helyi lapban, az Önkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb
rendelkezésre áIl'ő internetes hiľdetési portálon.
Javasoljuk, hogy a ptiyázatokat 3 tagú' szakmai bizottság birálja el, és tegyen javaslatot a páIyénat
eredményének me gállapításźra.

V. A diintés célja' pénzĺigyihatása
Javasoljuk a fenti helyiségekre nyilvános egyfordulós páIyázat kiírását, mível a helyiségek minél
előbbi béľbeadásából befolyó béľletidíj fedezi az onkormányzat kilzös költség fizetési teľhét,és
pá|yźuat révénvélhetoleg a nagyobb bérleti dij aján|attal még plusz bevétel is valószínűsíthető.
Amennyiben a helyiségekľe kiíĺnyilvános pá|yázat eredménýelen az onkormányzatnak kiadásként
.havonta közĺis kĺjltségfizetési kötelezettsége keletkezik és a helyiségek műszaki állapota is tovább
romlik.
Apá|yázat kiíľása pénnjgyi fedęzetet nem igényel.
Ahattlrozati javaslat elfogadása várhatőanpozitívanbefolyásolja

a2014. évben a béľletidíj bevételet.

VI. Jogszabályĺ kiiľnyezet ismertetése

Az onkormtnyzat

vagyonáľól és a vagyon feletti ľendelkezési jogokróI sző|ő 6612012. (XII. 13.)
számű onkormáĺyzati rendelet 14. $ (3) bekezdése szerint, ha a szerződés tárgya több vagyonelem,
akkoľ a ľendelet érté|dlatárravonatkozó rendelkezéseinél a vagyontáľgyak együttes vagyonügyleti

értékeaz irányadő. osszesített vagyonügyletí értéka|att az adott vagyonügylet által érintett

vagyonosszesség részeinek összeadott vagyonügyleti értékétkell tekinteni.

A Vagyonrendelet 16. $ a) pontja a|apján a i00 MFt feletti forgalmi éľtékúvagyon hasznosításáról a
Képviselő-testület dönt.
Az onkormárlyzat fulajdonában á1ló nem lakás céljáľaszolgtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3512013. (VI. 20.) számll rendelet 7. $ (i) b) ponda ahatározza meg a bérbeadás módját. A

Rendelet 7. $ (2) bekezdése a|apján, ha onkormányzat rende|ete vagy a Képviselő-testülęt határozata
mást nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorlójahatározzameg, hogy melyik versenyeztetési eljárást
kell alkalmazni.

A nyílvános

ptůyázat lebonyolításáĺak szabtůyait, a versenyeztetési eljárásokľól szóló 42812012. (XIJ.

06.)száműKépviselo-testriletíhatározattarta|mazza.

A

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-tęstületének 428lfOI2.

VeľsenyeztetésiSzabá|yzatát aBudapest Józsefuárosi onkormányzattulajdonában

(xu. 06.)

számit

álló vagyonelemek

hasznosítása és tulajdonjogának átruhźnása esetén a hasznosító és a tulajdonj ogot szerzo kivá|asztására

kell alkalmazni, ha a veľsenýárgyalás taľtása jogszabá|y a|apján kótelező, vagy a tulajdonosi
jogkörgyakoľló e|óírta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a
tulaj donj

A

o gá

t átruházni.

Versenyeztetési SzabáIyzat 29. pontja értelmébena nęm |akás cé|jára szo|gá|ő helyiség

bérbeadására meghirdetett pźiyázat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-testület

nem lakás cé|járaszo|gáIő helyiségek bérleti díjárőI szóló határozatábaĺaz adott helyiség kategóľiára
meghatározott bérleti díj 100 oÁ-aképezi.

A

helyiségbéralapjául a 248lf0l3. (VI. 19.) számű Képviselő-testülęti hatźrozat szo|gáI. A Kt.
határozatIl. fejezet7, poĺtja értelmében,a helyiségbéralapjául a hetyiségeknek ajelen határozat és a
Kt. más határozata szeľint aktua|izá,|t bekĺjltözhető forgalmi éľtékeszolgál. Abban az esetben, ha a
helyiség b.éľbeadására, versenyeztetés vagy páIyázat útján kerül sor' a minimális bérleti dijat a
helyiség Áľ.e nelkuli beköltözhető foľgalmi értékének80 %-át alapul véve kęll meghatáiozni.
Nyilvános pá|yáztatás esetén onkoľmányzati érdekből a minimális bérleti díj a beköltözheto forgalmi
érték80 o/o-náI kisebb értékbenis meghatározhatő azza|, hogy ęz az értéknem lehet kevesebb a
beköltözhető forgalmi éľték50 %o-ná|. Jelen esetben a helyiségekben végezhető tevékenység
eryéľtelműenmeghatározásľa keľül, íry a minimális bérleti dijat a Képviselő-testtilet hatáľozatának 8.
pontja értelmébenkell meghatáĺozni, azaz, a sziĺtház tevékenységhez tartoző szorző 6 %o, mig azutcai
bejaratú, ftildszinti helyiségben végzett ra|<tározási tevékenységé8%.

A

Képviselő-testület határozatának24. pontja a|apján a bérlęti díj legalacsonyabb összege nęm lehet
kevesebb, mint a helyiség utźn ťlzetendő közös költség mértéke.

A

Képviselő-testület határozatának 5. p.) pontja értelmében,amennyiben a helyiségben tĺibbféle

tevékenységet is végeznek, a bérleti dij számításakor azt a tevékenységet kell ťrgyelembe venni, amely
a|apján magasabb bérleti díj igényelhető.

Fentiek a|apjźn kéręm a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiségek nyilvános egyforđu|ós pá|yázatra
történő kiíľásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

.

év. (... hó.... nap). számú Képvi selő-testtileti hattlr ozat:

A Képviselő-tęstület úgy dönt, hogy:
1.) felkéľi a Kisfalu Kft{ a Budapest vlu., KálváľÍa tér 6. szám a|atti ingatlanon belül
elhelyezkedő, 3588|l0ĺN|6-24 hrsz-ú, cisszesen |O4| m2 alapterületű és a Budapest VIII.'
Kálvária tér |4. szám a|aÍti ingatlanon belül elhelyezkedő,359|5l0lN38 hrsz-ú, összesen 457 1ŕ
alapterületrí üres önkormźnyzati tulajdonú nem lakás célúhelyiségek együttes béľbęadására
nyilvános egyfordulós ptiytzat kiírását az a|ábbi feltételekkęl:
a.) a helyiségekben végezhetó tevékenység: szinhtn, illetve ezzel összefüggésben lévő egyéb
b.)
c.)
d.)
e.)

kultuľális, vendéglátó és raktározás célľa.
a minimális bérleti díj összege: 960.577,-Ft,
a helyiségek csak egyĺittesen vehetők bérbe
bérleti jogviszony időtartama: határozat|an idő, az évad végéľeszóló felmondási idővel,
amelyet legkésőbb a folyó évad decembeľ 31-ig kell bejelenteni.
a bérleti szerződésben kikötésre kerül, hory a bérleti jogviszony első 15 évéľefelek a
határozott idejű bérleti jog megszűntésérevonatkozó feltételeket magukľa vonatkozólag
kötelezően

elfogadj ák.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a páIyázat a Versenyeztetési szabályzatrő| szóIő 428/20|2. (x[. 06.) számu
a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselo-testtilętének határozatćtban foglaltak szerinti
lebonvolításľa.

3.) a pá|yázati fe|hivźlst a Veľsenyeńetési Szabtt|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Fováros Kormányhivatala VIII. keľületi Hivatala okmányirodájétn, va|amint a Budapest
Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Önkormányzat Po|gármesteri Hivatala hiľdeto tźh|áján, a
vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefuáros címrĺhelyi lapban, az onkoľmányzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján,
toválbbá a Polgármesteri Hivatal számára költségmentes hiľdetési felületeken történő
megielentetés szélesebb kĺirű biztosítása érdekébeÍLaZ egyéb rendelkęzésre álló internetes
hirdetési portólokon kell kĺjzzétenni.

4.) a benýjtott ajánlatok elbírálására 3 tagt: bizottságot hoz|étre, amelynek taĄaíra

....

jelöli ki.

5.) eľedménýelenpáIyázat esetén apá|yázat eredményének megállapitásáva| kapcsolatos tulajdonosi'
bérbęadói döntés meghozata|źlval a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hata|mazzafęI.

Felęlős:
Határido:

Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
2013. novembęr f7.

A dĺjntésvégrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺiľétérintő döntések eseténjavaslata a közzététe| módjára
nęm

indokolt

hirdetótáblán

honlapon

Budapest, 2013. novembeľ 21.
Tisztelettel:

V

Kovács Ottó
ugyvezető igazgatő
Töľvényességi eIlenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nęvében és megbízásából:

k

l
IW?

Dr. Mészár

(,

'ŕ

ĺ/ł^

ĺ,(!,frauf*24
Erika

a|jegyző

?.ü13 |;i-'.':

/

,ĺ

I

/

Nyilvános, egyfordulós

pá'Jy őzati

felhívás

Onkormányzati tulajdonú nem lakás célúhelyiségek bérbeadĺĺsáľa

o

o

A

Budapest Főváros Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének ...../f0|3. (.......) számu

döntése a|apjźtn nyilvános egyfordulós páIyäzatot hirdet a tulajdonát képező Budapest VIII.,
35881/0/A/16-f4 he|yrajzi szám alatt felvett, a t'ermészetben a Budapest Uil., Kálváľia téľ6.
alatti, iisszesen 1041 m2 alapterületű, üres nem lakás céIjára szolgáló utcai bejáratú, pinceszinten,
ťoldszinten és emeleten elhe|yezkedő nem lakás célúszinház és kiszolgáló helyiségei, valamint

a Budapest Főváľos Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének ..../2013. (.......) számú
döntése aIapján nyilvános egyfordulós pźůyázatot hirdet a tulajdonát képezó Budapest VIII.'
359|5/0ĺN38 helyrajzi szám a|att felvett, a természetben a Budapest VIII., Kálvĺĺľiatér 14.
szám a|atti, 457 m2 alapteľületű, üres nem lakás céljára szo|gá|ó utcai bejáratú, pinceszinten és
füldszinten elhelyezkedo nem lakás célúegyéb megje|olésű helyiség együttes bérbeadására.

|. Ä' páiy ízatĺfelhívás közzététe|e

A ptiyázati

felhívás a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerĺileti Hivatala okmányirodáján,
valamint a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzatPolgármesteľi Hivatala hiľdető
tźlb|ájźn,a vagyonügyleti megbízott ügyfelfogadásra szolgáló helyíségében(Kisfalu Kft telephelyein),
a Jozsefváros című helyi lapban, az tnkormányzat (wrvyłjpzsęfippsůu), és a vagyonĺigyleti
megbizott (www.kisfalu.hu), honlapján, és egyéb rendelkezésre álló internetęs hirdetési portálon kerül
kózzététe|re.

A Kiíró jogosult

a ptúyázati felhívását az aján|attételi határidő |ejárta előtt visszavonni, de erľől a
péiyázati felhívás közlésével megegyező módon az ajttn|attételi határidő |ejźrta előtt köteles
hirdetméný megjelentetni. A felhívás visszavonása esetén _ amennyibęn a dokumentációt a pá|yźnó
ellenérték fejében kapta meg _ a Kííró köteles az ellenértéket visszaťtzetni' ha a pźiyźĺzőa
dokumentációt visszaadja. A pá|yázati dokumentáció ellenértékéta Kiíró ezen kíviil semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. A'páiyőzatĺ kiírás adatai

A'páiyánĺt kĺíľója:

Budapest Józsefuárosi onkormányzat
(1082 Budapest, Baľoss u,63-67.)

A' páiy ázĺt lebonyo|ítój

a :

Kisfalu Kft.
(1083 Budapest, Losonci u. 2.)

A' páiyázatjellege:

Nyilvános, egyfordulós ptiy ázat

A pályázat célja:

Béľbeadás

Ä' pő|y ázati dokumentácĺó ĺĺra:

5.000"- Ft +Afa

A pőiy ázati dokumentĺĺcĺóm e gvás áľlásának
helye, ideje:

Kisfalu Kft., 1083 Budapest, Losonci
em. 13. szoba

v f.I.

2013. december 9.től (hétfő) ügyfélfogadási
időben

Az aján|an biztosítékösszege:
Az aján|atl biztosítékbefizetésénekmódja'

a minimális bruttó béľleti díi háromszoľosa

áfita|ás,

szím|rczálmz

a Kisfalu Kft

Sberbank

Magyarország Zrt-né| vezetett 1410030992I I05 49 -I5 00000 1 számí szám|ájźlra

Az ĺjőnl'atí biztosítékbeéľkezésénekhatáridej
Ä' p ály ázattal kap cs ol atb

a

e:

f0|4. január

16. (csütörtök)

n továb bĺ info ľm áció

Kisfalu Kft.

kéľhető:

Helyiség Bérbeadási Csoport
Tel.: 0ó-1 333-67 8I, 216-696fĺ1I8, 126
A'

pár|y

ánattal éľÍntettingatlanok

2013. december 9. (hétfó) és 2014. január
16. (csütörtök) között elozetes egyeńetés
a|apján. Időpont egyeztethetó a Kisfalu Kft.
onkormányzatiHázkezelő Iľodáján (tel.: 06 1
210-4928,06 I 210-49f9) (1083 Budapest,
Tavaszmező u.2.)

megtekinthetők:

A

pá'|y

ízatok leadásának határidej

20t4. januálľ 17. (péntek) 10.00 óľa

e:

A pí|y ázatok bontásának ĺdőpontj a
A

pá'ly

f0|4.

janluárr 17. (péntek) 10.10

óľa

ízatok benyújtás ának
Kisfalu Kft., 1083 Budapest, Losonci u. f.

és bontásának helye:

L

ęm.

Az

ajánÍattevők
lehetnek.

A pí|yízateľedményétmegállapít ő

szery ezet:

a ptilyázatok

bontásán je|en

A Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testülęte

A'páiyőzat elbíľálásának határideje, és a
váľható eľedményhiľdetés:

2014. február 28.

A'pályáza;t nyelve:

Magyar

zttta| éľintett

utcaim pincei,

Kźivánatér6.

ftildszinti,
emeleti

Kä|váťratér74.

359t5/0/N38

A pźĺIyázőnak egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészíteníeaján7atát, feltrintetve az ađott
példányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|at" megjelölést, amelyeket ktilön-kiilön sértetlen"
lezárt borítékban kell ben}rújtania. A példányok közötti ęltéľésesetén az eredeti példány érvényes.
4. Apí|yőzat célja, taľtalma

A bérbeadásľa kertilő nem lakás cé|jfua szo|gtiő helyiségek a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváľosi onkormányzat Ł'lzárő|agos tulajdonát képezik , ezért a bérbeadásllk'ra az onkormányzat

tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3.
(VI. 20. ) szźlmíBudapest Józsefu árosi onkormány zat rendeIet vonatkozík.

A kiíró a bérleti szeľződésben béľbevehető

üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket adja béľbea
bér|ó részére hatźrozat|an időre, a szinházi évad végéľesző|ő, a folyó év december 3 1 . napjáig történő
felmondás bej elentése mellett'

A béľlő a helyiségeket csak színhán, illetve ezzel tisszefiiggésben lévő egyéb kultuľáIis, vendég|átó
és raktározősi célľahasználhatja. A béľlőnek vĺĺllalniake||' hogJ' eg),üttműködik az
Onkoľmányzatta|, és lehetőséget biztosít különféle ľendezvények, lakosságĺ fóľumok stb.
lebonyolításában, továbbá kĺemelten kezeli a keľület nyugdíjasainak, és gyeľmekeĺnek a
szórakoztatását.

A páiyázőnak ajánlatot kell tennie
+

Afa/hó összegnél.

a havi bérleti díjľa, amely nem lehet alacsonyabb 960.577

'-

Ft

Az ingatlant a pá|yázőnak saját kiĺltségénfel kell újítania.A felújítás kii|tségeit a béľ|ő a
fizetendő béľletidíjba kĺiltĺnmegá|lapodás alapján beszámíthatja az alábbiak szerint. A havonta
beszámítható tisszeg az a|betétek után az onkoľmínyzat áita| fizetendő mindenkoľi ktiziis
költség alapján megállapított béľIetidíj - jelenleg294.929,- Ft/hó + Áfa * ktizĺizemi és kĺilön
szolgáltatási díjak - és a nyeľtes páilyáző á|ta| megajánlott béľletĺdíj (a későbbiekben ĺndexált)
kfilönbözete.

A

pá|yázónak meg kell jelölnieo hogy a saját költségén e|végzendő felújításľatekintettel hány
havĺ béľleti díj beszámításľa tart igényt. Egy béľbeszámítással éľintetthónapok száma nem
haladhatja meg a 48 hónapot' de ttibb alka|ommal igénybevehető a beľuházás méľtékéľe
tekintettel. A béľbeszámítás kéľhető minden a színház mĺĺködéséhezszükséges, az épületbe
beépítésľekeľülő szeľkezetľe' így például a színpad, színpad technĺkai szeľkezet, széksoľok
felújításáľa,cseréjéľeĺs.

A helyiségekben díszletet jelmezet

egyéb beľendezésĺtáľgyak eszközök vannak, amelyeket a
leendő béľlősaját céljáľa felhasználhat. Amennyiben az aján|attevőnek az ott található do|gokra

nincs sziiksége vállalnia kell, hogy azokat

-

a színház teľemben található rőgzített széksorok

kivételével - sajĺítkiiltségéľekell elszĺíllítatnia,megsemmisíttetnie.

A

helyiség saját kóltségen történő felújításának költségeit a fentieket meghaladóan nem hárítja źúa
Kiíróra, jogalap nélktilígazďagodás címénsęm'

Az

ingat|anok túa|akitása, átépítése,felújítása esetéľęis a fent hivatkozott jogszabá|y az irányadó.
Eszerint a helyiségben folytatni kívánt tevékenységgelkapcsolatban a helyiséget magában foglaló
táĺsasház és az engedé|yező hatóságok, szakhatóságok, és közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a

béľlőnek kell beszereznie, ame7yhez

a

bérbeadó nevében

a

tulajdonosi hozzájźru|ást

a

Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság adja ki a munkálatok megkezdése előtt. A béľbeadás során
az onkoľmányzatnem szavato|ja, hogy bérlő a helyiségben az źt|ta\akívánt tevékenységet folytathatja.

A

helyíségek minimális havi béľletíđijaa 3. pont a|atti táblázatban található. Kiíró óvadék
ki, amelynek mértékęa havi bruttó bérleti díj háromszorosa. Az ajźtnlati bíĺosíték
összege a nyertes ajánlattevo részéreaz ővadék összegébe beszámításra kerül.

megf,rzetését kötí

Kiíľó kiköti, hogy a bér|eti szerzodés hatá|yba

lépésénekfe|tétele kozjegyzői előtt egyoldalú

kĺjtelezettségvá||a|ó nyi|atkozat a|áirása, amelynek költségét a Bérlo viseli. A bérleti szerzodésben
foglalt bérleti díj évente, az adotÍ év jansáĺ l-től a KSH által közzétett e|őzó évi inflációs index
méftékévelemelkedik. A bérleti díj emelkedésének első idopontja20|5.január hónap. A január havi
emelés összege február hónapban kęru| számlázásra'

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a

nyertes ajánlattevő visszalépéseesetén jogosult a Versenyeztetési eljárás soron kĺĺvetkező

helyezettj ével szeľződést kdtni,

b)

jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljarást eľedménýelenneknyilvánítsa,

c)

szĹikség esetén az ajźn|attevőtó| az ajttn|at lényegétnem érintő technikai-formai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával' hogy az ajánlaitevő ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilven formában nęm eredménvezheti a veĺsenYęztetési eliárásban tett
ajánIatábanmegfogalmaźott feltételek olyan megvtitozását, ame|y az értéke|éssorán a bęéľkezętt
aj

ánlatok sorľendj ét módosítaná.

Az

ajánlattevo tudomásul veszi és elfogadja, hogy a

a)

az ajźn|attételihatáridőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit _ az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határido |ejárta

Kiíró

előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megj elentetni;

b) jogosult az

aján|attételi felhívását

közlésével megegyezó módon

aján|attételi határidő előtt visszavonni, de eľőI a kiírás
ajánlattételi határidő |ejźrta e|őtt köteles hirdetméný

az

az

megjelentetni,

c)
d)

a fęlhívás visszavonása esetén - amennyiben a dokumentációt apályáző ellenértékfejében kapta
Kiíró köteles az ę|Ienértéketvisszafizetni, ha apáIyáző a dokumentációt visszaadja,

meg _ a

apáIyázati dokumentáció ellenértékéta Kiíró a c) pontban meghatározott eseten kívtil semmilyen
más esetben nem fizeti vissza,

e) a

páIytzati biztosítékota kiírás visszavonása, az e|járás eredménýelenségénekmegállapítása
esetén, illetve - az ajźtn|atok elbírálását kovetően - a nem nyertes ajánlattevők részéľe15
munkanapon b elül v ísszaťlzeti,

Đ

az aján|ati biaosítékután kamatotnem ťlzet, kivéve, ha a visszafizetésihatźridőt elmulasaja,

g)

a nyertes ajánlattevő esetében a beťlzetett biztosítékot az aján|atÍevő á|ta| fizetendő ellenéľtékbe
beszttmitja,

h)

nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha
felmeľült okból hiúsul meg.
felróható vagy éľdekkĺiľébęn

5.

Az

a

szerzódés megkotése a nyertesnek

ajőn|at benyújtásának előfeltételei

Az

aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele a ptiyázati dokumentáció megvásárlása, valamint
az ajźn|ati biĺosítékhatáľidőig történő befizetése.

A

pá|yázati felhívás visszavonása esetén a kiirő kĺiteles a dokumęntácio megvásáĺIására fordított
ĺisszeget az aján|attevőnek visszatéľíteni,amennyiben az aján|attevő a dokumentációt visszaadja. A

kiíľó más esetben a dokumentáció megvásárlásźtra fordított összeget nem kötelęs visszaťrzętni.

A Kiíró az

ajánlati biztosítékot a pá|yázatí felhívás visszavonása, az eLjárás eredménýelenségének
megtl|apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők ľészéľe
köteles i5 munkanapon belül visszaťrzetni.

A

pźÄyźaatonvaló részvéte| további előfeltétele, bogy az aján|attevő megismerje a ptiyázattárgyát, az

vagyis apá|yázati kiíľást - és aztmagáta nézve kotelezőnek tekintse.
Az ajźln|at benyujtási határidő |eteltét követően aján|atot aKiíró nem vesz át.
aján|aÍtéte| feltételęit -

6. Apáł|yáuaton töľténő ľészvételfeltételei

Az

aján|attevő részt. vehet a péiyázaton amennyiben:

a) megvásárolj a a ,,Ptúyázati feltételek''-et, és az erľől szóló igazo|ást csatolja,
b) az aján|atĺ biĺosítékösszeget határidőben megfizeti és azbeérkezik,
c) az ajáĺ.iatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja,
d) az aján|attevőnek az NKA-Előadóművészeti kodájáná'| regisztrźtltnak kell

lennie, eľről szóló

igazolást csatolja,
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