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Pomaz Varos Onkorményzaténak Képviselé-testiilete 2020. oktéber 29-i tilésének jegyzdkényvébél

Eléterjesztés

Pomaz Vaéros Onkormanyzat

Képvisel6-testiiletének
176/2020 (X.29.) szima Onkormanyzati hatdrozata

a Hés6ktere 2. 29. hrsz.alatti ingatlan hasznositasara vonatkozo palyazat
kiirasara (,,Szlovak-haz”)

A 2011. évi CXCVL. térvény 5.§- a, valamint a 2011. évi CLXXXIX.térvény (Motv.) 107. §-

a és az Onkorményzattulajdondban 4llé lakasok és nem lakascélu helyiségek bérbeaddsénak és
elidegenitésének feltételeiré]1 sz616 15/2015 (V.20) rendelet 35 §. (1) bekezdése alapjan az
alabbi hatérozatot hozza:

1. Pomaz Varos Onkorményzat, nyilvaénos pdlyézati felhivdst tesz kézzé a jelen
hatarozat 1.sz mellékletének megfeleléen, a kizardélagos tulajdondban lévé
Pomaz, Hés6k tere 2.sz 29 hrsz.-i 917 m2 nagysdgi kivett lakoéhdz udvar

megnevezésii ingatlan, valamint az azon lévé 82 m2 alapteriileté 3 és fél szobas
épiilet 10+5 éves hatdrozott idére térténéd bérbeaddsara, olyan hasznositasi
tevékenység részére, amely Pomaz varosdnak hirnevét, ismertségét elésegiti,
turisztikailag erésiti, a miiemléki épiiletben lévé kidllitds ldtogatasat és a hozza
kapcsolédé programokat tamogatja.

A palyazat kézzétételérél a Polgarmester gondoskodik.

A Képviselé-testiilet 5 f6s Biralé Bizottsagot hoz létre a palyazat elbiralasanak
elvégzésére.

A Képviselé-testiilet felkéri a Kulturalis, Oktatasi és Sport Bizottsagot, hogy a
megalakulé Birdlé Bizotts4g tagjait jelélje ki.

Felelés: 2.pont vonatkozdésaban: Leidinger Istvan, polgarmester

3. pont vonatkozasaban: Képviselé-testiilet
4.pont vonatkozdsaban: Kulturdélis, Oktatasi és Sport Bizottsag

Hatarid6: 2.pont vonatkozasaban: november 05.
3.pont vonatkozdsdban: november 26.
4.pont vonatkoz4saéban: november 18.

Végrehajtasban kézremiikédik: Varosfejlesztési és Varostizemeltetési Osztaly
Végrehajtasrél jelentést tesz: Varosfejlesztés és Varostizemeltetési Osztaély
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PALYAZATI FELHIVAS
Pomaz Véros Onkormanyzat tulajdondban lévé ingatlan bérleti joganak megszerzésére

I. A palyazatcélja:
Poméz Varos Onkorményzat tulajdondban lévé Pomaéz, Hésék tere 2. sz. alatti, 29 hrsz. alatt
lév6 82 m? nagységi bérlemény bérleti jogd4nak megszerzésére, olyan hasznositési
tevékenység (nem kizart az iizleti céli tevékenység) részére, amely Pomaz varosdnak
hirnevét, ismertségét eldsegiti, turisztikailag erésiti, a méiemléki épiiletben levé kidllités
litogatasat és a hozz4 kapesolédé programokat tamogatia.

1, Poméz Varos Onkorményzatanak Képvisel6-testiilete (tovabbiakban: kiird), 176/2020 (X.29.) sz.
Ok. hatérozata alapjan nyilvénos pdlydzati felhivast tesz kézzé Pomdz, Hésdk tere 2. alatti,
29 hrsz.-4 82 m? alapteriiletii (az utcdval parhuzamosan elhelyezked6), 3 szobas, két
konyhas ket kiilén bejaratd kivett lakéhdz megnevezésii épiilet, hatarozott idére, azaz 10
évre térténd bérbeadasara (egyszeri alkalommal tovabbi 5 éves meghosszabbitdsi lehetdséggel),
teljes felujitasra.
Az épiilet értéke a palyézatkiirds idépontjdban: 10 000 000 Ft.

2. Az ingatlan adatait, a bérlet feltételeit, a bérleti jog elnyerése esetén az 1. szimu adatlap
tartalmazza.

3. A palydzat az ingatlan 10 éves idétartamra vonatkozé bérleti jogénak megszerzésére vonatkozik,
amelynek hosszabbitasa egyszeri alkalommal, tovabbi 5 évvelIchetséges.

4. Az ingatlan dllapota, felszereltsége:
A helyiségek falai vakoltak, mésszel festettek. A festés felijitas igényel. A csapadékviz
elvezetése az épiilet kéril megfelelé. A kiilsé vakolat hidnyos. A tetd fedése a tetégerenddk
allapota megfelel6, 2019 évben felujitott. A padlé PVC, illetve beton. Vizes helyiségek rossz
allapotiak, haszndlati szempontbél rossz elosztasuak,teljes felijitdsra szorulnak (ij vezetékek,
beépitése, szaniterek cseréje, burkoldsok), Az épiilet éndllé kézmiibekétésekkel rendelkezik
(Viz, csatorna, elektromos). Az épiilet fiitése részlegesen megoldott (g4zfiités radidtorral, mdsik
épiiletrész épitett kéménnyel rendelkezik). A faablakok rosszul zarnak. Az ajték javitdsra-cserére
szorulnak.
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A 29. hrsz. helyszinrajza

5, Jogviszony megsztintekor, az eredeti dllapot helyredllitasdra vonatkoz6 kikétések:

A helyiség atalakitésa, megvaltoztatdsa felUjitasa, csak a kiiré irdsbeli hozzajarulasaval, ktlén

megillapodas keretében lehetséges. A jogviszony megsztinésekor a bérlé, haszndlatra alkalmas

és tiszta dllapotban kételes visszaadni a helyiségeket. Rongdlds esetén a kérokat kételes

megtériteni.

6. A bérbeadast kévetéen a tevékenységi kér csak a kiiré hozzajarulasaval valtoztathaté meg.

7. Az ajénlatokat a megjelélt helyre magyar nyelven, zért, cégjelzés nélkili boritékban, 1
példanyban kell benyujtani. A boritékonfel kell tintetni az alabbi sz6veget:

»Hésik tere 2. ingatlan bérlemény”

8. A palyazat benyiijtasdnak hatdrideje: 2021. év januar 15. nap 12 6ra

9, A palyazat benyujtasanak helye:
Pomazi Polgarmesteri Hivatal, Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Osztaly

2013 Pomaz, Kossuth Lajos utca 23-25.tetétér 5. szoba

10. A palyazati kiirds a Pomdzi Polgérmesteri Hivatal Vérosfejlesztési és Varostizemeltetési

Osztalyon veheté.

Ii. Részvétel alapfeltételei:

1. A palydzaton minden természetes személy, atlathato szervezet részt vehet.
2. Az ajanlatnak tartalmaznia kell az ajénlattevé részletes és jogilag kételezé erejii nyilatkozatat az

alabbiakra:
a) Az ajanlattevé neve, cégjegyzék szdma, székhelye, telefon és telefax szama.

b) Az ajanlattevé dltal bérbe venni kivant ingatlan cime, helyrajzi sz4ma(2. sz4mu adatlap)

c) Az ingatlan bérletének dsszegére, felUjitasdra, valamint kézmtibekétések, és vizes helyiség
kialakitdsdra, a miemlék épiilet és kérnyezete rendben tartas4ra vonatkoz6 nyilatkozat.

) Az ajénlat benyijtdsanak hatdridejét61 szamitott 30 nap ajanlati kététtség vallaldsa.

e) Nyilatkozat arra vonatkozéan, hogy a palyazé tudomasul veszi, hogy az ingatlant vagy annak

egy részét a kiiré hozzajaruldsa nélkiil harmadik személynek at nem adhatja, a bérleti jogot at



nem ruhazhatja, bérlétars sem léphet be a bérbeadé hozzéjaruldsa nélkill.
f) Az ajanlattevé nyilatkozata arra vonatkozdéan, hogy az ingatlant milyen tevékenység végzésére
kivanja hasznositani. Elfogadja, hogy a kiiré szdndéka szerint kézésségi hasznositaés, mint
turisztikai informécidés szolgdltataés, a helytérténeti gytijteményhez kapcsoléd6 rendezvények,
csoportos latogatas infrastruktiraéjanak kialakitdésa, foglalkoztaté helyiség Iétrehozdsa az
elsédleges cél.

g) Az ajanlattevének (cég esetén a tulajdonosainak) nincs semmilyen kéztartozdsa Pomaz Varos
Onkorményzatafelé.
h) A ajanlattevé nyilatkozata arra vonatkozdéan, hogy a 29 hrsz.-4 ingatlan udvaran a bérlés ideje
alatt hozzdjarul, a Pomdz Vaéros Onkorményzata 4ltal szervezett vérosi rendezvények
megtartdsdhoz, a tamogatja a mizeumi mtikédéssel dsszefligg6 rendezvényeket.
i) a gyalogos-kerékparos atjaré elkésziiltével a 29. hrsz.-u, 30. hrsz.-t és 32. hrsz.-4 ingatlanok
vagyonvédelme érdekébenaz atjaré iizemeltetése, az atjards napi biztositdsa, a bérld feladata.

3. A bérld feladata, az épiilet teljes felujitashoz, valamint a tevékenységével dsszefiiggésben
sziikséges hatésagi és szakhatésdgi engedélyek beszerzése, illetve a tevékenység gyakorlasdhoz
sziikséges felujitasa, berendezése, felszerelése sajat kéltségén, A 29 hrsz.-4 ingatlan udvari
részének karbantartasa, tisztantartésa, a 30 hrsz.-4 ingatlanon levé miemlék épiiletben a kidllitas
latogatdsdnak, mizeumpedagégiai foglalkozasok, helytérténeti és hagyomany6érz6 programok
tamogatasa, a mosdék hasznalatanak biztositasa.

4. Az ajanlathoz mellékelni kell: A kitdlt6tt pdlyazati adatlapot és a pdlyazati nyilatkozatokat (2. és
3. sz4mu adatlap)

A kiirds feljogositja a tulajdonosat, hogy az ajanlatok benyujtasdig a palyézati kiirds felmutatdsdval
megtekintse a bérbe venni kivant ingatlant.

WW. Ervényességi kévetelmények:

Ervénytelen az ajanlat:
1. amelyet nem a kiirdsban meghatérozott, vagy nem az abban megjelélt helyen és idében
nyjtottak be.
2. amely nem hatdrozza meg egyértelmiien a felijitdsok tényét,
3. amely nem felel meg a kiirds II/2 a), b), c), d), e), f), g), b) pontjainak.

IV. Ajanlatok felbontasa és kézhezvétele
1. Az ajanlatok felbontésara a palydzatok benyijtasara nyitva allé hataridé lejartat kévetden
keriil sor a kiiré képviseldje, tovabba - palyazati kiirés szerint - a birdlé bizottsdg tagjainak és a
jegyzé jelenlétében. A palydzatok felbontdsa nyilvanos.

2. Ideje: 2021. év januar 18. napja 12:00 éra

Helye: Pomazi Polgérmesteri Hivatal
2013 Pomaz, Kossuth Lajos utca 23-25.

I. emelet Nagyterem

3. A kiiré képviseléje (biralé bizottsag) az ajanlatok felbontdsdnak kériilményeirél jegyz6kényvet
készit, és zdéradékolja az ajanlatokat, valamint a pdlydzatok formai érvényességét (vagy
érvénytelenségét) megallapitja.

4. A kiiré képviseldje (biralé bizottsig) az ajanlatok megismerése utaén szdbeli kiegészitést kérhet,
de csak az ajanlat egyes feltételeinek tisztazdsdra, az irdsban tett ajanlat értelmezésére keriilhet
sor. Az egyeztetés soran nem modosithaték érdemben az ajanlatok. Az egyeztetésre szélé
meghivast telefonon,telefaxon vagy E-mailben kapjék meg az ajénlattevok.

5. A kifré, az ajanlatok felbontdsakor, a mddosithaté feltételek megjelélésével mddositdsra vagy
licitre hivhatja fel a pélydzdékat. E felhivasnak ajegyzékiényvben szerepelnie kell.



Uj ajanlattételre valamennyi érvényes palydzatot benydjté felhivhaté, vagy ezek k6ziil a kiiré Altal
meghatdrozott szamu palyazo.
Az Wj ajanlatkérés feltételeit és szabdlyait a kiirdé a felhivassal egyidejtileg hatarozza meg.

V. Ertékelési szempontok, pontozas:

- Azajanlattevé mely kézfeladatok ellatasat vallalja (0-10 pont)
- Az épiilet turisztikai céln hasznositas (0-5 pont)
- Az ajanlattevédltal vallalt bérleti dij (0-5 pont)
- Azajanlattevé altal vallalt megvaldsitasi hataridé (0-5 pont)

VI. Eredményhirdetés

1, A palyazat eredményének értékelése soran a kiird képviseléje (biralé bizottsag) a rangsort a
dokumentdciéban meghatérozott sulypontok alapjan dllitja éssze, tekintettel arra, hogy melyik
ajanlattevé tesz Ssszességében kedvezébb ajanlatot az ingatlan bérletére,illetve melyik a palyaz6
altal miikédtetni kivant hasznositasi tevékenység felel meg az épiilet és kérnyezete tovabbi
hasznositasanak, fenntartasanak.

2. Ertékelést kévetéen a végsé déntést Pomdz Varos Onkormanyzatdnak Képviselé-testiilete hozza
meg.

3. A kifré legkésébb 2021. év januér 30. napjdig elbiralja az ajdnlatokat és dént a palyazat
eredmény€érél. E hat4rid6t a kiiré egy izben legfeljebb 15 nappal meghosszabbithatja.

4. A kiiré fenntartja annak jogét, hogy a paly4zatot akdr indoklas nélkiil is eredménytelennek
minésitse.

VIL. Szerzédéskétésre vonatkoz6é kételezettségek, jogok és egyebek:

1. A nyertes ajanlattevé az ajdnlata alapjén, az elbirdlas utan 30 napon beliil kételes bérleti
szerzddést kétni a kiiréval.

2. Amennyiben a nyertes, a fenti iddtartam alatt, nem kéti meg a szerzédést az 6nkorményzattal,
ugy az énkormanyzat a szerzédéskétést6l eldllhat és a szerzédést a kévetkezé legkedvezébb
ajanlattevével kétheti meg,illetéleg megfelelé ajanlat hidnydban ujabb versenytargyalas kiirésa
mellett dénthet.

3. A palydzati felhivas és kifras a kiiré szamara szerzédésktési kételezettséget nem jelent.

VIII. Egyéb tajékoztatas

Jelen felhivas elvalaszthatatlan részét képezik a felhivas mellékletei.
A kiiré javasolja, hogy az ajénlattevé a kiirdson feltil sajat felelésségére és kdltségére szerezzen be
minden olyan kiegészit6 informaciét a versenytargyalds targydrél, amely megalapozott ajanlatahoz
sziikséges lehet. Emellett a Pomazi Polgarmesteri Hivatal rendelkezésére all minden érdeklédé
palyézénak a felmeriilé kérdések megvalaszolasdban.
A bérletre meghirdetett ingatlan megtekintheté elézetes bejelentés alapjan. Bejelentkezni, a
26/814-363 szamu telefononlehet.

Pomaz, 2020.10.29.

 



1. szamiti adatlap

POMAZ VAROS ONKORMANYZATA (2013 Pomdz, Kossuth Lajos utca 23-25.)
tulajdondban lévé, Pomaéz, Héséktere 2. alatti, 29 hrsz.-ti 82 m? alapteriiletii (az utcaval
parhuzamosan elhelyezked6) 3 szobas kivett lakéhaz megnevezési épiilet megéllapitott
legalacsonyabb bérleti dij és az egyéb kiltségek és kételezettségek, melynek vallalasa a
palyazaton térténd indulasfeltétele:

Cim: Héséktere 2. 29 hrsz.

Alapteriilet (nett6) 82 m?

Miniméalis bérleti dij: 100- Ft/hé (metyen felil a rezsikdltségek megfizetése, a bérlot terhelik)

Minimilis vallalas, kételezettségek:

- Az épiiletnek a tulajdonossal valé egyeztetés szerinti teljes felijitasa (korhii fa nyilaszar6k
beépitése, vakolatcsere)
- Tetészigetelés

- Fités korszeriisitése
- Vizesblokkok felijitasa. (férfi, ndi, akaddlymentes we)
- A felujitéshoz sztikséges hatésdgi engedélyek, hozzdjaérulésok beszerzése, amennyiben
sziikséges tervek elkészittetése.
- Padlé burkolatok felujitasa, belsé falak vakolasa, festése.

- Elektromosellatas felijitasa, fejlesztése. (minimum 3*16 A)
- A pincében lévé szemét, sitt eltavolitasa, biztonsdgossététele.

- A 30 hrsz.-t1 ingatlan iranydba kézvetlen gyalogos forgalom biztositdésa a meglévé kékeritésen
az aliékonysag biztositasanak figyelembevételével.
- A 29 hrsz.-u ingatlan udvari részének karbantartasa, tisztantartasa, a 30 hrsz.-t ingatlanon levé
miliemlék épiiletben a kidllitas latogatasénak, muzeumpedagégiai foglalkozasok, helytérténeti és
hagyomany6rzé programok tamogatdésa, a mosdék haszndlataénak biztositdsa.
- Hozzéjérulés az ingatlan udvari részén Pomaz Véros Onkorményzata 4ltal szervezett varosi
rendezvények megtartasdhoz.
- Atjarasi szolgalmi jog biztositasa, a Pomdzi Német Kulturélis Egyesiilet tulajdonaban lévé a 32
hrsz.-u ingatlan, valamint a 30 hrsz.-i ingatlanon lévé méemlék épiilet megkézelitéséhez.
- A gyalogos-kerékparos atjaré elkésziiltével a 29. hrsz-i, 30. hrsz-G és 32. hrsz-i ingatlanok
vagyonvédelme érdekében az atjaré tizemeltetése, az atjarés napi biztositdsa, az éjszakai zarva
tartas megszervezése a bérlé feladata.

Tervezett tevékenységi kérék: Barmilyen hasznositési tevékenység (nem kizart az tizleti céhi

tevékenység), amely Pomdz varosanak hirnevét, ismertségét elésegiti, turisztikailag erésiti,
a miiemléki épiiletben levé kidllitiés litogatasit és a hozz4 kapcsolédé6 programokat
témogatja.

Pomaz, 2020.10.29.



2. szamiui adatlap

PALYAZATI ADATLAP

Pomaz Varos Onkormanyzatanak tulajdondban lévé Pomaz, Hésék tere 2. szam 29 hrsz.-t 82 m?
alapteriiletii (az utcaval parhuzamosan elhelyezked6)3 szobas kivett lakéhaz megnevezésti

bérbeadasara meghirdetett palydzat benyujtasahoz:

I. A palyazo adatai:

1. A tarsasag/egyEi NEVE?occesssssesessecsssesesssseseasscesseaseenseseseeatssarenssnseenecsuessseneasseaneess

2. Székhelye/lakime.0.....ee ssessssseceeeseseeesssescsserscsssessscssssssenssenssessnsessarsessansueneaeesesneesseatense

3. Telefon, telefax SZAIM: ....c.ccccssscscsscecescsecesertessenseecesenssssssesuscassesesssssasuecsessegeeaseneaucesnentaries

4. A tarsasdg vezetdjének neve: .....cccesssssesessseseeeesensseseeessenseesesneestsenseseensrsenssesegeseosnserensens

5. A tarsasdg cégjegyzékszama (lajstromszdma):.........sccssessssessesserssesenesessensseseaesconseseensens

6. A palyaz6 tarsasag/egyén bankszamlasZama:........ssccsecsesssssssesesserensensseerecenssitseseenentseees

II. A meghirdetett ingatlanra vonatkoz6 ajaniat:

A havi bérleti dij netté é6sszege

 

A bérletben elvégzendé felujitasi és egyéb munkak részletezése:

   - Az ingatlanban végzendé tevékenység megnevezése:...

Cégszerlt alairas: ..scsssssssesscssssssssseeennseseeseneenee



3. szamu adatlap

NYILATKOZAT

 

(név, cim)
palyazé, a Pomdz Varos Onkormanyzatanak tulajdondban lévé, Pomaz, Hés6ktere 2. sz. alatti 29
hrsz.-G ingatlan bérletére vonatkozéan az ajdnlatomat az ingatlan megtekintését kivet6en a
tajékoztaté informdcids anyag ismeretében tettem meg.

Elismerem, hogy az elézé bekezdésben leirt ingatlanra kétend6 bérleti szerzédés, a szerzdésben
szereplé dij, illetve az egyéb kéltség Ssszegének megallapitésa a nyertes palydz6 és az illetékes
énkormanyzat feladata.

Elfogadom a pdlyazati feltételeket, a birdlati szempontokat, kiilénds tekintettel a fizetési garancidk
kévetelményeire.

Kijelentem, hogy a palydzat soran a kiirét6l birtokombakeriilt adatokat harmadik személynek at
nem adom,illetveiizleti és egyéb tevékenységemben azt fel nem haszndlom.

K6telezettséget vallalok arra, hogy a palydzatban és szerzédésben megjelélt tevékenységi profilt
nem valtoztatom meg a Bérbeadé Poméz Véros OnkormAnyzaténak irdsbeli hozzéjérulasa nélkiil.

Tudomasul veszem, hogy a tevékenységhez sziikséges hatésdgi és szakhatésdgi engedélyek
beszerzése, az ingatlannak (helyiségnek, helyiségcsoportnak) a tevékenység gyakorldséhoz
szikséges felijitasa, berendezése, felszerelése a Bérl6 feladata, sajét kdltségen.

Palyézé jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé szervezet nevében
kijelentem, hogy a palyézé gazdalkodé szervezet a nemzeti vagyonrél sz6l6 térvényben
meghatérozott atlathaté szervezetnek minéstil.

(Cégszerit) alairds


