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lőte rjesztést készítette:

Czéko Gábor ügyvezető, Óouoa-Berásmegyer Városfejlesztó
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A

hatáskör
gyakorlója:

eredeti

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Polgármester Ur!
Óouoa-gexásmegyer frekventált részén,a Római part déli szakaszának kozvetlen
szomszédságában lévő Budapest lll., Vitorla u.2315218í hrsz alatti ingatlan azÖnkormányzat
1/1-es tulajdonában lévó beépítetlen, ÓgÉsz övezeti tervlapja alapján Lk-TtAllsz-l2
besorolású telek. Az onkorm ányzat célja a területen esztétikus megjelenésű építmények
kialakítása, és a terület közosségi célúhasznosítása, kÜlső üzemeltető bevonásával, emiatt
javasolt egy pályázat kiírása a terület bérbeadására, Ą felépítményeklétrehozására és azok
üzemeltetésére legalább 5 éves időtartamra. A javasolt funkciók a pályázati felhívás részét
képezik.

A

pályázati eljárás szabályait Budapest Főváros

lll.

Kerület, Óouoa-gérásmegyer

Önkormányzat Képviselő{estületének az onkormányzat vagyonárÓl és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosijogok gyakorlásáril szÓli 1712014. (Vl.2.) önkormányzati rendeletehatározza meg.
A rendelet 14. s (1) bekezdés szerint ,,A forgalomképtelen vagyonnak három évet meghaladó
időtartamra történő, tulajdonjogát nem érintő hasznosítására vonatkoző szerződés megkötése
a Képviselő-testület hatáskore'', emiatt a tervezett hasznosításról a Képviselő-testulet dönt.

Az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás ,,A Római Kapuja'' címet viseli, melynek
tárgyát a Vitorla utca és Nánási út találkozásánál fekvő területen kozfunkciót is ellátÓ
kereskedelmi és vendéglátó egységkéntműködő építményekkialakítása és uzemeltetése
képezi, melyek hozzĄárulnak a kornyékbeli lakosság számára hozzáférhető közösségi
funkciók erősítéséhez.Az építmény,vagy építményektervezése, valamint kialakítása, a
közosségi funkció bĺztosítása a nyertes pályázi vagy pályázók feladata. A kialakítandó
építménya nyeńes pálvázók tulaidonát képezi.
Az Önkorm ányzat a tulajdonában állÓ terület használatát a nyertes pályázi számára bérleti díj
ellenében biztosítja. A kialakítandó építménytkörülvevő terulet rendben tartása pályáző
feladata, a pályázőnak nyilatkoznia szükséges arról, hogy jelen kötelezettséget mĺlyen
formában vállalja.

A

pályázatok elbírálásának szempontjait a bérleti díj összege, az építményépítészeti
kialakítása, az építménybenvégzett tevékenységjellege, típusa, továbbá a Pályáző további
vállalásai (pl. terÜletrendezés, illemhely üzemeltetés, közosségifunkciók) képezik.

Az elbírálás során előnyben részesĺtettaz a pályázó, akinek benyújtott pályázata a 23152181
hrsz-ú terulet egészérekiterjedő, az adott környezetbe illő koncepcióterwel, értékelhető
közösségi funkcióval, valamint megfelelő üzemeltetési koncepcióval rendelkezik' A pályázat
tervezetten 2021' május 15-ig jelenik meg és a pályázatok benyújtásának határideje a
pályázati felhívás megjelenésétől számított 45 nap. A pályázat elbírálására a kiírónak 90
naptári nap áll rendelkezésére.

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázőktől hiánypótlás

formájába
további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót (pl. tárgyalást és/vagy licitet)
bonyolítson le. Apályázat eredményéről a szakmai zsűrijavaslata alapján a Képviselő-testület
vagy átruházott hatáskörben az Önkormányzat illetékes bizottsága dönt' A szakmai zsűri
javasolt tagjai: Budapest Főváros lll. Kerület, lbuoa-gerásmegyer Önkormányzat, ÓbudaBékásmegyer Polgármesteri Hivatal főépítésze,a Biztonságszervezési és Üzemeltetési
Főosztály vezetője, az ouuoa-gérásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
valam nt az l buda i Vagyon kezel ő N on profit zÍ1. v ezérigazgatój a.
i

Nyertes ajánlat esetén az Önkorm ányzat bérleti szeződést kot a nyertes pályázóval vagy
pályázikkal, mely jogviszony tervezett kezdo időpontja 2021. szeptember 15., a bérleti
szerződés 5 év határozott idótańamot foglal majd magába, mely a bérlő kérelme esetén
további 5 év határozott időtartamra hosszabbíthati, ha és amennyiben a bérlő a szeződésből
eredő valamennyi kötelezettségének folyamatosan, határidőben és hiánytalanul eleget tett. Az
eljárás további szempontjait az előterjesztés mellékletét képző pályázati felhĺvás részletezi.

A képviselő-testület és egyes szervei veszélyhelyzet ideje alatti műkodéséről szólő 5112020'
(Xl.10') önkormányzati rendelet 3.s ę) bekezdése alapján a döntés meghozatala a

veszélyhelyzet fennállása alatt a jelenleg alulhasznosított terÜlet közösségi, vendéglátó és
kereskedelmi funkcióinak erősítése, valamint az Önkormányzat romló pénzÜgyi helyzetének
ellensúlyozása céljából, a bérleti d'ljbevétel miatt indokolt.
KérjÜk tisztelt Polgármester Urat, hogy a fentiek alapján
szíveskedjen!

a Határozati Javaslatot támogatni

Határozati Javaslat
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXV|ll. törvény 46' s (4) bekezdése, továbbá a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekhatálybalépéséről szőlő 2712021. (l' 29')
Korm' rendelet alapján a Képviselőtestület feladat- és hatáskörét gyakorolva a Polgármester

A

Úgy határoz, hogy

1.)

pályázati felhívást teszkozzé,,A Római Kapuja'' címen, a Római part déli szakaszának

közvetlen szomszédságában

':Ľ-::'::ľ:'1' 'l^ .Y^lĽ'l;'::,u,::L^:':,,3':::)

építményekkialakítása és uzemeltetése tárgyában.

2') a Városfejlesztési Alapszeződés 3'1' pontja szerint kizárólagosan a pályázattal
kapcsolatos feladatok lebonyolításával megbízza az oouoa-Bérásmegyer
Városfejlesztő Nonprofit

Kft .-t.

3.) felkéri a pályázat szakmai zsűrijének Budapest Főváros lll. KerÜlet, Óbuda-

Békásmegyer Önkorm ányzat főépítészét,a Biztonságszervezési és Üzemeltetési
Főosztály vezetőjét, az obuda-BékásmegyerVárosfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője,
vala m nt az l buda i Vagyo n kezel ő N o n pro fit zft . v ezérigazgatój át.
i

4.) felkéri az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-t, hogy a 23152ĺ81 hrsz alatti területre
vonatkozólag készítseel az ingatlanforgalmi szakvéleménytlegkésőbb a pályázat
megjelenésétől számított 30 napon belül.

5.)

a

pályázat eredményessége esetén a szerződés megkötésével,

a

terulet

birtokbaadásával és a bérbeadással kapcsolatos feladatok lebonyolításával megbízza
az lbudaiVagyonkezelő Nonprof|tzÍI'-t, a kozszolgáltatási szerzódés alapján.

6.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat eredményétterjessze legkésőbb a 2021'
szeptemberi KépviselőłestÜlet elé.

Felelős: Polgármester, obuda-gérásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., obudai

Vagyon kezelő Nonprotit zrt.

Határldő: azonnal
Budapest, 2021. május 3

Tisztelettel

al

Melléklet: Pályázati felhívás, és annak mellékletei
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HRsz ALATT!

Kerület, Óbuoa_gétásmegyer (a továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázatot
hirdet a Vitorla utca és Nánási út találkozásánál fekvő tertileten kozfunkciót is ellátó kereskedelmi és
vendéglátó egységkéntmĹjkodő építményekkialakítására és üzemeltetésére, melyek hozzájárulnak a
környékbeli lakosság számárahozzäférhető kÖzösségi funkciÓk erősítéséhez.

A Budapest Főváros lll.

A pálvázat tárqvának áltaIános ismertetése:
Óouoa_gérásmegyer frekventált részén,a Római part déli szakaszának közvetlen szomszédságában
lévŐ Budapest lll., Vitorla u.23152181 hrsz alatti ingatlan (a továbbiakban: lngatlan) a Kiíró 1/'ĺ-es
tulajdonában lévő beépítetlen, ÓaÉsz övezeti tervlapja alapján Lk-T/Al/sZ-|2 besorolású telek. A
pályázattárgyát a telken Új, a felhívás városépítészetieloírásait és funkcionális szempontjait figyelembe
kapcsolÓdó terÜlet közösségi célú
VeVő, esztétikus megjelenésű építményekkialakítása,

a

hasznosítása, valamint ezek tizemeltetése képezi.
kialakítandó építménya nyertes Pályázó tulajdonát képezi. A Kiíró a tulajdonában álló terÜlet
használatát a nyertes Pályáző számára bérleti d'lj ellenében biztosítja. AzĄánlat a bérleti díj összegére
vonatkozik, de a bírálat tárgyát képezi az építményépítészetikialakítása, az építménybenvégzett
kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységjellege, típusa, továbbá aPályázó továbbivállalásai (pl.
terÜletrendezés; területÜzemeltetés, és a hozzá kapcsolódó közterĹllet karbantartása; illemhely
létesítéseés Üzemeltetése; szabadidős, közosségi funkciik létrehozása és mŰkodtetése). A helyszín
pontos megjelölését a felhívás 'ĺ. számú melléklete tartalmazza' A pályázat keretében akár több
építménykialakítása is támogatható (max. 2 db építmény).Egy Ajánlatevő tobb építménytelepítésére
is nyújthat be pályázatot. A helyszín igény szerint bármikor megtekinthető, a KiírÓ szervezett helyszíni

A

bejárást nem biztosít.

Pálvázati feItételek:

o

A Kiírl a nyertes Pályázlval az lngatlan vonatkozásában bérleti szezódést kot, az lngatlanon
kialakítandó teljes építményés a hozzá kapcsolÓdi terület (pl. elŐtér, terasz, előkert)
Üzemeltetése céljából'

.

A Kiíró az építménytelepítéséveltulajdoni és földhasználati jogot nem ad a nyertes Pályáző
számára.

o A bérleti jogviszony tervezett kezdő időpontja: 2021. szeptember 15.
o A hasznosítás időtartama: 5 év határozott idő, mely a bérlo kérelme esetén további

5 év

határozott időtartamra hosszabbĺtható, ha és amennyiben a bérlő a szerzldésből eredo
valamennyi kotelezettségénekfolyamatosan, határidőben és hiánytalanul eleget tett.

Pályázó kötelessége a pályázathoz legalább koncepció szintíĺműszaki tervet
a ) mollÁklat ęzprinli minimális tartalommal benvĺiitani. valamennvi tervezett
pályázati elemre kiterjedően (pl' az építmény(ek)ről,terÜletrendezés esetén a kapcsolódó

oA

/l.nnnanniÁłanň

beavatkozásokról). A tervnek meg kell felelnie a felhívás városépítészetielőírásainak'

o

Apályázathoz mellékelni szÜkséges üzemeItetési koncepciót, melyben nyilatkozni szÜkséges
az építményekés a kapcsolódó területek üzemeltetésérevonatkozó konkrét vállalásokról.
Elvárás annak ismertetése, hogy a Pályázó milyen módon vállalja a teljes ingatlan (hrsz.), a
hozzákapcsolódó közterület vagy annak egy részénektisztántartását, karbantartását.
1

.

A pályázatnak kötelezóen tartalmaznĺa kell a kÖzosségi funkció erŐsítésétcélzÓ tevékenységek
bemutatását tartalmazó dokumentumot. Elvárás, hogy az építményáltal kínált kereskedelmi,

vendéglátóipari szolgáltatás, továbbá a kapcsolódó szolgáltatásokhozzĄáruljanak a létesítmény

o

közÖsségi térkéntvalÓ műkodéséhez, teremtsen lehetőséget találkozásokra, közösségi
pľogramokra a környéken élők és az idelátogatók számára. llyen lehet például kerékpártároló,
kerékpáros szoĺgáltatások, kutyás használók számára kényelmi szolgáltatások (pl. lefetytál,
árnyékolás kialakítása, fiatalok szämára kultéri sportolásĺ lehetóség - pingpong, tollas, ftjves
focipálya, homokos röplabdapálya -, valamint szabadidős eszkozok biztosítása, bérbeadása).

és fenntartása

esetén, amennyiben azok tjzletszerĹj
hasznosítására nem kerÜl sor és önmagukban profitot nem fognak termelni, úgy a bérleti díj
Közösségi funkcĺó kialakítása

kizárőlag az lngatlannak a kialakítandó felépĺtményekalatti területére vonatkozik, nyertes
Pályázónak a közösségifunkció céljára igénybevett területért bérleti díjat nem kellfizetnie.

oA

pályázat benyújtható az érintett hrsz-en belljli részterÜletre, és azon belÜl 1-1 építmény
kialakítására és tjzemeltetésére' valamint benyújtható a teljes területre vonatkozó átfogó
koncepcióval, több (max. 2 db) építménnyel,esetleg építményegyüttesselis.

o A terÜleten a kozművek kiépítésea nyertes Pályázó feladata.
o A nyertes Pályázó kotelessége az építményengedélyezésĺterveinek elkészítése,illetve
engedélyeztetése. A nyertes Pályázó feladata a szerződéskötést követóen a végleges

tervdokumentáció elkészítéseés a főépítészáltal jóváhagyott terv szerint az építmény
megépítése,a működéshez, az Ĺjzemeltetéshez és a használathoz szÜkséges engedélyek
beszerzése.

oA

kiaĺakítandó új építménytovább bérbeadását, illetve harmadik személy részéretorténő
használatba adását a jelenlegi rendeletek nem teszik lehetóvé, igy az szigorÚan tilos.

o

A területen található faállomány ritkítása szigorúan tilos, a meglévő fákat figyelembe kell
venni a tervezés során, a végleges tervekhez a keľÜleti főkertész jÓváhagyása szukséges.

C APályázónak vállalni kell a beadási határidő lejártátÓl
o Javasolt tevékenységi körök: kávézi, szendvicsező,

számított 1B0 napos ajánlati kotottséget.

cukrászda-fagylaltozó. Az épĺtményekben
végezhető tevékenységeknek igazodniuk kell a környék hangulatához, és növelniÜk kell a terĹllet
közösségi, szabadidós hasznosítását. A Kiíró fenntartja a jogot a nem megfelelőnek tartott
tevékenységikorĹj pályázatok kizárására. A tervezett funkciók nem járhatnak egyÜtt a teljes
terijlet kizárólagos használatával, a szabad megközelítés, átjárás biztosítása kotelező.

. A

nyertes Pályázi feladata a kĺalakítandó építményközvetlen környezetének rendezése,
fenntartása (ennek mértékeaz Ąánlat részétképezi), valamint a tevékenységfÜggvényében(pl'
vendéglátó egység) illemhely létrehozása és annak üzemeltetése'

oA

Pályázonak vállalnia sziikséges, hogy a bérleti szerződés megkötésétől számított 5
napon belül az ingatlant birtokba veszi, amennyiben ez nem teljesül, abban az esetben
50.000 FUnap <isszegú kötbér kerül kiszámIázásra a bérlő részére.

.

Az Ajánlatot a bérleti díj összegére kell tenni. A Kiíró a Pályázikkal tárgyalást folytathat le'
továbbá abban az esetben, ha a beadási határidőig tobb, megfelelő tevékenységi kort vállalÓ
oálvázat érkezik be. a bérleti díi naovsáoára licitet tarthat.

.

Befizetendl pályázati biztosíték: 2.000.000 Ft. Apályázati biztosítékösszegét a Kiíró Raiffeisen
Bank Zrt'-nélvezetett 12001008-00140645-00100001 számÚ letétiszámlájára kell átutalni, és az
erről szÓló bizonylatot az Ąánlathoz csatolni szükséges. A kozlemény rovatban fel kell tüntetni ,,A
Római Kapuja pályázat" ' A pályázat abban az esetben kerÜl befogadásra' ha a pályázati
biztosíték osszege az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapon 11:00 óráig megérkezik a
Kĺíró fent megadott bankszámlaszámára'
2

Közös

aiánlattételi lehetőséq

:

Amennyiben egy pályázatot tobb cég szeretne egyÜttesen benyújtani, közös konzorciumot szÜkséges
létrehozni, a konzorciumi megállapodásban rögzíteniszÜkséges azalábbiakat:

o
o
.
.
.
o

a konzorcium tagjait egyetemleges felelősség terheli a szeződés teljesítésérevonatkozlan,
a pálYázati feltételeket, kötelezettségeket az egyes szervezetek milyen formában teljesítik,
az épĺtményeketkörülvevő terÜlet Üzemeltetési feladatainak egymás közötti megosztását,
a megvalósítás során a fejlesztésifeladatok miként oszlanak meg az egyes szereplok közott,
az építményeklétrehozásakor a tulajdoniviszonyok hogyan oszlanak meg,
a bérleti szeződések megkotésére vali tekintettel a bérleti díjfizetésikotelezettség milyen
arányban oszlik meg a pályáző szervezetek között.

Amennyiben több szervezet közösen

részéről szükséges benyújtani

a

az esetben is minden szervezet
pályäzati felhívásban felsorolt kotelezóen benyÚjtandó

nyújtja be pályázatát, abban

dokumentumokat! Ebben az esetben is minden építményrekiterjedően, szervezetenként szÜkséges
benyújtani az üzemeltetésre vonatkozó javaslatot!

Városépítészeti előĺrások és szempontok:

o
o
o
o

A tervezett új beépítésrevonatkozóan fontos az egységes építészetimegjeIenés.
Javasolt a földszintes, teraszos kialakítás.
Anyaghasználat: fém, üveg, esetleg fa használat.

Az építményekmelletti zoldfelület egyÜtt tervezendó az

o

Konténer szerkezetĹĺ épiiletek használata nem kizárt.

o

A tervezett építményNánási

o
.
o

út felé való

Új

épületekkel.

nyitása nem engedélyezett.

Kiíró az építményés a funkciók elhelyezésére elsosorban az lngatlan északi részét(Vitorla utca
Nánási út találkozásához eső negyed) preferálja, szigorÚan az Övezeti tervlapon kijelÖlt
területen belÜl maradva'

-

A rendeltetési egységhez előíń parkolimennyiség biztosítása a HRSZ-en belÜl a nyertes Pályázó
feladata, ezzel a koncepciÓterv elkészítésekoris számolni kell' Az előírt parkolÓmennyiséget a
meglévő parkollállományon felül szÜkséges biztosítani'
Apályázatoknak a benyÚjtás időpontjában meg kell felelniük valamennyi hatályos jogszabályban
foglaĺt előírásnak, így kÜlönösen Budapest Fóváros lll. KerÜlet Óouoa-gérásmegyer Kiíró
Képviselő{estületének Óuuaa-gékásmegyer ÉpítésiSzabáIyzatáróI szóló 20l2018.(vl.26.)

Kiírói

rendeletében (a továbbiakban:

laÉs4,

valamint ouuoa-géłásmegyer

Telepü!ésképénekvédeIméről szó!ó 36/20í7. (IX. 29.) Ök. rendeIetben (TKR) foglaltakkal,
figyelembe véve a Felhívás 3. sz. meltékIetétképező oaÉszkivonatot, mely taľtalmazza a
fo Iyamatba n Iévő szabály ozás mód osításait'

o

jelenleg az érintett terijlet telekalakítással érintett.

A pálvázatra benvúitott aiánlatnak tartalmaznia

o
-

.

kelI:

APályázó megnevezését, pontos címét,e-mailcímét,mobilszámát.
^
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Az eddigi tevékenységénekrészletes ismertetését, referenciáját.

oA

tervezett tevékenységénekkialakítására, üzemeltetésre, üzletpolitikájára

elképzeléseit tartalmazó részletes üzleti tervét, pénztigyitervvel ellátva.

3

vonatkozó

.

A

r

A megjelölt tevékenységvégzésérevonatkozó jogosultság igazolását, ennek hiányában Pályáző
nyilatkozatát arra, hogy a szÜkséges engedélyeket a szerzodéskotésig beszerzi.

.

felhíVáSban rogzített városépítészetielőírásoknak megfelelo, az 1.
helyszínekre tervezett építmény(ek)koncepció szintŰ mĹjszaki tervét.

sz. mellékletben jelölt

hogy nyertesség esetén a teljes bérleti időszakban a
bérleti díjat és az esetleges kozuzemi koltségeket megfizeti, az lngatlan és az építményállagát
vállalt tevékenységikör bővítését,
kifogástalan, esztétikus állapotban fenntartja'

AzPályázi nyilatkozatátarravonatkozóan,

a

.
.
o

megváltoztatását csak a Kiíró előzetes, írásos hozzĄárulása esetén kezdeményezi' Ennek
bĺztosítására szezodéskotéskor bruttó 4'OO0.000 Ft kauciót (óvadék) kell befizetni, mely összeg
visszajár a bérleti szeződés rendes megszĹinése esetén.

A jogi személy és nem jogi személyiségűgazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, vala m int az aláír ásr a jogosult al áírási cí m példá nyát.
A természetes személy esetében a személyig azolvány,lakcímkártya, adikártya másolatát.

A pályázati biztosítékmegfizetéséről szÓli ĺgazolást (banki kivonat)'

o A jelen

felhívásban foglalt feltételek teljesítésérevonatkozó kötelezettségvállalást,

nyilatkozatokat.

.

A Pályázó nyilatkozatát arril, hogy bÜntetőjogi felellssége tudatában kijelenti, hogy a nemzetĺ
vagyonról szili 2O1't. évĺCXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minlsÜl, és
tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyerteseként a bérletĺszezódés megkotését
követően beállott korÜlmény foĺytán már nem minősül átláthati szervezetnek, a Kiíró jogosult a
szeződést kártalanĺtás nélkÜl és azonnali hatállyal felmondani'

e
o

APáIyázó bankszámlaszámát, aszámlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosának nevét,
címét,adószámát, melyre a biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.

lgazolást arril, hogy a Pályázó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros
Önkormányzata Vagy az egyéb székhely szerint iparĹĺzésĺadÓ beszedésére illetékes
Önkormányzat, illetóleg Budapest Főváros lll. KerÜlet Óouoa-gekásmegyer
adó és egyéb koztartozása nincs.

Önkormányzatafelé

Nem nvúithat be pálvázatot:

o
.

Aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban.

Aki a Kiíróval szemben fennálló bérleti díj, kÜlon szolgáltatásĺ díj, illetve helyi adó fizetési
kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget.

A pálvázat lebonvolítóia:
A Kiíró nevében eljáró obuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KiírÓ). Cím
1033 Budapest, Fő tér 2. ll. 17 .
Bírálatl szempontok. sú lvozás

Szempont
1. BérIetidíj
méńéke

Pontszám

SúIy
Megítélt%
50o/o

2. Koncepció

szintű
míĺszakiterv_

:

25To

50

Bérleti díj megajánlott osszege (havi díj)

MegítéIt%
megjelenés (beépítés,anyaghasználat,
Építészetĺ
arculat)

4

25
5

üzemeItetési

koncepció

KozterÜlet (pl. parkoló, zö|dfelÜletek) tervezettsége,

5

Üzleti terv megalapozottsága

5

Kereskedelmi tevékenységtípusa, minősége

10

Megítélt%
Kozösségi (pl. sport, szabadidős, kutyás) funkciók
jellege, mennyisége

25

minőséqe

3. Egyéb

válIalások
25Yo

Osszesen

10

Fenntartási, Üzemeltetési feladatok értéke,
mennVisége
Fenntartott, karbantartott terület mérete

10
5

ĺ00

100%

Pá!vázat elbírálásának módia:

o A Pályáző

többletpontban részesÜl, amennyiben benyújtott pályázata a
23152t81 helyrajziszámú terület egészérekiterjedő koncepciÓtervvel, valamint üzemeltetési
koncepciÓval rendelkezik, egyben vállalja a teljes terÜlet tisztántartását. Több nyertes pályázat
esetén terĹllet tisztántartásának mértéketárgyalás keretében kerÜl meghatározásra,

az elbírálás során

a

felosztásra.

o

követően Kiíró írásban értesítiaz Pályázőkat az
A pályázatok zártközű bontását és kiértékelését
jogot,
hogy az Pályázóktil hiánypótlás formájába
magának
a
fenntartja
illetve
eredményrŐl,

további információkat kérjen be, szukség esetén második fordulót (pl. tárgyalást és/vagy licitet)
bonyolítson le. Kiíró a hiánypÓtlás során formai szempontbÓl teljeskörű hiánypitlási lehetőséget
biztosít, azonban lényegi tartalmi, koncepcionális módosítás a hiánypltlás során nem tehetó,
pontosítására van
kizárőlag a Pályázó által benyújtott pályázati anyag tartalmi kiegészítésére,
mld. Az eredetileg benyújtott pályázattÓl lényegesen eltérŐ, Új ajánlat nem tehető.

oA

beérkezett ajánlatok ismeretében ll. fordullra kerĹjlhet sor' Annak helyéről, időpontjáril'
feltételeiről és a meghívottak személyéről a megjelolt tevékenység,a mĹiszaki terv tartalma és a
bérleti díj összegének fÜggvényében a Kiíró illetékes testĹllete határoz, amiről Kiiró az érintetteket
írásban értesíti.

o

Apályázat elbírálására a kiírÓnak 90 naptári nap áll rendelkezésére. A pälyázat eredményéről a
szakmai zsűrijavaslata alapján a Képviseló{estÜlet vagy átruházott hatáskörben a Kiíró illetékes
testĺ.llete dönt.

l
.

Apályázat eredményének kihirdetését követóen 15 munkanapon belril a Kiĺró bérleti szeződést
köt a nyertes Pályázóval. Az eredményhirdetés, valamint a bérleti szezódés megkötésének
feltéte le a fo lyamatba n lévő telekalakítási folyamat lezárása.
Ha a nyertes Pályázó a megállapodást önhibájából 15 munkanapon belÜl nem köti meg, elveszíti
a pályázaÍi biztosítékot, és a soron következŐ pályázőt kell a megállapodás megkötésére felhívni,
am en nyi be n az szakmaila g me gf el el a pály ázati fe h ívás nak.
l

. A

nem nyertes pályázóknak az eredményhirdetéstkövetl 35 munkanapon belül a Kiíró
visszautalja a pályázati biztosítékot a Pályázó által megadott bankszámlaszámra a második
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nyertes pályázival meghiúsul a bérleti szezldés megkötése és a terület birtokbaadása, ezáltal
nem jön lélre az Ügylet, abban az esetben Kiíró a második érvényespályázival kössön bérleti
szezŐdést. Második érvényesajánlattevőnek vállalnia kell, hogy ajánlatát az eredményhirdetést
követően legalább 90 napig fenntartja.

a

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.
5

A béľletiszeĺződés:

.

.
r

5 év határozott időtartamra jÖn létre, mely a bérlo kérelme esetén további 5 év határozott
idotartamra hosszabbíthatÓ, ha és amennyiben a bérlő a szerződésből eredo valamennyi
kotelezettségének folyamatosan, határidoben és hiánytalanu

l

eleget tett'

A bérleti szerződés aláírásakoĄegyző előtt tÖrténik'

Az

lngatlant a területre vonatkozó kÖtelezi szabályozás érinti' mely szabályozás jelenleg
folyamatban van. A szezodés hatáĺyba lépésénekfeltétele a szabályozás megtörténte és
hatályba lépése.

. A

terület tulajdonosa
onkormányzata.

oA

és bérbeadója Budapest Főváros lll.

megállapodás megkötésével

a

Kerület, Óouoa-eéĺ(ásmegyer

befizetett pályázati biztosíték beleszámít

az

óvadék

(mĺndösszesen 4.000.000 Ft) összegébe.

.

A kialakítandó építménybenfolytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb
engedélyek birtokában ĺehet megkezdeni, amelyek beszerzése a nyertes Pályázó feladata.

. A

megvalÓsítással kapcsolatos minden felmerulő koltség a nyertes Pályázit terheli, a
megvalósítás során kotelezó mĹiszaki ellenőrt biztosítani, továbbá a megvalÓsult állapotrÓl
megvalósu lás i tervet átad n i a tu lajdonos Önkormá ny zat részére.

.

A nyertesPályázó köteles a bérletiszeződés aláírásátólszámított 6 hónapon belÜla kivitelezést
teljeskÖrĹĺen megvalósítani, valamint a folytatandó tevékenységet teljeskörűen megkezdeni és
azt a szerzódés fennállása alatt az építménybenfolyamatosan végezni' A tevékenységre
vonatkozÓ hatisági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényéta Kiíró
részérea bérleti szeződés aláírásától számított 7 hinapon belÜl igazolni kÖteles a működési
engedély, illetve külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben a nyertes Pályáző kijelenti, hogy
tevékenységétmeghatározott napon megkezdte'

oA

nyertes Pályázó tudomásul veszi, hogy a kialakítandó épĺtménybenfolytatni kívánt
tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása
esetén a Kiíróval szemben követelése nincs.

.

A kozuzemi díjak fizetése a nyertes Pályáző kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a
szrikséges kozműveket koteles magának kiépítteteni,a mérőirákat a nevére íratni, a közmĹj
szolgáltatókkal a díjfizetésre megállapodást kötnĺ, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül

szeződni a szolgáltatlval.

oA

kialakítandó építménytkorülvevó terÜlet (p|. zöldterület, járda, parkoló) takarĺtása,
síkosságmentesítése,gondozása saját koltségvĺselésbena nyertes Pályázo kotelezettsége. A

gondozásba kötelezŐ onkormányzati feladatként a koztéri hulladékgyűjtok Ürítése' és a fásszárú
növények fenntartása kivételt képez, azok nem képezhetik az Ąánlat részét.A karbantartandó
terület mérete az Ajánlat részétképezi.

o A bérleti szerződés bármely

okbÓl történő megszűnése esetén a felépítményta bérlo saját
költségén köteles elbontani, és a teruletet kiürítve, az átadás-átvételi jegyzŐkönyvben rogzített
eredeti állapotában átadni a tulajdonos Önkormányzat számára. A bérleti szezódés bármely
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vonatkozásában semminemĹĺ megtérítésiigénye nincsen a Bérbeadival szemben. Amennyiben
erre a BérbeadÓ által kikuldott hivatalos felszÓlításban megjelolt határidŐĺg nem kerül sor, és
emiatt a bontásról a Kiírónak szÜkséges gondoskodni, ebben az esetben a bontás és a terÜlet
állapotának helyreállításával kapcsolatos valamennyĺ költséget Kiíró jogosult a nyertes Pályázőra
terhelni.

6

A pálvázat benvúitásának helve és módia:
A pályázat benyújtási határideje: a pályäzati felhívás megjelenésétől számított 45

nap.

A

pályázatok benyújtásának cĺme: személyesen és postai úton obuda-Békásmegyer Városfejlesztő
Nonprofit Kft. irodája (cím: 1033 Budapest, Fótér2' ll. emelet 17.). Elektronikusan:info@obvf.hu címre.

A tartls járványÜgyi veszélyhelyzetre valÓ tekintettel lehetőség Van a pályázatok elektronikus úton
történő benyÚjtására is. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázatra való on-line jelentkezés
(díjmentes regisztráció)' A regisztráció keretében jelezni szükséges az alábbi adatokat:
-

a pályáző szervezet cégadatai (cégnév,székhely, adlszám, képviselő neve - konzorcium esetében a

konzorciu m vezetŐjére vonatkozóan),
- a kapcsolattartásra vonatkozó információk (kapcsolattartó neve, telefonszáma, email- és postai címe).

Mind a reglsztrációt, mind az elektronikus pályázatokat az info@obvf.hu címre várjuk.
A regisztráció akkor teljes, ha apályázó szervezet az info@obvf.hu címrŐl e-mailes visszaigazolást kap.
A jelentkezést a pályázati határidő elótt legkésőbb 3 munkanappal meg kell tenni. Hiányos jelentkezés
esetén az esetleges adatpÓtlásokat követően visszaigazolás a pályázat benyÚjtása előtti utolsl
munkanapon 16.00 óráig adható ki'

Személyes és postai úton a pályázatokat zárt borítékban'papíron 1 példányban és digitálisan 1
adathordozón szükséges benyújtani. Elektronikus pályázat esetén a dokumentáció emailen pdfformátumú melléklet(ek) formájában nyújtható be. Nagy terjedelmű csatolmány esetén a fájlok linken
történő megosztása, fájlkĺjldő használata megengedett. Postai Úton torténő bekĹjldéskor a benyÚjtási
határidóig beérkezett pályázatokat áll módunkban elfogadni' Apályázatokat magyar nyelven várjuk.

A

pályázatról bŐvebb felvilágosítás kapható Dr. Horváth Dániel vezető projektmenedzsertől, e-mail:

horvath'daniel@obvf.hu

teppert.zsolt@obvf

.

Vagy Teppeń Zsolt pályázati

projektmenedzsertől, e-mail:

hu. Tel. : +36- 1 -244-8225.

Apályázali felhívás elérhetŐ a Kiíró honlapján.

MelIékletek:

o
o
o
o
o

1. melléklet: Az építményelhelyezésére igénybevehető terület helyszínrajza
2. melléklet: KoncepciÓ szintĹĺ műszaki terv tartalmi elvárásai

3. melléklet: Övezetitervlap
4. mellékelt: ÓgÉsz kivonat
5. melléklet: Pályázói nyilatkozat sablon

Ónuoa-gékasmegyer, 2021' mĄus
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. melléklet:

Helyszĺnrajz

Vitoľla utcai ingatlan

Budapest lll. Kerület - Óouoa_aekásmegyer

xlt,

A

xv.

ĺt.
il.

1:1 000

N

tv.

xĺ.
xtv.

Az

Polgármesterĺ Hivatal

50méter

Készítette: lavr

ľrft.

adatszolgáltatás nem teljes körü! További inÍormäciókért olvassa
rendeleteketl

szabályzatokkal

I

el az

épĺtési

2. melléklet: Koncepcil szintű mĹjszaki terv taľtalmi elvárásai

A

koncepció szintű műszaki tervnek ki kell terjednie az építményekre,közvetlen környezetÜkre, a

kotelezően kialakítandi parkollkra, illetve minden olyan elemre, amelyre PälyázÓ vállalást tesz' Az
egyesített építészetiés tájépítészetikoncepciltervnek tartalmaznia a következó kotelezó elemeket:

a)

KözmŰtanulmány

b)

Tájépítészetiterv metszetekkel, részletrajzokkal

vonatkozóan:

c)

a jelenlegi közmĹĺhelyzetről és a tervezett állapotról;

az

épület környezetérŐl,

a

a

beruházással érintett teljes tertjletre

közösségi célúterületekről,

az

épÜlet

megközelĺtéséről, a fásított parkolóról;

Építészetiterv metszetekkel, részletrajzokkal

az

építményalaprĄzi elhelyezkedésére,

homlokzati kialakĺtására, a választott funkcilt kiszolgáll belső elrendezésre vonatkozlan;

d)

Műszaki leírás és látványtervek az építményreés a tájépítészetielemekre vonatkozóan, kitérve

a

szabályozásoknak, elóírásoknak és szabványoknak

meghatározása, fák védel me).

I

vall megfelelésre (pl. parkoliszám

