Iktatószám: 11211-5/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2010. április
29-án a RENDKÍVÜLI Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén
elhangzottakról.
Jelen
vannak:

Hiányzik:

Bodnár Pál

elnök

Láng András

képviselő tag

Deák Boldizsár

képviselő tag

Szántósi Rafael

képviselő tag

Fábián Gáborné

jegyzőkönyvvezető

Szabóné Hegedűs Ilona

külső tag

Szántai Pál

külső tag

Dr. Gyurkó Péter

külső tag

Dr. Székely Ferenc

állandó meghívott

Bodnár Pál
Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes,
mivel 4 fő jelen van. 1. napirendi pontot tárgyalnak, melynek címe „Előterjesztés nem lakás célú
helyiségek liciten történő hasznosítására”.
Napirendek:
1./ Előterjesztés nem lakás célú helyiségek liciten történő hasznosítására
(KGB)

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Meghívott:Várkonyi György igazgató
EVAT Zrt. Eger, Zalár u. 1-3.
Bodnár Pál
Kérdezi, hogy van-e valakinek szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez. Kérdés, hozzászólás
nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
saját hatáskörben hozta meg az alábbi döntést.
85/2010. (IV.29.) számú KGB döntés
Eger Megyei Jogú Város Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság a „nem lakás célú
helyiségek liciten történő hasznosításáról” szóló előterjesztésről saját hatáskörben hozta meg
az alábbi döntést.

Egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites
eljárással történő bérbeadásával a következő pályázati felhívás közzétételével:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat
tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites bérleti hasznosítását az
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 5/2008. (II.01.) sz.
rendelet 17. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az
EVAT Zrt. 2010. május 06-án, 900 órakor
nyílt licites eljárás során bérbe adja az
Önkormányzati tulajdonban lévő helyiségeket.
(összegek Ft-ban értendők)
Cím
Széchenyi u. 2.

Hrsz.
4937/A/3

Funkció
Minőségi
vendéglátás

Alapterület
m2
186

Forgalmi
érték
(nettó ár)
39.863.600,-

Induló éves
bérleti díj
(nettó ár)
3.922.580,-

Pályázati
biztosíték
(nettó ár)
980.600,-

Közzététel módja: Heves Megyei Hírlap, Városi Újság, Városi Televízió képújság, az
ingatlanon kihelyezett egységes tájékoztató táblán, az Önkormányzat hivatalos
hirdetőtáblája, Eger város honlapján, www.evatzrt.hu honlapon
Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér).
Az üzletben folytatandó tevékenység során figyelembe kell venni az ingatlan fekvését –
műemléki környezet – a forgalmazni kívánt termékek esetében a minőségi árú árusítása
követelmény.
A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év
Eredményhirdetés helye és ideje: a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül.
Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.
Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%val emelkedik. Első emelésre 2011. májusában kerül sor.
A bérleti jogviszony időtartama : 10 év határozott időtartam.
A licitlépcső: 10.000,- Ft.
A pályázati biztosítékot a licites eljárás előtt 2010. május 05. napján 16 óráig kell
befizetni az EVAT Zrt. KHB-nál vezetett 10403507-35011950 számú számlájára. A
pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő ajánlattételnek
minősül. A pályázati biztosíték nyertesség esetén beszámításra kerül a bérleti díjba, oly
módon, hogy 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni, ami óvadékként a
kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár,
amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.
Az üzlet a licites eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt időpontokban.
Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén
jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték
befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül.
Az ajánlatok bírálati szempontja:

o A legmagasabb összegű ellenszolgáltatás
Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a
nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a
pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
 Az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép
 Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
 A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható,
vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni:
 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiadott cégkivonat eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányát, egyéni vállalkozó esetében a
vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített másolati példányát,
magánszemély estében pedig a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum
másolatát. Amennyiben a cégkivonat szerint az ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó
cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó
változásbejegyzési kérelem másolati példánya is csatolandó


Cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolati példányát. Ha a
cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a
kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti,
cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási
címpéldányának hitelesített másolata.



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és
adók módjára behajtható tartozása.

A licites eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735 telefonszámon.
Felelős:
Határidő:

EVAT Zrt.
2010. június 30.

Bodnár Pál
Az elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Eger, 2010. április 29.

Bodnár Pál
Tanácsnok

Fábián Gáborné
Jegyzőkönyvvezető

