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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Városi Piac és Vásárcsarnokban található 
üzlethelyiségek 

 

BÉRBEADÁSÁRA 

 

Edelény Város Önkormányzata által benyújtott „Vásárcsarnok építése Edelényben a 
helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében” című és TOP-1.1.3-15-BO1-2016-
00019 azonosító számú támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesítette. 

A vásárcsarnok tervezett helye városunk kereskedelmi centrumának tekinthető központi 
része, a 9/18. helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan. Ezen a területen 
lakossági igényeket kielégítő kereskedelmi egységek (PENNY MARKET, COOP Áruház) 
mellett autóbusz végállomás, Művelődési Központ található. A vásárcsarnok épületét a 
két szupermarketre merőlegesen került kialakításra, így a három épület egy teret zár 
közre, ami felé a tervezett piac épülete a tömegével is nyit. Az épület kialakításának fő 
szempontja a nagy központi árusító tér, amelyet körbe vesznek a kisebb helyet igénylő 
árusító és egyéb funkciókat befogadó helyiségek. 

A beruházás célja a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, a 
helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztés. 
Hozzájárul a vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzéséhez, a helyi 
gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításához, a fenntartható és 
befogadó fejlődés céljának eléréséhez. 

A közbeszerzési eljárás sikeres lezárásának köszönhetően aláírásra kerülhetett a 
kivitelezési szerződés, majd ezt követően megindultak az építési munkálatok, jelenlegi 
készültségi szint elérte a 60%-ot, várható befejezés 2019. július vége. 

A vásárcsarnokban két módon fog zajlani az elárusítás. Az épület központi részében 48 
db elárusító hely biztosított a kistermelői termékek eladására. Ezek igénybevétele napi 
díj megfizetésével lehetséges elsősorban őstermelőknek, helyi termelőknek.  

Emellett kialakításra kerül továbbá 6 különböző méretű és funkciójú üzlethelyiség, 
amelyek bérleti jogát pályázat útján kívánjuk értékesíteni az alábbiak szerint: 

Edelény Város Önkormányzata pályázati eljárás keretében bérbeadásra hirdeti meg,  
határozatlan időre az Edelény, Borsodi úton, a 9/18 hrsz-ú ingatlanon lévő 
VÁSÁRCSARNOK épületében található: 

B-1 azonosító jelű 34,4 m2 

H azonosító jelű 29,39 m2 



Ü-1 azonosító jelű 17,38 m2 

Ü-2 azonosító jelű 17,42 m2 

Ü-3 azonosító jelű 16,02 m2 

B-2 azonosító jelű 16,57 m2 

alapterületű üzlethelyiségeket. 

A bérleti díj minimális ajánlati összege: 1800 Ft+ Áfa/m2/hó. 

Az Önkormányzat a pályázat benyújtását megelőzően helyszíni bejárást biztosít az 
érdeklődők részére, melynek időpontja 2019. május 8. (szerda) 10:00-11:00 
között az épülő Vásárcsarnoknál. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 17. (péntek) 12:00 óra. 

A pályázati ajánlatot (pályázati adatlap+melléklet) papír alapon személyesen az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán, postai úton 
(3780 Edelény, István király útja 52.), vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott 
elektronikus úton lehet benyújtani.  

Az ajánlatok elbírálása 2019. május 30–án (csütörtökön) 14:00 órakor történik az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében. 

Amennyiben egy adott üzlethelyiségre több érvényes ajánlat érkezik, licittárgyalás 
megtartására kerül sor 2019. május 30–án (csütörtökön) 10:00 órától kezdődően az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében. 

Ha valamely üzlethelyiség bérleti jogára csak egy pályázat érkezik, az érintett helyiség 
vonatkozásában licittárgyalásra nem kerül sor. 

Licittárgyalás esetén a licitlépcső összege a bérleti díj minimális ajánlati összegének 20 
%-a (360 Ft+Áfa/m2/hó.) 

A helyiségek berendezése, felszereltsége a pályázat mellékletét képező alaprajzon 
ábrázoltakkal megegyező. Kivételt képez a H helyiségcsoport, amelyben hentes üzlet 
funkció tervezett, de az alaprajzon ábrázolt hűtőkamrák nem kerültek kialakításra, 
következésképpen egyéb használati igény is lehetséges. Hentes üzlet funkcionálása 
esetén a nyertes bérlő általi hűtőkamra kialakításának nincs akadálya. A burkolatok 
kialakítása a terven feltüntettek szerint történt. A falfelületek festettek, a vizes 
berendezések körül csempeburkolat készül. 

A helyiségek víz és elektromos energia fogyasztása külön mérőórával mérhető, amely az 
üzemeltetővel történő rezsiköltség elszámolás alapjául szolgál.  

A fűtési rendszer egységes, annak elszámolása légköbméter arányában történik. 

Internet hálózat az üzletben rendelkezésre fog állni. A NAV előírása szerinti 
pénztárgépek működtetése biztosítható. A teljes épületet kültéri kamerás 
megfigyelőrendszer védi, az üzletek a csarnoktól függetlenül önálló vagyonvédelmi 
hálózattal rendelkeznek. 

A nyertes pályázó által elfogadott bérleti díj nem foglalja magában az épület 
üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeket (közüzemi díjak, 
karbantartási költségek, szolgáltatások díjai, egyéni beruházással kapcsolatos költségek 
stb.). 

A kialakított helyiségekben csak olyan termék és olyan módon forgalmazható, amelyet a 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2019. (IX.29.) Korm. 
rendelet lehetővé tesz.  



A B-1 és B-2 azonosító jelű büfé vonatkozásában, amennyiben a bérlő vendéglátó ipari 
előkertet alakít ki, be kell tartani Edelény Város Önkormányzatának a közterület 
rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.) önkormányzati rendelet vendéglátó 
ipari előkert engedélyezésének szabályaira vonatkozó rendelkezéseket (engedélyezés, 
bérleti díjfizetési kötelezettség). 

Egyéb kikötések: 

 A B-1 és B-2 azonosító jelű büfében szeszesital forgalmazása esetén – a hatályos 
jogszabályok előírásaival összhangban - meleg étel biztosítása kötelező. 

 A B1, illetve B2 azonosító jelű büfé funkciójú helyiség csak vendéglátó ipari 
egységként működtethető, míg a H azonosító jelű hentesbolt funkciójú helyiség 
hús és hentesáru, valamint ehhez kapcsolódó egyéb élelmiszer termék 
forgalmazására hasznosítható.  

 A további Ü1, Ü2 és Ü3 azonosító jelű helyiségekben vendéglátó ipari 
tevékenység illetve hús hentesáru forgalmazás nem folytatható. 

 a nyertes pályázó a bérleti jogot harmadik személy részére nem adhatja át 
(albérletbe adás tilalma), 

  pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati 
feltételeket elfogadja, és amennyiben a pályázatot megnyeri az általa vállalt 
összeg szerinti kéthavi bérleti díj előleggel rendelkezik, és ezt a bérleti szerződés 
aláírását követően kibocsátott számla ellenében 8 napon belül megfizeti. 

A pályázók köre: 

A pályázaton részt vehet bármely, az Európai Unió területén bejegyzett: 

a) székhellyel rendelkező gazdasági társaság,  

b) egyéb jogi személy,  

c) egyéni vállalkozó, akinek 

 nincs köztartozása, valamint Edelény Város Önkormányzata felé nincs három 
hónapnál régebben lejárt tartozása, 

 gazdálkodó szervezet esetén nem áll végelszámolás, felszámolás, vagy 
végrehajtási eljárás alatt és erről nyilatkozik, 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-
a alapján átlátható szervezetnek minősül. 

b) az üzlethelyiség tervezett hasznosításának leírása. 

A pályázathoz csatolni kell: 

b) igazolást arról, hogy nincs köztartozása, valamint nyilatkozatát hogy Edelény 
Város Önkormányzata felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása. 
Amennyiben a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
nemleges adóigazolás becsatolása nem szükséges, 

c) nyilatkozatot arról, hogy nyertes pályázat esetén tevékenységét a szerződés 
hatályba lépésétől számított 1 hónapon belül megindítja, az erre vonatkozó 
engedélyeket beszerzi. 



A bérleti szerződés hatályba lépésének időpontja az épület használatba vételi 
engedélyének jogerőre emelkedését követő második hónap 1 napja (várhatóan 2019. 
október 1.). 

A pályázati felhívás mellékletét képezi a 6 db üzlethelyiség elhelyezkedéséről készített 
alaprajz. 

 

Edelény, 2019. április 25. 

 

Edelény Város Önkormányzata 


