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2. PÁLYÁZATI ADATLAP 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. / Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.1 
által bérbeadásra kerülő, az alábbiakban megjelölt helyiségre ajánlatot teszek a pályázati 
feltételek tudomásulvételével. 

I. A pályázandó helyiség címe: …………………………………………………………………… 

II. Pályázó adatai (Kérjük NYOMTATOTT BETŰVEL kitölteni!) 

II. a, TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉBEN 

Név:………………………………………………………................................................................ 

Születési név::……………………... Anyja neve:………………………………....... 

Születési hely és idő:……………………… 

Szem. ig. száma:………………………...… 

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ………………………………………………................. 

Adószám:……………………………………………………………………………………………….. 

Lakcíme, tartózkodási helye: ………………………………………………………………………… 

Telefonszáma:.………………………………………………………………………………………… 

E-mail címe:…………………………………………………………………………………………….. 

 

II. b, JOGI SZEMÉLY ESETÉN 

Név:……………………………………………………………………………………………………… 

Székhely:………………………………………………………………………………………………... 

Cégjegyzékszám::……………………....................................Kiállító:…………………………… 

Képviselő neve:………………………………………………………………………………………… 

Születési név::……………………... Anyja neve:………………………………....... 

Születési hely és idő:………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma:.…………………………………………………………………………………………. 

E-mail címe:…………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                           
1
 A megfelelő aláhúzandó. 
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III. A vállalkozás adatai 

 

3.1. A tevékenység megkezdésének ideje 

 .  .  

 

3.2. Tevékenységi kör megnevezése, száma 

  

 

 Adószám:  

 

       
- 

 
- 

  

 

 ÁFA alany: Igen  Nem  

 

3.3.A könyvvezetés módja 

 

Kettős könyvvitel:  

Bevételi nyilvántartás:  

Egyéb  

 

3.4. Az adózás módja 

 

Társasági adó:  

Személyi jövedelemadó:  

Egyszerűsített vállalkozói adó:  

Egyszerűsített közteherviselési adó:  

Egyéb  

 

3.5. Számlaszám 

 

Számlavezető hitelintézet Számlaszám 

  

  

  

 

3.6. A vállalkozás székhelye 

 

Irányítószám, település:  

Utca:  

Házszám, emelet, ajtó:  
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Telefonszám/fax:  

e-mail:  

 

3.7.A vállalkozás telephelyének címe 

 

Irányítószám, település:  

Utca:  

Házszám, emelet, ajtó:  

Telefonszám/fax:  

e-mail:  

 

3.8. A vállalkozás levelezési címe 

 

Irányítószám, település:  

Utca:  

Házszám, emelet, ajtó:  

Telefonszám/fax:  

e-mail:  

 

3.9. A vállalkozás jogállása 

 

Egyéni vállalkozó  
Korlátolt felelősségű 

társaság 
   

Betéti társaság  Közkereseti társaság  Egyéb  

 

 

3.10. Vállalkozói 

tapasztalat 
Kezdő  Működő  

 

3.11. Legmagasabb iskolai végzettség: 

 

Nincs  Szakmunkás képesítés  Felsőfokú  

Általános  Középfokú  Egyéb  
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3.12. Foglalkoztatottak száma (tény, terv) 

(db) 

Pályázat 

beadásakor – tény 

Pályázat 

elnyerésekor - terv 
Terv 1. év Terv 2. év Terv 3. év 

     

 

IV. Az üzlethelyiségre vonatkozó adatok: 

Bérleti díj ajánlat:………………..…………Ft/m2/hó+ ÁFA/hó  

                          …………………………Ft/hó+ÁFA/hó 

A bérbeadás időtartama (maximum 3 év)  

:………………………………………………..…………..2 

Tervezett felújításra vonatkozó bérbeszámítás összege:………………………………..……Ft3 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

Budapest, 2014.  ..........................................  

 

 ...............................................................  
                         pályázó 

 
 
 
 

                                                           
2
 Határozott, a nyertes ajánlattevő által a helyiség felújítására (a tevékenység folytatásához szükséges 

berendezések költsége nélkül) fordított összege bérbeszámításának időtartama, de legfeljebb három 
év vagy, a bérlő által az adott helyiségben végzett beruházás összegének függvényében legfeljebb öt 
év. A bérleti szerződés időtartama egy alkalommal felek közös akarata függvényében, további 3 évvel, 
azonos feltételekkel és tartalommal meghosszabbítható.  
 
3
 Opcionális 
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3. A VÁLLALKOZÓ / VÁLLALKOZÁS CÉLJA, 
TEVÉKENYSÉGE 

1. Röviden vázolja pályázata (első/újabb üzlethelyiség létesítése stb.) célját. 

 

2. A pályázat elnyerése esetén: 

 
 

Milyen új lehetőségei nyílnának vállalkozásának?  

Milyen korlátok állhatnak még vállalkozásával 
szemben? 

 

Mi teszi kiemelkedővé vállalkozását ágazatában/a 
kerületben? (pl. innovatív termék/szolgáltatás, 

helyben nem létező termék/szolgáltatás) 

 

Miben kiemelkedő az Ön szerepe, mint vállalkozó? 
(tapasztalat, szaktudás, jó hírnév) 

 

Mik lennének Ön az ügyfeleinek igényei?  
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3. Az ágazat és a termék/szolgáltatás rövid ismertetése 

 

Mutassa be vállalkozása „húzó tevékenységét”. Amennyiben van, a bevezetendő új termékét, 

szolgáltatását, a megszűnő, visszafejlesztendő termékét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A piaci helyzet és várható alakulása, főbb partnerek és versenytársak 

 

Mutassa be vállalkozása piaci részesedését, főbb értékesítési irányait és módjait, a főbb 

versenytársait és partnereit. 
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5. Eszközgazdálkodás 

 

Mutassa be röviden vállalkozása eszközgazdálkodását, ezen belül immateriális javait, tárgyi eszközeit 

(korszerűségi szint, kapacitás kihasználtság, tulajdonlás), befektetett pénzügyi eszközök (jelentősebb 

tételek hatása a vállalkozás pénzügyi helyzetére). Amennyiben jellemző, mutassa be vállalkozása 

készletgazdálkodását, készletei összetételének alakulását, készletek forgási sebességét. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pénzügyi helyzet 

 

Mutassa be röviden vállalkozása költséggazdálkodását, jelentősebb költségtételei alakulását, banki, 

költségvetési kapcsolatait. 
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7.Humán erőforrás 

Röviden vázolja vállalkozása tulajdonosainak, vezetőinek, kulcsembereinek szakmai pályafutását, 

sikereit, kudarcait. Mutassa be röviden vállalkozásának munkaerő-gazdálkodását, szervezeti 

felépítését, információs rendszerét. 
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8. Eredményterv a gazdálkodás első 3 évére 

 
  Tárgyév év év 

1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele    

2. Export értékesítés árbevétele    

3. Értékesítés árbevétele (1+2) 0 0 0 

4. Aktivált saját teljesítmények értéke    

5. Egyéb bevétel    

6. Bevételek összesen (3+4+5) 0 0 0 

7. Anyagjellegű ráfordítások    

8. Személyi jellegű ráfordítások    

9. Értékcsökkentési leírás    

10. Egyéb ráfordítások    

11. Költségek összesen (7+8+9+10) 0 0 0 

12. 

Üzemi (üzleti) tevékenység 

eredménye (6-11) 0 0 0 

13. Pénzügyi műveletek bevételei    

14. Pénzügyi műveletek ráfordításai    

15. 

Pénzügyi műveletek eredménye (13-

14) 0 0 0 

16. 

Szokásos vállalkozási eredmény 

(12+15) 0 0 0 

17. Rendkívüli bevétel    

18. Rendkívüli ráfordítás    

19. Rendkívüli eredmény (17-18) 0 0 0 

20. Adózás előtti eredmény (20-21) 0 0 0 

21. Adófizetési kötelezettség    

22. Adózott eredmény (20-21) 0 0 0 

23. Osztalék    

24. 

Eredménytartalék igénybevétele 

osztalékra    

25. 

Mérleg szerinti eredmény (22-23+24) 

Törlesztésre rendelkezésre álló 

források 0 0 0 

26. 

/amortizáció+adózott eredmény 

(9+25)/    

27. Egyéb hitel törlesztés    
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9. Közösségi és társadalmi szerep 

Az üzlethelyiségben megvalósítandó vállalkozás hogyan élénkíti a (helyi) 
közösséget, milyen pozitív energiákat mozgat meg a közösségben? Hogyan tartja 
szem a kulturális értékeket? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.A megpályázott helyiségben tervezett átalakítások bemutatása különös tekintettel 
az arculatra(városképbe való illeszkedés vizsgálata, látványterv csatolása előnyt 
jelent) 
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11. Jövőbeni kilátások, tervek 
Röviden mutassa be vállalkozása jövőben kilátásait, terveit. 
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4. NYILATKOZATOK 

1. sz. NYILATKOZAT 

 

Alulírott 

(vállalkozás):............................................................................................................... 

felelős vezetőjeként: ....................................................................................... 

kijelentem, hogy a pályázatban való részvétel jogosultsági feltételeit megismertem. 

Tudomással bírok arról, hogy a pályázatban való részvételre az a vállalkozás 

jogosult, amelynél: 

 

a) az alkalmazottak száma nem több mint 80 fő; 

b) a vállalkozás éves nettó árbevétele nem haladja meg a 200 millió forintot, 

c) és nem több mint 25 % a tulajdonosi részaránya egy vagy több olyan 

szervezetnek, amely az a-b pontokban leírt feltételeknek nem felel meg; 

d) a vállalkozásnak hitelintézet felé nincsen lejárt hiteltartozása; 

e) a vállalkozás nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya 

alatt; 

f) a vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása állami-, önkormányzati hatóság felé; 

g) a cégnyilvántartásba bejegyzett/regisztrált vállalkozás, amely rendelkezik 

életképes üzleti tervvel;  

h) a vállalkozás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban 

meghatározott feltételek szerint átlátható szervezetnek minősül. 

   

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy vállalkozásom megfelel a 

fent leírt feltételeknek. 

 

 

Kelt. …...................................................... 

 

     Ph.: 

               ...................................................... 

          Pályázó cégszerű aláírása 
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2. sz. NYILATKOZAT 

Alulírott 

(vállalkozás):............................................................................................................... 

felelős vezetőjeként: ....................................................................................... 

kijelentem, hogy 

hozzájárulok ahhoz, hogy a KERÜLET nevemet és vállalkozásom nevét, az 

azonosítást lehetővé tevő adatokkal együtt a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány számára átadja. 

Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg lemondok jelen hozzájárulásom 

visszavonási jogáról, valamint a jelen nyilatkozatomra alapozható bárminemű 

kártérítési igény benyújtási jogáról.  

  

Kelt:........................................ 

 

      P.H. 

 

 

             

 ........................................................ 

             Pályázó cégszerű aláírása 
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3. sz. NYILATKOZAT 

 

Alulírott 

(vállalkozás):............................................................................................................... 

felelős vezetőjeként: ....................................................................................... 

kijelentem, hogy 

 

1. csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás a vállalkozásom ellen nem 

indult és az eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve. 

2. a vállalkozásnak nincs 60 napon túli adó-, társadalombiztosítási, illetve 

vámtartozása. 

3. az utolsó NAV ellenőrzés időpontja: 

................................................................................ 

A megállapított adóhiány: 

.................................................................................................... 

A megállapított adótöbblet: 

.................................................................................................. 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az 

előbbiekben, valamint a pályázati felhívás további mellékleteiben közölt adatok 

tényadatokon alapulnak, a valóságnak, a számvitelre vonatkozó, valamint egyéb 

jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és ezek szerint kerültek összeállításra. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat 

tartalmaznak, a Bíráló Bizottság a pályázatot elutasítja. 

 

Kelt:........................................ 

      P.H 

 

 

             ....................................................... 

        Pályázó cégszerű aláírása



 

4. sz. NYILATKOZAT 

 

Alulírott 

(vállalkozás):............................................................................................................... 

felelős vezetőjeként: ....................................................................................... 

kijelentem, hogy 

 

1. az óvadék fizetési kötelezettséget elfogadom, valamint vállalom a megajánlott 

bérleti díjon felül minden, a helyiség használatával összefüggésben felmerülő 

üzemeltetési díj megfizetését és a közműköltségek viselését, 

2. a bérleti-, valamint az üzemeltetési díj összegének minden év, január elsejei 

hatállyal a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói 

árindex mértékével történő emelkedését tudomásul veszem, 

3. jelen pályázati eljárás lezárását követő 90 napig, ajánlati kötöttséget vállalok. 

 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az 

előbbiekben, valamint a pályázati felhívás további mellékleteiben közölt adatok 

tényadatokon alapulnak, a valóságnak, a számvitelre vonatkozó, valamint egyéb 

jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és ezek szerint kerültek összeállításra. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat 

tartalmaznak, a Bíráló Bizottság a pályázatot elutasítja. 

 

Kelt:........................................ 

      P.H 

 

 

             ....................................................... 

        Pályázó cégszerű aláírása 

 

 

 



 

5. PÁLYÁZHATÓ HELYISÉGEK LISTÁJA4 
CÍM (hrsz) Alapterület Elhelyezkedés Felszereltség 

(közművek) 
Ráfordítás előzetesen 
becsült összege 

Budapest,  XVIII. kerület 
XVIII. kerület 1181 Üllői út 475. 
hrsz: 150787/A/5 

29 m
2
 

üzletsoron, utcafrontos 
üzlethelyiség 
földszintes 
lakóépületben 

víz, villany, gáz van 
fűtés: gázkonvektorral,  
wc van 

1.476.400 Ft 

XVIII. kerület 1184 Üllői út 286. fszt. 11. 
hrsz: 152441  45 m

2
 

üzletsoron, utcafrontos 
üzlethelyiség 
földszintes épületben 

víz, villany van 
fűtés nincs, 
melegvíz, wc van 

2.611.900 Ft 
 

XVIII. kerület 1184 Üllői út 286. fszt. 10. 
hrsz: 152441  41 m

2
 

üzletsoron, utcafrontos 
üzlethelyiség 
földszintes épületben 

víz, villany van 
fűtés nincs,  
melegvíz, wc van 

2.880.600 Ft 

Budapest, XXI. kerület 
XXI. kerület, 1211 Csete Balázs utca 15. 
hrsz: 209364/5  

144 m
2
 

üzletsoron, utcafrontos 
helyiség 

fűtése: távhő, víz és 
áramszolgáltatás van 
benne szociális valamint 
raktárhelyiségek találhatóak 

2.850.100 Ft 

XXI. kerület, 1211 Kossuth Lajos utca 47-49.  
hrsz: 209602 

149 m
2
 

társasház földszintjén, 
két részre szeparált 
utcafrontos üzlettér 

fűtése: távhő, víz és 
áramszolgáltatás van 
benne szociális valamint 
raktárhelyiség található 

1.400.100 Ft 

XXI. kerület, 1214 Kossuth Lajos utca 166.  
hrsz: 201031/65 

136 m
2
 

társasház földszintjén, 
egy nagyobb és egy 
kisebb utcafrontos 
üzlettér 

fűtése: távhő, víz és 
áramszolgáltatás van 
benne számos szociális 
valamint raktárhelyiség 
található 

3.600. 300 Ft 

XXI. kerület, 1214 Mars utca 5. 
hrsz: 200523 

100 m
2
 

utcafrontos, két 
üzlethelyiséges épület 
egyik üzlete 

fűtése: jelenleg nincs, víz és 
áramszolgáltatás van 
szociális helyiségek, több 
szabadon hasznosítható 
kisebb helyiség  

2.200.000 Ft 

XXI. kerület, 1215 Széchenyi István utca 85-
91.  
hrsz: 208076 113 m

2
 

kereskedelmi 
komplexum egyik 
üzlete, utcafrontos  

fűtése: jelenleg nincs, víz és 
áramszolgáltatás van 
szociális helyiségek, 
kapcsoló helyiség, 
takarítószer tároló, raktár  

1.850.700 Ft 

                                                           
4
 Az egyes helyiségek felújítási munkáit tartalmazó táblázatok közül, csak a megpályázott helyiségre vonatkozó táblázatot kell a pályázathoz csatolni.  
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Budapest XVIII. kerület 1181 Üllői út 475. hrsz. 150787/A/5 

(a táblázat kitöltése opcionális, csak felújítási munka bérbeszámítása esetén szükséges) 
 

MUNKANEM 
A BÉRLŐ ÁLTAL 

ELVÉGEZENDŐ MUNKANEM
5
 

 
MÉRET/DARABSZÁM 

 (m
2
v. db v. m) 

ANYAGKÖLTSÉG
6
 

(Ft) 
DÍJKÖLTSÉG (Ft) ÖSSZEG (Ft) 

Falak, mennyezet       
vakolatok belső vakolatok  25 m

2
 27.485 38.960 66.445 

 burkolatok  7 m
2
 + 25 m 41.872 38.420 80.292 

felületképzések festés  20m
2
+85m

2
+4m

2
 21.079 51.180 72.259 

Födém-padló        

burkolatok hidegburkolat (bontás+építés)  29m
2
 138.069 135.560 273.629 

Nyílászárók       

 ablak, ajtó teljes szerkezetcsere  4 db 318.945 19.670 338.615 

 nyílászárók passzítása  14m 980 59.360 60.340 

Gépészet       

Fűtés hálózat  1 db 20.000 3600 23.600 

 berendezések  1 db 10.000 16.000 26.000 

Gáz hálózat   15.766 5.920 21.686 

Villany hálózat  20m 17.130 13.840 30.970 

 berendezések  21 db 65.009 31.200 96.209 

Bontás   20m - 4640 4640 

Szaniterek berendezések  6db 36.261 8.780 45.041 

Egyéb törmelék elszállítása  4 m
3
 21.000 2.800 23.800 

Bérbeszámítás teljes összege                          Ft 

 

 

 

 

                                                           
5 Kérjük „X”-el jelölje a választott munkanemet/munkanemeket 
6 A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. előzetesen elkészítette a helyiségek műszaki állapotfelmérését, és megbecsülte a szükséges felújítási munkák költségeit. Kérjük, hogy a megpályázni 
kívánt helyiség, táblázatban feltüntetett munkanemei közül válassza ki (amennyiben kíván élni a bérbeszámítás lehetőségével) azt/azokat, amely/ek elvégzését el kívánja végezni, a munka 
elvégzésének felületi méretével (m

2
) együtt.  

A táblázatban megjelenített pontos költséges és felújítási munkák kapcsán további felvilágosítás kérhető: Vajda Lóránt vajda.lorant@varosgazda18.hu  +36-30-709-9229 
Kérjük, adja meg az így elvégezni kívánt felújítás költségének Ft-ban kifejezett összegét is, az előre megadott irányadó áraknak megfelelően! 
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Budapest XVIII. kerület 1181 Üllői út 286. fsz. 11. hrsz. 152441 

(a táblázat kitöltése opcionális, csak felújítási munka bérbeszámítása esetén szükséges) 

 

MUNKANEM 
A BÉRLŐ ÁLTAL 
ELVÉGEZENDŐ 

MUNKANEM
7
 

 
MÉRET/DARABSZÁM 

 (m
2
v. db v. m) 

ANYAGKÖLTSÉG
8
 

(Ft) 
DÍJKÖLTSÉG (Ft) ÖSSZEG (Ft) 

Falak, mennyezet       
vakolatok belső vakolatok  55 m

2
 12.650 15.400 28.050 

 burkolatok  12 m
2
 50.352 36.720 87.072 

felületképzések festés  140m
2
 7.140 64.400 71.540 

Födém-padló        

 aljzatbeton készítése  21m
2
 17.388 5.670 23.058 

burkolatok hidegburkolat (bontás+építés)  55m
2
+70m 298.855 302.800 601.655 

Nyílászárók       

 ablak, ajtó teljes szerkezetcsere  3 db 420.016 16.160 436.176 

 ablak, ajtó teljes bontás  15 m
2
 - 38.100 38.100 

 beépített szekrény bontása  1 m
2
 - 1.260 1.260 

 beépített szekrény építése  2 db 54.000 8.480 62.480 

Gépészet       

Hűtés berendezések  1 db 350.580 20.000 370.580 

Víz hálózat  1 egység 10.000 16.000 26.000 

 berendezések  1 db 15.766 5.920 21.686 

Villany hálózat  30 m 4.830 9.000 13.830 

 berendezések  40 db 119.969 54.600 174.569 

Bontás   30m+9db - 5.240 5.240 

Szaniterek berendezések  9 db 64.673 17.780 82.453 

Egyéb törmelék elszállítása  4m
3
 21.000 2.800 23.800 

Bérbeszámítás teljes összege                          Ft 

 

 

                                                           
7 Kérjük „X”-el jelölje a választott munkanemet/munkanemeket 
8 A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. előzetesen elkészítette a helyiségek műszaki állapotfelmérését, és megbecsülte a szükséges felújítási munkák költségeit. Kérjük, hogy a megpályázni 
kívánt helyiség, táblázatban feltüntetett munkanemei közül válassza ki (amennyiben kíván élni a bérbeszámítás lehetőségével) azt/azokat, amely/ek elvégzését el kívánja végezni, a munka 
elvégzésének felületi méretével (m

2
) együtt.  

A táblázatban megjelenített pontos költséges és felújítási munkák kapcsán további felvilágosítás kérhető: Vajda Lóránt vajda.lorant@varosgazda18.hu  +36-30-709-9229 
Kérjük, adja meg az így elvégezni kívánt felújítás költségének Ft-ban kifejezett összegét is, az előre megadott irányadó áraknak megfelelően! 
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Budapest XVIII. kerület 1181 Üllői út 286. fsz. 10. hrsz. 152441 

(a táblázat kitöltése opcionális, csak felújítási munka bérbeszámítása esetén szükséges) 

 

MUNKANEM 
A BÉRLŐ ÁLTAL 
ELVÉGEZENDŐ 

MUNKANEM
9
 

 
MÉRET/DARABSZÁM 

 (m
2
v. db v. m) 

ANYAGKÖLTSÉG
10

 
(Ft) 

DÍJKÖLTSÉG (Ft) ÖSSZEG (Ft) 

Falak, mennyezet       
vakolatok belső vakolatok  91 m

2
 40.838 31.240 72.078 

 falbontás  14 m
2
 - 12.320 12.320 

felületképzések festés  144m
2
 8.224 67.680 75.904 

Födém-padló        

 válaszfal készítése  18 m
2
 92.610 58.680 151.290 

 aljzatbeton készítése  1,6m
3
 27.043 14.592 41.635 

burkolatok hidegburkolat (bontás+építés)  83 m
2
+70m 347.207 305.200 652.407 

Nyílászárók       

 ablak, ajtó teljes szerkezetcsere  4db 451.376 18.440 469.816 

 ablak, ajtó bontása  15 m
2
 - 38.100 38.100 

 beépített szekrény építése  2 db 38.000 8.480 46.480 

Gépészet       

Hűtés berendezések  1 db 350.580 20.000 370.580 

Víz hálózat  1 egység 10.000 16.000 26.000 

 berendezések  1 db 15.766 5.920 21.686 

Villany hálózat  30m 4.830 9.000 13.830 

 berendezések  37 db 108.875 57.920 166.795 

Bontás   30m +9db - 5.240 5.240 

Szaniterek berendezések  9 db 71.807 17.780 89.587 

Egyéb törmelék elszállítása  4m
3
 21.000 2.800 23.800 

Bérbeszámítás teljes összege                          Ft 

 

 
 

                                                           
9 Kérjük „X”-el jelölje a választott munkanemet/munkanemeket 
10 A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. előzetesen elkészítette a helyiségek műszaki állapotfelmérését, és megbecsülte a szükséges felújítási munkák költségeit. Kérjük, hogy a megpályázni 
kívánt helyiség, táblázatban feltüntetett munkanemei közül válassza ki (amennyiben kíván élni a bérbeszámítás lehetőségével) azt/azokat, amely/ek elvégzését el kívánja végezni, a munka 
elvégzésének felületi méretével (m

2
) együtt.  

A táblázatban megjelenített pontos költséges és felújítási munkák kapcsán további felvilágosítás kérhető: Vajda Lóránt vajda.lorant@varosgazda18.hu  +36-30-709-9229 
Kérjük, adja meg az így elvégezni kívánt felújítás költségének Ft-ban kifejezett összegét is, az előre megadott irányadó áraknak megfelelően! 
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Budapest XXI. kerület,1211 Csete Balázs utca 15. hrsz. 209364/5 

(a táblázat kitöltése opcionális, csak felújítási munka bérbeszámítása esetén szükséges) 
 

MUNKANEM 
A BÉRLŐ ÁLTAL 
ELVÉGEZENDŐ 
MUNKANEM

11
 

 
MÉRET/DARABSZÁM 

 (m
2
v. db v. m) 

ANYAGKÖLTSÉG
12

 
(Ft) 

DÍJKÖLTSÉG (Ft) ÖSSZEG (Ft) 

Falak, mennyezet       

ácsmunka födém, mennyezet javítása  3 m
2
 14.424 7.494 21.918 

vakolatok belső vakolatok  7 m
2
 4.557 8.141 12.698 

 homlokzat javítása  24,36 m
2
 182.700 64.676 247.376 

felületképzések festés  326 m
2
 530.081 215.490 745.571 

 acélfelületek felületképzése  16,76 m
2
 8.113 28.409 236.522 

Födém-padló        

 burkolatok bontása  96,7m
2
 - 84.903 84.903 

burkolatok hidegburkolat javítása  40 db 15.920 18.240 34.160 

 meleg burkolat javítása  96,7m
2
 364.172 213.127 577.299 

Nyílászárók       

 ablak, ajtó teljes szerkezetcsere  10 db 366.900 26.640 393.540 

 üvegezés  1 db 210.000 90.000 300.000 

Villany hálózat  2 db 20.000 55.000 75.000 

Szaniterek szerelvények, berendezések  15 db 118.678 37.518 156.196 

Bérbeszámítás teljes összege                          Ft 

 

 

 

 

 

 
 
                                                           
11 Kérjük „X”-el jelölje a választott munkanemet/munkanemeket 
12 A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. előzetesen elkészítette a helyiségek műszaki állapotfelmérését, és megbecsülte a szükséges felújítási munkák költségeit. Kérjük, hogy a 
megpályázni kívánt helyiség, táblázatban feltüntetett munkanemei közül válassza ki (amennyiben kíván élni a bérbeszámítás lehetőségével) azt/azokat, amely/ek elvégzését el kívánja végezni, a 
munka elvégzésének felületi méretével (m

2
) együtt.  

A táblázatban megjelenített pontos költséges és felújítási munkák kapcsán további felvilágosítás kérhető: Horváthné Mislai Ildikó horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu, +36-1-278-5848/137 
Kérjük, adja meg az így elvégezni kívánt felújítás költségének Ft-ban kifejezett összegét is, az előre megadott irányadó áraknak megfelelően! 

 

mailto:horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu
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Budapest XXI. kerület, 1211 Kossuth Lajos utca 47-49. hrsz. 209602 

(a táblázat kitöltése opcionális, csak felújítási munka bérbeszámítása esetén szükséges) 
 

MUNKANEM 
A BÉRLŐ ÁLTAL 
ELVÉGEZENDŐ 
MUNKANEM

13
 

 
MÉRET/DARABSZÁM 

 (m
2
v. db v. m) 

ANYAGKÖLTSÉG
14

 
(Ft) 

DÍJKÖLTSÉG (Ft) ÖSSZEG (Ft) 

Falak, mennyezet       
vakolatok belső vakolatok  8 m

2
 5.208 9.304 14.512 

felületképzések festés  407,5 m
2
 20.375 217.198 237.573 

 acélfelületek felületképzése  2,05 m
2
 993 3475 4.468 

burkolatok hideg-meleg burkolat javítása  8 m
2
 86.016 67.160 153.176 

Nyílászárók       

 zárcsere-javítás  1 db 9.892 2.820 12.712 

 üvegezés  3 db 450.000 230.000 680.000 

Bérbeszámítás teljes összege                          Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Kérjük „X”-el jelölje a választott munkanemet/munkanemeket 
14 A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. előzetesen elkészítette a helyiségek műszaki állapotfelmérését, és megbecsülte a szükséges felújítási munkák költségeit. Kérjük, hogy a 
megpályázni kívánt helyiség, táblázatban feltüntetett munkanemei közül válassza ki (amennyiben kíván élni a bérbeszámítás lehetőségével) azt/azokat, amely/ek elvégzését el kívánja végezni, a 
munka elvégzésének felületi méretével (m

2
) együtt.  

A táblázatban megjelenített pontos költséges és felújítási munkák kapcsán további felvilágosítás kérhető: Horváthné Mislai Ildikó horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu, +36-1-278-5848/137 
Kérjük, adja meg az így elvégezni kívánt felújítás költségének Ft-ban kifejezett összegét is, az előre megadott irányadó áraknak megfelelően! 

 

mailto:horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu
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Budapest XXI. kerület, 1214 Kossuth Lajos utca 166. hrsz. 201031/65 

(a táblázat kitöltése opcionális, csak felújítási munka bérbeszámítása esetén szükséges) 
 

MUNKANEM 
A BÉRLŐ ÁLTAL 
ELVÉGEZENDŐ 
MUNKANEM

15
 

 
MÉRET/DARABSZÁM 

 (m
2
v. db v. m) 

ANYAGKÖLTSÉG
16

 
(Ft) 

DÍJKÖLTSÉG (Ft) ÖSSZEG (Ft) 

Falak, mennyezet       
vakolatok külső homlokzat pótlása  32 m

2
 92.800 80.000 172.800 

 födém, mennyezet javítása  135,19 m
2
 583.002 254.359 837.361 

 homlokzat javítása  6,56 m
2
 49.200 17.417 66.617 

 homlokzati reklám bontása  48 m
2
 - 25.008 25.008 

 belső vakolatok  8 m
2
 5.208 9.304 14.512 

 acélfelületek felületkezelése  20,5 m
2
 9.922 34.748 44.670 

 burkolatok      

felületképzések festés  266,79 m
2
 13.340 142.199 155.539 

Födém-padló        

 bontási munkák  37,27 m
2
 - 28.884 28.884 

 aljzatbeton készítése  37,27 m
2
 39.357 14.461 53.818 

burkolatok hideg és meleg burkolat készítése  66,27 m
2
+72 db 237.707 189.870 425.577 

Nyílászárók       

 üvegezés  3 db 630.000 270.000 900.000 

Gépészet       

Villany hálózat  1 egység 10.000 35.000 45.000 

Szaniterek berendezések  6 db 8.422 18.815 27.237 

Bérbeszámítás teljes összege                          Ft 

 

 

 

 
 

                                                           
15 Kérjük „X”-el jelölje a választott munkanemet/munkanemeket 
16 A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. előzetesen elkészítette a helyiségek műszaki állapotfelmérését, és megbecsülte a szükséges felújítási munkák költségeit. Kérjük, hogy a 
megpályázni kívánt helyiség, táblázatban feltüntetett munkanemei közül válassza ki (amennyiben kíván élni a bérbeszámítás lehetőségével) azt/azokat, amely/ek elvégzését el kívánja végezni, a 
munka elvégzésének felületi méretével (m

2
) együtt.  

A táblázatban megjelenített pontos költséges és felújítási munkák kapcsán további felvilágosítás kérhető: Horváthné Mislai Ildikó horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu, +36-1-278-5848/137 
Kérjük, adja meg az így elvégezni kívánt felújítás költségének Ft-ban kifejezett összegét is, az előre megadott irányadó áraknak megfelelően! 

 

mailto:horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu
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Budapest XXI. kerület, 1214 Mars utca 5. hrsz. 200523 

(a táblázat kitöltése opcionális, csak felújítási munka bérbeszámítása esetén szükséges) 
 

MUNKANEM 
A BÉRLŐ ÁLTAL 
ELVÉGEZENDŐ 
MUNKANEM

17
 

 
MÉRET/DARABSZÁM 

 (m
2
v. db v. m) 

ANYAGKÖLTSÉG
18

 
(Ft) 

DÍJKÖLTSÉG (Ft) ÖSSZEG (Ft) 

Falak, mennyezet       
vakolatok belső vakolatok  35,8 m

2
 21.607 54.941 76.548 

 homlokzat javítása  1,5 m
2
 11.250 3.983 15.233 

 homlokzat festése  8,5 m
2
 3.876 11.127 15.003 

 acélfelületek felületkezelése  13,02 m
2
 5.937 31.223 37.160 

felületképzések festés  239,67 m
2
 11.984 127.744 139.728 

Födém-padló        

 bontási munkák  68,6 m
2
 - 115.164 115.164 

 aljzatbeton készítése  40,48 m
2
 50.843 16.111 66.954 

burkolatok meleg burkolat készítése  40,48 m
2
 213.046 152.043 365.089 

Nyílászárók       

 ablak, ajtó teljes szerkezetcsere  8 db 373.240 21.585 416.410 

 üvegezés  1 db 210.000 90.000 300.000 

Gépészet       

Villany hálózat  2 db 20.000 55.000 75.000 

 berendezések  11 db 32.483 35.970 68.453 

Szaniterek berendezések, szerelvények  6 db 44.308 18.844 63.152 

Bérbeszámítás teljes összege                          Ft 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Kérjük „X”-el jelölje a választott munkanemet/munkanemeket 
18 A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. előzetesen elkészítette a helyiségek műszaki állapotfelmérését, és megbecsülte a szükséges felújítási munkák költségeit. Kérjük, hogy a 
megpályázni kívánt helyiség, táblázatban feltüntetett munkanemei közül válassza ki (amennyiben kíván élni a bérbeszámítás lehetőségével) azt/azokat, amely/ek elvégzését el kívánja végezni, a 
munka elvégzésének felületi méretével (m

2
) együtt.  

A táblázatban megjelenített pontos költséges és felújítási munkák kapcsán további felvilágosítás kérhető: Horváthné Mislai Ildikó horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu, +36-1-278-5848/137 
Kérjük, adja meg az így elvégezni kívánt felújítás költségének Ft-ban kifejezett összegét is, az előre megadott irányadó áraknak megfelelően! 

 

mailto:horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu
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Budapest XXI. kerület, 1215 Széchenyi István utca 85-91. hrsz. 208076 

(a táblázat kitöltése opcionális, csak felújítási munka bérbeszámítása esetén szükséges) 
 

MUNKANEM 
A BÉRLŐ ÁLTAL 
ELVÉGEZENDŐ 
MUNKANEM

19
 

 
MÉRET/DARABSZÁM 

 (m
2
v. db v. m) 

ANYAGKÖLTSÉG
20

 
(Ft) 

DÍJKÖLTSÉG (Ft) ÖSSZEG (Ft) 

Falak, mennyezet       
vakolatok belső vakolatok  231 m

2
 172.900 24.750 197.650 

 acélfelületek felületkezelése  14,53 m
2
 7.033 24.628 31.661 

felületképzések festés  470,77 m
2
 23.539 250.920 274.459 

Födém-padló        

 burkolatok bontása  217,91 m
2
 - 340.811 340.811 

Nyílászárók       

 ablak, ajtó teljes szerkezetcsere  5 db 172.900 13.120 186.020 

 üvegezés  1 db 22.005 7.995 30.000 

Gépészet       

Villany hálózat  1 egység 10.000 35.000 45.000 

Szaniterek berendezések bontása  1 db - 10.500 10.500 

 berendezések, szerelvények  3 db 26.108 4.626 30.734 

Bérbeszámítás teljes összege                          Ft 

 

 

 

                                                           
19 Kérjük „X”-el jelölje a választott munkanemet/munkanemeket 
20 A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. előzetesen elkészítette a helyiségek műszaki állapotfelmérését, és megbecsülte a szükséges felújítási munkák költségeit. Kérjük, hogy a 
megpályázni kívánt helyiség, táblázatban feltüntetett munkanemei közül válassza ki (amennyiben kíván élni a bérbeszámítás lehetőségével) azt/azokat, amely/ek elvégzését el kívánja végezni, a 
munka elvégzésének felületi méretével (m

2
) együtt.  

A táblázatban megjelenített pontos költséges és felújítási munkák kapcsán további felvilágosítás kérhető: Horváthné Mislai Ildikó horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu, +36-1-278-5848/137 
Kérjük, adja meg az így elvégezni kívánt felújítás költségének Ft-ban kifejezett összegét is, az előre megadott irányadó áraknak megfelelően! 
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6. AZ AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓ AZONOSÍTÓ 

DOKUMENTUMOK LISTÁJA 

 

A pályázathoz mellékelni kell az alábbi dokumentumok másolatait: 

 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat 

 társadalmi szervezetek esetében a nyilvántartásba vételről szóló okirat 

másolata, aláírási címpéldány hiteles másolata 

 egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány;  

 magánszemély pályázó esetében személyi igazolvány, lakcímkártya és 

adószámot tartalmazó dokumentum másolata; 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Pályázattal kapcsolatos általános felvilágosítás: 

Fekete-Dömök Krisztina 

 domok.krisztina@budapest.hu I +36-1-327-16-10 

Pályázattal kapcsolatos szakmai segítségnyújtás: 

Szolnoki Szabolcs projektmenedzser, SMART Pont hálózat vezető 

szolnoki.szabolcs@bvk.hu | +36 1 269 68 69 

Üzlethelyiségekkel kapcsolatos felvilágosítás: 

XVIII. kerület: vajda.lorant@varosgazda18.hu  I +36-30-709-9229 

XXI: kerület:  horvathne.mislaiildiko@varosgazda.eu, I +36-1-278-5848/137 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. szeptember 15. 12 óra 

 A pályázat benyújtásának helye: 

a) feltüntetve pályázó neve, pályázat neve, üzlethelyiség címe:  

XVIII. kerületi üzlethelyiség esetében: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.1181 

Budapest, Üllői út 423 

XXI. kerületi üzlethelyiség esetében: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt., 1205 

Budapest, Katona József u. 62-64. 

b) postai úton: 

XVIII. kerületi üzlethelyiség esetében: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181  

Budapest, Üllői út 423  

XXI. kerületi üzlethelyiség esetében: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt., 1205 

Budapest, Katona József u. 62- 64., 1751 Budapest, Pf.:73. 
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