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I.

Előzmények

Az íj Teleki

téri piac kivitelezési hataĺidejének módosu|ása az ideiglenes piaci konténer
elárusító helyekľe vonatkozó bérleti szeruodésęknél is vá|toztatásokat tett szĹikségess é. Ez
egyrészt éľintette az onkorményzat és a konténerek fulajdonosa közötti béľletisžerződést,
másrészt az onkormźnyzatésa keľeskedők köz<jtt létrejött bérleti szeľződést.
AVarosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 93012013. (IX.09.) sz.határozatźlbanúgy döntött,
hogy a Mobilbox Konténęr Kereskedelmi Kft.-vel a béľletiszerzőđést2013. noveńber 30-ig
meghosszabbítja, meľt a korábban eredménytelennek nyilvánított ,,Konténerek beszerzése a
Tbleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződés keretében,' tareyű kozbeszerzési eljárást
kcivetően _ a közbeszetzésekóL szőIő 201l. évi CVIII. törvény Harmadik tésze a|ap1én _
azonos targyíl, anemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.
Ehhez kapcsolódóan az onkormźnyzat is 2013. november 30-ig k<ltĺitte meg a kereskedőkkel
akonténerekhaszná|atáĺavonatkozőbérletiszerződését.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a I2|4l20|3. (K.ll.) sz.

hatźrozatában fenti
tareyú kozbeszerzési eljárásban úgy dĺjntött, hogy a Mobilbox Konténeľ Kereskeđelmi Kft.
(1037 Budapest, Montęvideo u. 4.) ajźn|attevo által benyújtott ajźn|at éľvényes'a lefolytatott
kozbeszeruési elj árás eredményes.

Az

aján|attevővel kĺitendő _hatátozott időre, 20|3. decęmbeľ 01. napjátó|2014. marcius 31.
napjźig terjedő ídőtartamta szóló _ bérleti szerződés egyeztetése, aláírźsafolyamatban van.

II. A beterjesztés indoka

Az

ideiglenes piacon a kereskeđőkkel 20|3. november 30-át követően kötendő bérleti
szerződés vonatkozásait a|apvetően meghatźrońa a fenti kozbeszerzési eljáľás eredménye.
Tekintettel ana,hogy akizbeszeruési e|jarás nyeľtese a jetenlegi bérbeadást folýató cég, igy
a béľletifeltételekben lényeges v áůtozások nem váltak sztikségessé.

Az Önkormányzat a Mobilbox Konténer Kereskedelmi Kft.-től 20|4.03.31-í9 bérelt
konténerekben tudja biĺosítaniaz ideiglenes piaci kereskedők részéreaz e|áĺusítohelyet.
III. Tényállási adatok

Az

ideiglenes piac folyamatos műkcidésének fenntartása érdekében a 2O|3. október l-től
terjedő idősza|<ra folyamatban van a konténerek béľletiszerződés keretében tĺjrténő

beszerzéséreirányuló kozbeszerzési eljárás, annak érvényesés eredményes lefolytatásźi
követően a bérlőkkel újabb szerződéskcjtés történik.
A'szerzodést a Felek hatfuozoÍt. időre, 2013. december 01. napjátóI2014. maľcius 31. napjáíg
kötik.
IV. Diĺntéstartalmának ľészletes ismertetése

Az ideiglenes piacon lévő konténerek bérlői bérleti szerződés a|apjánvégziktevékenységtiket

az iďeigleĺes piacon, mely szeľződés 2013. novembeľ 30. napjáig érvényes.December 01-ét
követően az ideiglenes piacon bérlőkkel iĄ szerzóďéseket kell kötni.
V.

A diintés cé|ja' pénzügyi hatása

A kereskedőkkel kötendő szeľződéskötéssel az onkormtnyzat továbbľa is biĺosítjarésziikľe
az eIárusitó helyet, a bérleti jogviszony vonatkozásábaĺ _ a szęrzodés keľetein belül _
szab á|y o zott köľülményeket teremt'

Az ideiglenes piac

műkĺjdésénekbiztosítása mellett az uzemę|tetéséből szttrmaző bevételek,
bérleti díjak 2OI2. július l-jétől az onkoľmányzatot illetik meg (Képviselő-testtilet a
I57l20l2. (V. 03.) szźmíhatfuozatáĺak5. pontja).

VI. Jogszabályi ktirn

y

ezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 661201'2. (XII.13.) ĺinkormányzati rendęIet 17. $ (1)
bekezdés ab) alpontjan alapul.

A fentieknek megfelelően kéręm ahatźlrozat elfogadását.
Határozati javaslat
AVárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. az iďeig|enes Teleki téľipiacon a kereskedőkkel a konténerek bérletéľevonatkozó
bérleti szerzodést köt 2013. december 01. napjátóI2014. maľcius 31. napjáig teľjedő
időtartamĺa az elóterjesztés mellékletét képező konténer bérleti szerzőďés taľtalmi
elemękkel.

Felelős:
Hataridó:
2. felkéri a

polgáľmester
2013. novembęt 22.

polgármestert

a

hatźlrozat 1. pontjában megjelölt bérleti szerződések

a|áírására.

Felelős:
Hataridő:

polgáľmester
2013. december 08.

A

döntés végľehajtását végző szęrvęzeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési

A

lakosság széles körét éľintő döntések esetén javaslata a közzététel módjrára (megfelelő

Ĺigyosztály LétesítményüzemeltetésiIľoda

a|áhuzandő!):

indokolt hirdetőtáblán
Budapest, 2013. november 19.

honlapon

€-7.

Szűcs Tamás
lj;gyosztźiyvezető
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ELEMEI
BÉRLETI sZERZoDÉs ľłnľłLMI
amely létľejött egyrészrő|
B udapest

Főváros VIII.

ke

rület Jĺizsefu áľosi onkoľ mány zat

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszáma: I 57 3 57 I 5 -2-42
,ĺ35715
torzsszám:
bankszámlaszám: 14 l 00309-|0213949-0 1 000006
statisztikai szám: | 57 3 57 1 5-84| | -32| -0 I
szźlmlaszám: 1 4 1 003 09. | 0f |39 49 -0 1 000006
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,
mint béľbeadó (a továbbiakban: Béľbeadó)"

másrészľől
Természetes személy esetén :
név:

sziilętési hely és idő:
anyja neve:

lakóhelye:
v źi|a|kozői igazo|v tny száma:
adőszáma:
szám|aszáma:

Jogi személy vagy jogi személyiség nélkĺiliszeľvezet esetén:
név:
székhely:
cé gj

e

gyzéks záml ny i|v ántartźsi szám:

adószám:
szźtm|aszźlm:

képviseletéľej ogosult neve

:

mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)

-

a továbbiakban együttesen Felek - kozött, alulíľott napon és helyen, az a|ábbi feltételek szerint:

Előzmények
Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület 3533f hrsz-ú, 1086 Budapest,
Karácsony Sándor u. l. szám alatti telekingatlan, a Budapest VIII. kerület 35333 hrsz-ú, 1086
Budapest, Karácsony Sándor u,3. szźtm alatti telekingat|an, valamint a Budapest VIII. kerület 35331
hľsz-ú, 1086 Budapest, Szerdahelyi u. I7. szźmű telekingatlan, mely ingatlanokon a Bérbeadó a
megújításalatt álló Teleki Lász|ő Elelmiszer Piac (a továbbiakban: Teleki téri piac) helyett ideiglenes
piacot hozott létre Bérbeadó Képviselő-testtiletének 506/2010. (xII. 1 5.) száműhatározata a|apján.

A jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségekľe a Béľloés a Józsefuáľosi Városüzemeltetési
Szolgálat közĺjtt 20 1 l. évben kötott konténer bérleti szerzodésben foglalt rendelkezések az iľányadók.

f
1.

A szeľződés tárgya

1.1. Béľbeadó a Bérlő részérebérbe adja, a Béľlő pedig megtekintett állapotban bérbe veszi az
ideiglenes piacon á||ő, ...
sorszámú, ...... m. alaptertilettĺ konténer-helyiséget, és a
konténer-helyiségelőtti kipako|źsra szo|gźlló területet, melynek alapterületét a Felek havonta rögzítik
és felĺilvizsgálják. Jelen szerzodés 1. sz. melléklete a konténeľ-helyiség műszaki leírása.
I.f. Bérlő köteles a konténeľ-helyiségetjelen bérleti szerződés megkötését követő azonna|
haszná|atba venni, ellenkęző esetben a Bérbeadó erľe irányuló felszólítást követő 15 napon beltil a
szerződés érvényétveszti.
2.

A'szerződésidőtaľtama

2.1.

Felek

f.2.

A bérleti jogviszony kezdete: 2013. decembeľ 01.

2.3.

A bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete: 2013. december 01.

3.

Béľletidíj' egyéb fizetési kötelezettségek

a

jelen bérleti szerződést 2013. december 01. napjától 20|4. mźltcius 3 1. napjáig kötik.

3.I. Felek a Béľlő által fizetendő havi bérleti díjataz alábbiak szerint állapítják meg:
- a|ap béľletidíj (konténer-helyiség alapteľülete): l '300,-FtJmflhó+Afa
- a kipakolásľa szolgáló teľület:
80,- Ft/m}lnap+Áfa
.

Béľlő tudomásul veszi, hogy a béľleti díj méltékéta Béľbeadó Képviselő-testtilete 20|3. jaĺuźtr
hónapban felülvizs gálj a és az e|őzo év i infl áció mértékévelnövelheti.
3.f

3'3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Béľló konténeľ-helyiségalapfelszereltségénfelül egyéb
műszaki igényeket támaszt, artő| a Felek kĺilĺjnmegállapodást kötnek.
3.4.

Bérlő köteles a táľgyhavi bérleti dijat ttrgyhőnap 25, napjáig készpénzze| megÍizetni a

B érbeadó

által kiállított szám|a a|apjźn'

3.5' Béľlő a bérleti dijat abban az esetben is köteles ťlzetni, ha az ott folýatni szándékozoÍt
tevékenység még nem kezdődött e|, vagy a tevékenység gyakorlását sztinetelteti, de a konténerhelyiséget elfoglalva taľtja.
3.6. A Bérlő egyéb ťlzetési kötelezettségei: a konténer-he|yiségbenfelszerelt villanyóra, vizőra
á|ta|mért fogyasztás díjai, valamint az ideiglenes piac Ĺizemeltetésével (pl. szemétszá'||itás) felmeriilő
költségből a Bérlőre az źůtalabérelt konténer alaptertiletének arźnyátban eső ľészdíja, amelyet
megjlatároz a tevékenységjellege is, mely dijak szźm|ázása a Bérbeadó útján töľténik.
Bérlő köteles a számla összegét a szám|án feltĺintetett fizetési határidőn belül készpénzze| megťlzetni
Bérbeadó részére. A Bérlő fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles ťlzętni.

33.

Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleti díj és eryéb fizetési kötelezettségeit a Béľbeadő részére az
ideiglenes piac helyszínénteljesíti a Bérbeadó nevében közreműködőként e|járő Józsefuáľosi
VĺĺrosüzemeltetésiSzolgálat |gazgatőja által kijelölt munkatárs (a továbbiakban: Közľeműködő)
részére.

4.

A

szerzőđéstaľtalma, a Felek jogai és kötelezettségei

.3

4.|.

A Bérbeadó szavatol azért,hogy a konténer-helyiség az átadáskor rendeltetésszeruhaszná|atra
alkalmas állapotban legyen. Bérlő kötelezettsége az uz|etkori szerinti áru megfelelő, szakszertĺ
tźtro(ásához. kezeléséhez,forga|mazásához szĹikséges berendezések, eszközök

biztosítása.

4.2.

A Bérbeadó szavatol azért,hogy harmadik személynek nincs a konténer-helyiségrevonatkozó
olyan joga, amely a Bérlőt a konténer-helyiség bitokbavételében, zavarta|an haszná|atban
akadá|y ozza, Y dE! kor|éúozza,

4.3. Bérl.ő tudomásul veszi, hogy jelen bérleti szerződés keľetei kozött a szerződés tárgyát képezo
konténerben folytatandó üzletkör szerinti kiskereskedelmi tevékenységfolytatásához szükséges
szakhatóságok engedély és a miĺködési engedély beszerzése feladata. Amennyiben a jelen pontban
meghatźrozott tevékenységa Béľlőnek nem felróható okból, az e|óbbi hatóságok elutasító döntése
miatt nem végezhető, a Felek a béľleti szęrzodést kĺĺzös megegyezéssel felbonthatják.

4.4. Az uzeme|tetési foľma megvźůtoztattsához(üzletköľ megváltoztatäsźthoz) a Bérlő köteles
megkérni a Bérbeadó, az engedélyező hatóságok és szakhatóságok előzetes hozzájátl|ását. Erre
tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a Bérlő a konténer-helyiségben az źita|a kívánt
tevékenységet folýathatj a.
4.5.

Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében,vagy képviseletében bekĺjvetkező vá|tozást köteles a
cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon a Béľbeadónak bejelenteni.
Hasonlóképpen köztilni kell a levelezési cím megvá|tozását' valamint a szerzódésben szeľeplő
bankszámlája megsziĺnésétés az e helyetti új bankszám|źt. Az ennek elmulasztásából eredő károkét a
Bérlő felel.
Az értesítéseketa Feleknek a szeľződésben rögzített székhelyére és levelezési címérelehet érvényesen
kézbesítenikézbesítővel és postán.

4.6. Bérlő köteles a

megőľizni,
konténer-helyiséget rendeltetésszerűen használni, źú|apotźú
valamint gondoskodni a hibák kijavításáľó| és az okozott kár megtérítéséről.

állagmegóvás érdekében a konténeľ-helyiségenbelül felmerülő
karbantartási, javítási munkákat saját költségén elvégezni. A konténer-helyiség burkolatainak,
ajtóinak, ablakainak és a konténer-helyiség berendezéseinek a karbantartásával, illetőleg azok
pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésérea Bérlő köteles. Ettő| a Felek ktilön

4.7. A Bérlő köteles az

megállapodásban eltérhetnek'

4.8. Bérlő nem

jogosult

a

konténeren átalakítási, építési,illetve egyéb szerkezetét érintő

beavatkozást végezni. Bérlő tudomásul veszi, hogy minden ľögzítésből, szerelésből adódó furat,
sérüléshelyreállítási költségét köteles megtéríteni.

4.9. A

béľlet tartama alatt a Béľbeadó gondoskodik a Bérlő ĺĺrésikötelezettsége me||eht, az
életveszélýokozó, a konténer-helyiség á||agät veszé|yeztető, a konténer-helyiség ľendeltetésszerű
haszĺźůatát|ényegesen akadá|yozó, a Béľbeadót terhelő hibák kijavításáľól. A Bérlő e munkálatok
e|v é gzéséta B érbe ad

óval toľténtme gál

l

ap

odás al apj án átv ti|a|hatja.

4.l0.

Bérlő jogosult az á|ta|a bérelt kipakolásra szolgáló terület fijlé lábakon álló esővédő előtetőt
létesíteni. Béľlő tudomásul veszi, hogy az esővédő előtető nem akadályozhatja az ideiglenes piac
közlekedési útvonalait és nem érintheti az ideiglenes piac elektromos há|őzatát és közvilágítását. Az
esővédő előtető a konténerhezrogzíthető, amennyibenaznem károsítja a konténer á||agát.

4.I|,

Amennyiben Bérlő a konténer-helyiségben vagy annak szerelvényeiben olyan hibát ész|e|,
amelynek kijavítási költségeit a Bérbeadó köteles viselni, a javítás szĹikségességéró|2 napon beliil
köteles étesítenia Béľbeadót. Bérbeadó intézkedéséiga Bérlő köteles a kárenyhítési
kötelezettségének eleget tenni, a Béľbeadó pedig köteles a hibát a lehető legrövidebb idő alatt

4

kijavítani. Arĺa az időre, amíg a Bérlő ezen hiba miatt a konténer-helyiségethasználni nem tudja,
bérleti díjat nem köteles fizetni.

4.12. Bérlőt terheli a

konténer.helyiség és a kipako|ásra szo|gáló terület takarításának, tisztán

tartásának kötelezettsége.

4.13, Felek rögzítik, hogy a Bérlő źita| a

konténer-helyiségbe történő befogadáshoz, a|béfletbe
adáshoz, a konténer-helyiség cseréjéhez,a bérletijog átľrrházásához a Bérbeacló írásbeli hazzź!áru|ása,
valamint a Béľbeadó és Bérlő ezze| kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szerződésmódosítás)
szĹikséges.

4.Í4' A

Bérlő a tudomásra jutástól szźtmított 8 napon beltil köteles bejelenteni a Béľbeadónak, ha

vele szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámo|ásáthatźrozta

e|.

4.I5. A

Bérlő hozzájáru| ahhoz, hogy a Bérbeadó és a 3'7. pont szerinti Közreműkodő
szerződésben szereplő adatait nyi lvántaľtsa.

5.

Felmondás, a szerződés megszíínése

5.1.

Bérbeadó rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszoný, ha a Bérlő

a jelen

a) Béľbeadó részétea 3. pontban fizetendő díjak, kánérítés,illetve egyéb ťlzetésikötelezettség
teljesítésévelkésedelembe esik, és a Bérbeadó írásos - a felmondás kilátásba helyezését is tartalmazó
- felhívásáľa a ťlzetési ktitelezettségének a felszólítás kézhezvéte|étkövető 8 napon belül nem tesz
eleget.

b) A

konténer-helyiségben a szĺikségesengedélyek hiányában kezdi meg vagy folýatja

tevékenységét.

c) A

konténer-helyiséget nem a je|en szerzódésben meghatározott célra haszná|ja, vagy másnak a
Béľbeadó hozzá|áru|źsa nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a Bérbeadó
hozzájáru|źlsáhozkotöttbármilyenszerződéstköt,hozzájźlrulásnélkül.

d)

Ha a Bérlő a konténerben báľmely szerkezeti átalakítást végez, illetve a konténerben egyéb

módon kárt okoz.

e) Ha a Béľlő a lakástörvényben, a Béľbeadó a Teleki Lász|ő téri Élelmiszer Piacrő| sző|ő
mindenkor hatályos önkoľmányzati rendeletben, valamint a mindenkor hatályos, az önkormányzat
tulajdonát képező nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásáľól szóló önkormányzati
ľendeletben foglaltakat nem taľtja be, vagy az ideiglenes piac rendjéľevonatkozó szabályokat ery éven
belül három alkalommal megszegi és emiatt jogerősen helyszíni bírsággal sújtottak, vagy jogeľős
szabá|ysértésihatározatafelelősségétmegállapította.
Đ

A konténer-helyiséget és berendez ési tźrgyaitnem rendeltetésszeríĺen hasznáija, az ezekben áůta|a
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására 8 napon belül nem javitja meg, illetve a kárt nem téľítimeg a
Béľbeadónak.

g) A

belül

fe

Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az á,||agmegóvás érdekében a konténer-helyiségen
lmertilő felúj ítási, karbantartás i, j avítási munkákat.

h) A

konténeľ.helyiségetűgy haszná|ja, a Bérlő, tagai, dolgozói, az uz|eti paľtneľei olyan
magatartást tanúsítanak, amely a másik bérlőt, Béľbeadót a tevékenységében zavarja vagy
veszélyhelyzetet teremt, és eń. a magatartźĺst a Béľbeadó felszólítását követő 8 napon beliil nem
szünteti meg.

5

5.2.

A Felek ezen szetződés felmondásáľa _ a másik fé| szerzodésszegése miatti felmondást kivéve

- nem jogosultak.

e|őzo pontokon tulmenően a szerződés akkor is megszűnik, ha a gazdasági társaság,
illetőleg a nem gazdasági társaság formában működő jogi személy bérlő jogutód nélkül megszÍinik,
illetve ha a Béľlőnek a konténer-helyiségbenvégzettegyéni vállalkozói tevékenysége megszűnt.

5.3. Az

5.4. Felmondás' illetve a szerződés megszűnése esetén a Bérlő az á|ta|a bérelt konténer-helyiséget
kiürítve, ľendeltetésszeruhaszntllatra alkalmas állapotban, a felmondáskézhezvételétől szźtmitott |5
napon belül, illetvę a szerződés megszűnésének napján köteles a Béľbeadónak visszaadni. A Béľlő a
szerződés megszúnéseesetéľekźrta|anítási igénnyel nem élhet és - az űj piacra vonatkozó
e|őszerződéssel ľendelkezóket kivéve _ elhelyezésre nem jogosult.
5.5. A

Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból torténő megszĹĺnéseesetén csere konténerhelyiségľe nem tarthat igéný. Kártalanításľa abban az esetben tarthat igéný, ha a bérleti jogviszony részéró| történő _ felmondására aBérbeadő szerzódésszegése miatt került sor.

5.6.

A Bérbeadó és a Bérlő je|en

szerződésben nem szabá|yozottjogaiľa és kötelezettségeire a Ptk,
a lakások és helyiségek bérletére,valamint elidegenítésükľe vonatkozó k<jzös szabályokľó| sző|ő |993'
évi LXXVIII. törvény, az Önkormányzat tulajdonában á1ló nem lakás céljára szo|gáiő helyiségek
bérbeadásának feltételeiľől szóló 35/f013. GV. 20.) önkoľmányzati rendelet, valamint a Teleki Lász|ő
téľiÉlehiszeľPiacról sző|ő 10/2009. (II.27 .) önkoľmányzati rendelet rendelkezései irányadóak.

2.

Jelen szerződés megkötéséhez a Bérbeadó Képviselő-testĺiletének Yárosgazdźllkodási és Pénztigyi
Bizottsága a '. '.lf0I3. (XI.2f .) szźtműhatározatáva|hozzt!áru|t'

Je|en szerzódés készült .. '. oldal terjedelemben, 4 példányban, melyet elolvasás és egyezó éľtelmezés
a|apjźn a szerződő felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jőváhagyó|ag a|áirÍák'
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