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Melléklet: 1db

Tisztelt Hu mánszolgáltatási Bizottság !

I. Előzmények

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság |77/fo14. (II.f4.) számilhatározatźlban ligy döntött, hogy felké-
ri a Kisfalu Kft.-t a Budapest VIil., Baross utca 1 |f . szźlm a|atttalá|ható (hrsz. 3549|l0lN38), utcai bejáratú
ftjldszinti |93mz, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség nyi|vános, egy fordulős pá|yázat útján
történő bérbeadására, A pá|yázat önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezet
részére keľült kiíľásra kedvezményes, l2l.600.- Ft/hó + Áfa minimális bérleti díjon. A helyiséget jelenleg a
Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabi|itációért Kĺizhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Táľsaság (továbbiakban: Szigony-rititárs Nonpľofit Kft.) volt bér|óhasznźija'

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság apá|yázatoke|birźiására 3 fóből álló bíráló bizottságot hozott
létre és felkéne a Humánszolgá|tatási Bizottságot, hogy tárgyalja meg abírá|ő bizottság javas|atát apá|yánat
eredményével kapcsolatban, és tegyen javaslatot a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság felé'

II. A beteľjesztés indoka

A pá|yázat eredményhirdetésének határideje f0|4. jtnius 30., ezért szükséges' hogy a jelen előterjesztést a
Bizottság afO|4. jűnius 10-i ülésén megtárgyalja.

III. TényáIlási adatok

A páIyázatra egy aján|at érkezetĹ, melyet a Szigony-útitárs Nonpľof,lt Kft. nyújtott be. A bérbevétel célja a
pszichiátriai betegek nappali ellátásának biaosítása elsősorban VIII. keri'i|eti lakosok számára, amely kötele-
ző önkormányzati feladat. A Szigony-útitárs Nonprofit Kft. a feladat ellátása érdekében ellátási szerződést
kötött onkoľmányzatunkkal 2013. december 19-én. A Szigony-útitárs Nonprofit Kťt. 80 fő ellátásáľa rende|-
kezik mtĺkodési engedéllyel. Az ingatlan je|enleg helyt ad szociá|is (l0 fő) és rehabilitációs foglalkoztatásra
(40 fó) is. A 3 tagú bíráló bizottság a maximális pontszámot adta a pá|yázat éľtékelésére.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság határozatát, a pá|yázati
dokumentációt, a Szigony-útitáľs Nonprofit Kft. pźiyázatát(f0|3. évi beszámo|ő ésf014. évi szakmai terv a
bérelni kívánt helyiség vonatkozásában), valamint a bíráló bizottság jegyzőkonyvét.

IV. Dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

Javasolom, hogy a Humánszolgá|tatási Bizottság jáľu|jon hozzá, és javasolja a Városgazdálkodási és Pénz.
ügyi Bizottságnak a pá|yázat pozitív elbírálását és a kedvezményes bér|eti dij megállapítását.



V. Diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés pénzüryi fedezetet nem igényel, bevételkiesést nem okoz.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése
A civil szervezetek helyiségbérletéről a Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság dönt a Humánszolgáltatási
Bizottság javaslata alapján. Az en:ę szóló felhata|mazźst a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Műko-
dési Szabályzatárő| sző|ő 25lf013. (V. 27.) önkormźnyzati rendelet (SZMSZ) 4. mellékletének2'f.3, pontja

tartalmazza.

Mindezek a|apjánkéľem a Humánszolgáltatási Bizottság javaslatát az új helyiségbérleti kérelem ügyében.

Határozatijavas|at

.lf0|4 év. (VI. 10.). számú humánszolgá|tatási bizottsági határozat:

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, VIII. keľ. Baross utca l|2. szám a|aÍtta|á|hatő
(hľsz. 35491lalAl38) I93m, alapterüleitĺ helyiség voĺratkozásában kiírt pá|ytzat bíráló bizottságának vé|e-

ményével egyetért, és javasolja aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a Szigony-útitárs a Komplex
Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségiĺ Társasággal kedvezményes
béľleti díj on helyiségbérleti szerződés megkotéSét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június l0.

Alakosságszélesköľétérintődöntésekesetén aze|óterjesztéselőkészítójénekjavaslataakozzétételmódjá-
ra: honlapon

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgálltatási|Jgyosztá|y, Kisfalu Kft.

Budapest, 2014. jinius f .

l n I, Ą

d"',líol.ą |/t.)ĺ'{ĺus
dr. Boisza Kĺisztina

ngyčsná|yv:ezető

KÉSZÍTETTE : HuIrĺÁNszoLGÁLTATÁSI ÜcyoszrÁly

LpÍRra:Rórusľel-vY-BoDoRGpRcpI-yHuvÁNraľCSoLATIIRoDA 
r

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NpMISNYpL, IGAZoLAS: 7 0-..:
V

Jocr KoNrRoI-l' [\
Ell-pľoRIzrp: 

^ĺ (p,,

Ä,,Wffi,,
DR. MÉSZÁR ERIKÁ

%
ÜJ'

ALJEGYZO

BETERJESZTÉsRE aI-rłI-lr,ĺes : ĺovÁHacYľe:

Z;-'L'C*fu-/
ZpNrł oszrÁn

A HUMÁNSZoLGALTATÁSI BIZoTTSÁG ELNoKE



r.)

2.)

177l20t4. (II.24.) sz. városgazd'áikodálsi és Pénzĺigyi Bizottsághatározata
(12 igen' 0 nem, 0 tartőzkodás szavazattal)

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dcint, hogy:

felkéľi a Kisfalu Kft-t a Budapest VIII., Baľoss u. 112. száĺr- aIatt taLćihatő,
3549|l0lN38 hľsz-ú utcai bejáratú ftildszinti 193 m2 alapterületű, onkormányzati
tulajdonú, jelenleg használóval terhelt, nem lakás célú helyiség bérbeadásáľa vonatkozó
nyilviínos egyfordulós pá|yázat kiírására, önkormanyzati fe|ađatokhoz és célokhoz
kapcsolódó tevékenységet végzó szervezet tészére kedvezményes, |21.600,- Ft/hó +

Afa minimális béľleti díj iisszegen.

elfogadja az előterjesztés mellék|etét képező megállapodás tervęzetet, amely szerint a
páIyázati felhívás kozzététe|ét mege|őzően a Szigony-útitáľs Kiemelten Kozhaszntl
Nonprofit Kft-nek vállalnia kell, hogy amennyiben nem nyújt be pá|yázatot, érvénytelen
pźĺ|yźnatot nyújt be, vagy a benyújtott pćiyázatok értékelése alapján az onkormányzat
más szervezet pźiyázatát nyilvanítja nyeľtesnek, a helyiséget kiĹirítve, az éttęsítés
kézhezvéte|éto| számított 30 napon belĹil, a kozilzemi díjak megfizetéséről szóló
igazolásokkal együtt az onkormányzat biľtokába visszaadják. A Szigony-útitáľs
Kiemelten Közhasznú Nonpľofit Kft. a helyiség megtekintésen jelen lehet, mivel a
helyiség továbbra is az ó biľtokában marad. Felkéri a Kisfalu Kft-t a megállapodás
aláírására.

a kiírásban szeľeplő kedvezményes bérleti díj mértéke 12|.600,- Ftlhó + Afa, azonbarl
amennyiben a szervęzet a pźt|yazat nyerteseként bérleti szerzőđést köt és a
248/2013.(VI.|9') sztlrnű Képviselő-testületi határozat 27. pontja szerinti első éves
beszámolój át a szakĺnai bizottság részére benyújtotta, és azt a bizottság e|fogadta, az
onkormányzat Tulajdonosi/Bérbęadói jogokat gyakorló bizottsága kérelemĺe a bérleti
díjat a helyiség Józsefuaros, valamint a józsefvárosi lakosok éľdekében folytatott
tevékenység szerinti kihasználtsága fuggvényében a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja
szeľinti mértékľe módosíthatj a, a bér|ęti szerződés egyéb feltételeinek vá|tozat|anul
hagyása mellett.

a Kt. hatiírozat 29. pont értelmében a szakmai terv és a szakmai beszámo|ő énékelésére
és elfogadásáĺa az onkormányzat hatáskorrel ľendelkezo sza]<rnai bizottsága jogosult.
Amennyiben a szakmai bizottsźtg a szakmai teľvet és besziímolót elfogadta, ugy az
onkormanyzat Tu|ajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakoľló bizottsága az önkoľmćnyzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolóđó bérleti dijat az adott
évre is engedé|yezi. Amennyiben a szervęzeÍ akötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a
bérleti díj az éľintett év január l. napjától visszamenőlegesen az aktuźĺ|is foľgalmi
éľtéket alapul véve a 7. és 8. pont szerint kiszámított, a nem civil szeľvezetehe
meghatározott bérleti díjnak megfelelő cisszegre emelkedik. Amennyiben a szakmai
terve, beszámolój a a|Ąan bizonyított, hogy tevékenységét csak részben végezte
Józsefváros érdekében, úgy a béľleti díj a 26. pontban szabáůyozoľt magasabb
kategóriába sorolt béľleti díjra emelkedik.

a páIyázati kiírásnak tarta|maznia kell, hogy a pá|yáző legalább 1 éve bejegyzett és
mfüödő önkormányzati fę|ađatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezet kell, hogy legyen, továbbá Józsefuiĺľos lakossága érdekében kell ellátnia a

3.)

4.)

s.)



6.)

tevékenységét, amelyhezacivl| tevékenységetvégzo szervezetnekapá|yázathoz be kell
csatolnia aszakmai beszámolót, valamint szakmai tervet.

az önkormányzďi feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző
szervezetnek a következo fe|téte|eket a bér]eti szerződésben vállalnia kell:

ba) honlapjĺín, sajtómeg|elenésein szerepeltesse tĺĺmogatóként az onkoľmányzatot,

bb) a legalább havi ľendszerességű helyiséghaszná|atot igénylő eseményekről (fogadó
óta, gýlés, rendezvény, tanácskozás, stb.) küldjcĺn értesítést, meghívót aZ

onkormanyzatnak. Az események népszeriĺsítésére az onkormtnyzat a honlapján,
közösségi portál pľofilján ,,civil eseménynaptárt,, hoz létľe és működtet.

bc) minden év maľcius 15. napjźńg nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét,
amelyből megállapítható, hogy milyen eseményeket tetvęz az év során
megrendezni, illetve a béľleményben milyen állandó tevékenységet végez, az
mennyiben szo|gtilja Józsefváľos és a józsefvárosi lakosok érdekeit.

bď) az eloző évi tevékenységéről nyujtson be bęszámolót tárgyév május 31 . napjáig.

be) a helyiségben az a|apszabá|yźtban megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor
enge dé|y ezett tevékeny s é get fo lyam ato s an fo l ytas s a.

a ptiytlzati kiírásnak tarta|maznia kell, hogy az elbírálás fő szempontja: az ajánlott
bérleti díj ĺisszege, és a civil tevékenységet végző szetvezet Józsefváros lakossága
éľdekében ellátott tevékenysége a szakmai beszámolója, valamint szakmai teľve. Az
egyes bfuźiati szempontokétmaximum 5-5 pontadható. Apá|yćuat nyertese az|esz,aki
a |egmagasabb pontszámot. kapja' Pontszám egyezőség esetén az a nyertes ajánlat,
amelyik páLyáző a magasabb bérleti díj ajánlatot tette.

a pá|yázati kiírásnak a részét kell képeznie továbbá, hogy a Szigony-útitáľs Kiemelten
K<izhasznú Nonprofit Kft. a helyiséget a birtokában tĄa, azonban a helyiség
megtekintését biaosítja az érďeklődők számáta' A bérleti jogviszony, amennyiben a
pá|yézat nyertese nem a Szigony-útitárs Kiemelten Közhasznt Nonprofit Kft. lesz, a
helyiség kiĺirítését követő birtokbaadás időpontjával kezdődik.

9.) a benyújtott pá|yźzatok birá|atára 3 főből á||ő bírál'ő bizottságot hoz |étre, amelynek
tagjaiként

Kaiseľ József képviselőt,
Guzs Gyula képviselőt,
Jakabfy Tamás képviselőt

jelöli ki.

a Humánszolgáltatási BizotÍság a birźńo hizottságnak a. pá|yáz,at eredményének
megáIlapíttsára vonatkozó javas|atát megtárgyalja és javaslatot tesz a

Yárosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság részére a pá|yázat eredményének
megáIlapitására'

felkéľi a Kisfalu Kft-t a ptúyźzat a Versenyeztetésí szabá|yzatrő| szőIő
428|2OI2.(X[.06.) számu, a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-
testületének hatźtrozatában foslaltak szeľinti lebonyolításra.

7.)

8.)

10.)

I 1.)



|2.) a palyźu;ati felhívĺĺst a Versenyeztetési Szabźlyzat 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros Kormányhivata|a VIII. kerületi Hivatala
okmányirodáján, valamint a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi
onkormányzat. Po\gźnmesteri Hivatala hirdetőtábláján, a vagyonügyleti megbízott
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft. telephelyein), a Jőzsefvátos című
helyi lapban, az onkormányzat és a vagyontigyleti megbízott honlapján, továbbá a

Polgármesteri Hivatal számźra költségmentes hiľdetési feltileteken történő
megjelentetés szélesebb köľű biztosítása éľdekében az egyéb rendelkezésre álló
internetes hirdetési poľtálokon kell kozzétenni.

Felelős: 1-12. pont esetében: Kisfalu Kft' ügyvezető igazgatőja
Határidő: 1-l2. pont esetében: 2014. március 3.





Nyilvános' egyfoľdulĺós páilyánati fe|hívás

Onkoľmányzati tulajdonú nem takás céIú helyiség bérbeadásáľa

A Budapest Főváros Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testi'ilet Yárosgazdáttkodási és Pénzügyi
Bizottságának |7712014. (I|. 24.) számú döntése alapjrán nyilvános egyfoľdulós páiyźzatot hirdet a
tulajdonát képező Budapest VIII., 35491 l0lN38 helryrajzi szźtm a|att felvett, a Budapest vI[., Baľoss
a. |12. szám a|atti,193 m2 alapteriiletrĺ, jelenleg használóval teľhelt nem lakás cé|jára szolgáló nem
Iakás célri irodahelyiség bérbeadasĺáľa.

1. A' pá|yáłzati felhívás kőzzététe|e

A páiyź:zati felhívás a Budapest Főváros Kormányhivatala VIIL kerületi Hivata|a okmányirodáján,
valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi ÖnkormányzatPo|gfumesteri Hivatala hiľdető
táb|á|án, a vagyonügyleti megbízott tigyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein),
aJőzsefufuos című helyi lapban, az onkoľm ányzat(wwwjozsefvaros.hu), és a vagyonügyleti megbízott
(w.ww.kisfalu.hu), honlapján, és egyéb rendelkezésre álló inteľnetes hirdetési poľtálon keľĺil
kozzététe|re'

A Kiíró jogosult a pá|yázati felhívását az aján|attételi hat.íridő |ejźtrta ęlőtt visszavonni, de erről a
páĺ|yázati felhívás közlésével megegyezó módon azaján|attételi határidő lejĺárta előtt köteles hirdetméný
megjelentetni. A fe|hívás visszavonása esetén - amennyiben a đokumentációt a pźiyánő ellenéľték
fejében kapta meg - a Kiíró köteles az e||enértéket visszafizetni, ha a pá|yźző a dokumentációt
visszaadja' A pá|yázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem fllzeti
vissza.

2. Ä'pá|yánati kiíľás adatai

A pá|yázat kiírója:

A pá|y ázat |ebonyolítój a :

A páł|yázat jellege:

A' pá|yázat cé|jaz

A pá|yázati dokument áciő ára:

A páily ázati dokumentáció megvásáľlásának
helye, ideje:

Az aján|ati biztosíték tisszege:

Az aińnl'ati biztosíték befizetésének módja'
szám|aszámz

Budapest Józsefuárosi onkormányzat

(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Kisfalu Kft.

(1083 Budapest, Losonci u. 2.)

Nyi lvános, egyfordulós pźiy źnat

Bérbeadás

20.000,- Ft + Áfa

Kisfalu Kft., 1083 Budapest, Losonci u.2.I.
em. 13. szoba

20|4. ápri|is 09-től (szerda) ügyfe|fogadási
időben

a minimális bruttó bérleti díj háromszoľosa

átutalás, a Kisfalu Kft Sberbank Magyarország
Zrt-né| vezetett 14100309-921|0549-
1 5 00000 1 szźlmű sz,źm|ájára

Az aján|ati biztosíték beéľkezésének hatáľideje: 20t4. őryri|is 23. (szerda)



A' pá|y ázattal kapcsolatban további info rmáció
kéľhető:

A pá|y ánattal éľintett ingatla n
megtekinthető:

A' páiyázatok |eadásának hatáľideje:

A pá|y ázatok bontásának időpontja

A' pá|y ázatok be nyújtásá nak
és bontásának he|ye:

A' pá|y ázat eľed ményét megállapító szervezet :

A, pá|yázat elbíľálásának határideje, és a
váľható eredményhirdetés :

A pá|yánat nyelve:

3. A pá|yázattal éľintett ingatlan:

Kisfalu Kft.

Helyiség Bérbeadási Csoport

Tel.: 06- l 333-67 81, 2I6-696fĺ I|8, If6

2014. ápľilis 10. (csütĺĺrtök) és 2014. ápľilis
18. (péntek) ktĺztitt előzetes egyeńetés
alapján' Időpont egyeztethető Szigony.útitárs
Kft-vel Gordos Erika Julianna üg1ruezetővel a
06 | 333-4966 te|efonszámon.

2014. ápľitis 25. (péntek) 10.00 óľa

2014. áprĺtis 25. (péntek) 10.30 óľa

Kisfalu Kft., 1083 Budapest, Losonci u.2.I.
em.tźtrgya|ó'

Az ajźnlattevők a pźiyázatok bontásán jelen
lęhetnek.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
Önkormánvzat Képviselő-testtilet
Humánszolgá|tatási Bizottsźątnak javaslata
a|apjźn a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság

2014. május 31.

Magyar

Cím Hrsz Alapterület
mf

Fekvés Rendeltetés Kedvezményes
nettó béľleti díj

(Fťhó)

.ĄjánIati
biztosíték

(Áfás iisszeg)

Baross u. 112. 3549lĺ0lAl38 193 utcai füldszint iroda 121 600.- Fr 4ó3 300.. Ft

A fenti helyiséget ielen|eg a Szigonv-útĺtárs Kiemelten Kiizhasznú Nonpľofit Kft. taľia a
biľtokában. azonban a helvisée meetekintését biztosítia az éľdeklődők számáľa. A béľleti
iogviszonv. amennviben a pálvázat nvertese nem a Szigony-útitárs Kiemelten Közhasznú
Nonpľofit l(ft. lesz. a he|viség kiüľítését ktivető biľtokbaadás időpontiával kezdődik.

A kiírásban szereplő kedvezményes bérleti díj mértéke |f|.600,. Ft/hó + Áfa. Amennyiben a szęwezet
a pźiyázat nyeĺteseként bérleti szerzodést köt és vállalja és teljesíti a Képviselő.testület 248/2013. (w'
l9.) számú határozatának f7. pontja szerinti feltételeket, azaz éves beszámolóit a szakmai bizottság
részére benýjtja, és azt a bizottság elfogadja, az onkormányzattu|ajdonosi/bérbeadóijogokat gyakorló
bízottsága a bérleti díjat, a helyiség Józsefuáros' valamint a jőzsefvttrosi lakosok érdekében folytatott
tevékenység szerinti kihaszráltsága fiiggvényében a 26. pont a.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékľe
módosíthatja' a béľIeti szerződés egyéb feltételeinek vźitozat|anul hagyása mellett.

Amennyiben a szakmai terve, beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak ľészben végezte
Józsefuáros érdekében, úgy a bérleti díj a26' pontban szabźiyozott magasabb kategóľiába sorolt bérleti
díjra emelkedik.



Amennyiben a szeÍvezet a beszímolási kötelezettségének késve, vagy nem tett, illetve a jelen pontban
későbbiekben fe|sorolt feltételeknek nem teljesítette, úgy a bérĺeti díj a Képviselő-testiilet batározatźlnak
8. pontjában meghatározott, éves inflációval növelt szźtmitott béľleti díjra emelkedik, amely összeg a
páLyánatkozzététe|énekidőpontjábanlíf .I33'-Ft/hó+Áfa.

Érvényes pźůyźtzatot az a szeryezet nytĄthat be, amelyik legalább L éve bejegyzett és működő,
onkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégzótársaság, továbbá Józsefuáros
lakossága éľdekébęn működik, és csatolja a szakmai beszímolóját, valamint a helyiségben végzendo
szalcmoi tcrvét.

Az önkormányzatife|adatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szervezetnek a k<jvetkező
feltételeket a bérleti szerződésben vállalnia kell:

a' ) hon lapj án, saj tómegj e lenésein szerepeltes se trámogatóként az Önko rmäny zatot,

b') a |ega|źtbb havi rendszerességű helyiséghasznźilatot igénylő eseményekről (fogadóóra, gýlés,
rendezvény, tanácskozas, stb.) ktildjön értesítést, meghívót az onkoľmányzatnak, Az események
népszerűsítésére az onkormányzzt ahon|apján, közösségi portál profilján ,,civil eseménynaptárt''
hoz |étre és miĺktidtet.

c') minden év március 15. napjáig nýjtsa be az adott évre vonatkoző szakmai tervét, amelyből
megállapítható, hogy mi|yen eseményekettervezazév során megľendezni, illetve a béľleményben
milyen állandó tevékenységetvégez, az mennyiben szolgálja Józsefuáľos és a józsefuárosi lakosok
érdekeit.

d') az e|őzó évi tevékenységérőI nyújtson be beszámolót tárgyév május 31 . napjáig.

e.) a helyiségben az a|apszabźtlyában megjelölt céloknak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezett
tevékenységet folyamatosan folýassa'

A pályázőnak egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie ajźtn|atźú' feltiintewe az aďott
példányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati ajźn|at,, megjelölést, amelyeket ktilĺin-külön sértetlen. lezáľt
borítékban kell ben}'újtania. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példány éľvényes.

4. A' pá'|yánat célja, tartalma

A bérbeadásra kerü|ő nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek a Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuárosi onkormányzat kizźrő|agos tulajdonát képezi, ezért a bérbeadására az Önkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiro| sző|ő 351201'3. (vI.
f0.) számú, Budapest Józsefu árosi onkoľmány zat rende|et vonatkozik.

A kiíľó a bérleti szeľződésben bérbe vehető üres, nem lakás céljára szo|gá|ő helyiséget adja béľbe a bérlő
r észére határozat|an időre, 3 0 napos felmondási idĺí kikötésével.

Az ingat|anok źlta|akítźIsa, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabźiy az irźnyadő.
Eszerint a helyiségben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magában foglaló
ttrsasház és az engedé|yező hatóságok, szakhatóságok, és konjzemi szolgáItatók nyi|atkozatait a
bérlőnek kel| beszereznie, ame|yhez a bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájáruIást a

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság adja ki a munkálatok megkezdése előtt. A bérbeadás soránaz
onkormányZat nem szavato|ja, hogy bérlo a helyiségben az źúta|a kívánt tevékenységet folytathatja.

Bérlo a kedvezményes bérleti díj összegre tekintettel, a źita|a a bérbeadó helyett e|végzett munkálatok
koltségeinek megtérítését nem kérheti sem a bérleti jogviszony fennállása alatt, sem azt követően sem.

A helyiségek minimális havi béľleti díjaa3. pont alatti táb|ázatbanta|á|hatő. Kiíľó óvadék megfizetését
köti ki, amelynek mértéke a havi bľuttó bérleti díj háľomszorosa. Az aján|ati biztosíték összege a nyeľtes

ajánlattevő részéte az ővadék cisszegébe beszámításra kerül.

Kiíľó kiköti, hogy a bérleti szęrzodés batá|yba lépésének feltétele közjegyzői előtt egyoldalú
kötelezeffségvźú|a|ó nyilatkozat a|źĺírźsa, amelynek költségét a Bérlő viseli. A bérleti szerződésben

foglalt bérleti díj évente, az adoĺt év január l-től a KSH által közzételt e|ózo évi inflációs index



mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja 20l5. január hónap. A január havi
emelés összege februĺĺľ hónapban kerül számlazásra.

A Kiíró kikoti továbbá' hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a veľsenyeztetési eljárás soron következő
he lyezettj év e| szerzodést kötni,

b) jogosult arra, hogy a versenyeztetési eljárást eredménýelennek nyilvánítsa,

c) szükség esetén azajźn|attevőtő| azaján|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben írásban
felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy azaján|attevő ezzel kapcsolatos írásbelivźůasza
semmilyen formában nem eredményezheti a veľsęnyeztetési eljárásban tett ajźtn|atában
megfogalmazott feltételek olyan megváltozásźfi, amely az értéke|és során a beérkezett ajánlatok
sorľendjét módos ítaná.

d) a Kiíró jogosult apá|yázatot eľedménytelennek nyi|vánítani, amennyiben o|yan tevékenység végzése
érdekében történő bérbevételi aján|atérkezik, amelyet az onkormányzatnempreferál.

e) a Kiíró jogosult apá|yázat eredményét a benyujtott ajánlatban eltérő feltétellel megállapítani.

Az aján|attevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az aján|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, amit _ az indok
megjelöléséve| - a Kiíľás közléséve| megegyező helyeken, az eredeti benyujtási határidő lejárta előtt
lega|ább 5 nappal köteles hirdetményben megje|entetni;

b) jogosult az ajánlattételi felhívását az ajén|attételi hatáľidő előtt visszavonni, de eľről a kiírás
közlésével megegyező módon aZ ajánlattételi határidő Lejtrta előtt köteles hiľdetméný
megjelentetni,

c) a felhívás visszavonása esetén - amennyiben a dokumentáciőt a páiyáző ellenéfték fejében kapta
meg_aKiírókciteles aze||enértéketvisszafizetni,haapá|yáző adokumentációtvisszaadja,

d) a pá|yázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró a c) pontban meghatározott eseten kívül semmilyen
más esetben nem fizeti vissza,

e) a páIyázati biaosítékot a kiírás visszavonása, az e|járźs eredménýelenségének megállapítása esetén,

illetve - az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részéľe 15 munkanapon belül
visszafizeti,

Đ az aján|ati biĺosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatttridőt elmulasztja,

g) a nyertes aján|attevó esetében abeťlzetett bizosítékot az ajánlattevó źĺ|ta| fizetendó ellenéľtékbe
beszttmítja,

h) nem fizeti vissza a nyertes á|tal teljesített biztosítékot, ha a szęrzodés megkötése a nyertesnek
felróható vagy érdekköľében felmertilt okból hiúsul meg.

5. Az ajánlat benyújtásának előfe|téte|ei

Azaján\at benyujtásának elengedhetetlen feltétele apáůyázati dokumentáció megvásár|ása,valamintaz
ajánl.ati biĺos íték határidő i g történő befizetése.

A pźiyázati felhívás visszavonása esetén a kiíró köteles a dokumentáció megvasttr|źsźtra foľdított
összegetazajánlattevonek visszatéríteni, amennyibenazajźlnlattevo a dokumentációt visszaadja. A kiíró
más esetben a dokumentáció megvásár|ására fordított ĺlsszeget nem köteles visszaÍizetni.

A Kiíró az aján|ati biĺosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az e|járźs eredménýelenségének
megá|lapítasa esetén, illewe - az aján|atok elbírálását követően _ a nem nyertes ajánlattevők részére
köteles 1 5 munkanapon belül visszafizetni.

A pźiyázaton való résnéte| további előfeltétele, hogy az ajźn|attevo megismeľje apźůyź,zattárgyát, az
ajźn|attéte| fe|tételeit - vagyis apá|yázati kiíľást _ és azt magźra nézve kĺjtelezonek tekintse'



Az ajźnl'at benyujtási haüáridő leteltét k<jvetően ajánlatot a Kiíró nem vesz át.

6. Apá|yázaton töľténő részvétel feltéte|ei

Az ajtln|attevó résú, vehet a pä|yázaton amennyiben:

a) megvásárolj a a ,,Ptt|yźuati feltételek'Łet, és az eľről szóló igazo|źst csatolja,

b) az aján|ati biztosíték összeget hatáľidőben megfizeti, és azbeérkezik,

c) az aj än|atok leadrásának hataridej éi g az ajän|atźú benyujtj a,

d) a pźilyázati dokumentációban foglalt feltételeknek maľadéktalanul eleget tesz.

7. Az ajiłn|at taľtalmi kiivetelményeĺ

Az aján|aÍtevőnek:

a) az ajźtn|atban közölnie kell a cégnevét, székhe|yét, adőszämźú, cégszámát, képviselőjének nevét és
elérhetőségét, az elektronikus levelezési címét ha ilyennel rendelkezik.

b) az aján|athoz kell csato|ni a páůyázott nem lakás céhi helyiségnek megfe|elő aján|ati biztosíték
befizetésre vonatkozó bizony|at másolati pé|dányźú, banki átutalás útján történő befizetés esetén a
bank teljesítési igazolását, vagy az tttuta|ts teljesítését igazo|ő bankszámla kivonatot'

c) aZ ajánlatban nyilatkoznia kell arrő|, hogy vállalja a ,,Pźilyázati feltételek''-ben, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a pźiyázat céljának
megvalósításät. Az ajánlattevőnek aján|atźtban meg kell jelölnie a bérbevétel időtaľtamát,
amennyiben az a pá|yázati kiírásban foglaltaktól e|térő, egyrittal tudomásul kell vennie, hogy a
pźiyázati dokumentáció mellékleteként csatolt bérleti szerződés tervezet, bérleti jogviszony
időtartamához kapcsolódó részei értelemszeľűen változnak.

d) az aján|atban nyilatkoznia kell anól' hogy rá vonatkozóan a20|1. évi CVIII. töľvény 56. $ (l) és

57. $ (l) bekezdésben foglalt kizárő köľüImények nem állnak fenn.

e) az aján|atban nyilatkoznia kell arróI, hogy adó és adók módjára behajthatő kónaftozása nincs. E
nyilatkozat mellé kell csato|nia a NAV igazo|źsát arról, hogy nem áll fennkónartozása'

Đ az ajtn|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy Kiíľóval szemben bérleti díj tartozása nincs, továbbá a
Kííróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs.

g) az aján|athoz csatolni ke|| af014' évre vonatkoző szakmai beszámoló illetve a helyiségben végzendő
tevékenységľol szóló f0|5' évi szakmai tervet.

A szakmai tervben az a|ábbi szempontoknak kell szerepelnitik:

- tevékenység bemutatása (célok, feladatok ismertetése, pľogľam leírása, tevékenységének értékelése)

- Jőzsefvárosi lakosok rész-léte|e, becsti|t szttmaaszeÍvezetľendezvényein.

- cisszhangban ál| tevékenységę ĺózsefváros Civilváros pľogramjával, illetve az tnkoľmányzat
alapfeladataival.

- önkéntes munkát végeza kerület lakossága éľdekében.

A pźilyázati eljáľrás soľán benyújtott ajánlatot' továbbá az aján|at mellékleteként benýjtott va|arnennyi
nyilatkozatot cégszerű aláíľással kell ellátni. Cégszeru alźirás során a cég képviseletére jogosult

szemé|y/személyek a táľsaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott' vagy nyomtatott cégneve alá
nevét/neviiket önállóaďegyüttesen írja/írjź1ľ. alá hiteles céga|źtírźsi nyilatkozatuknak megfelelően.

A Lebonyol ítő az ajánlattevőt _ az cisszes ajánlattevő számtra azonos feltételekke| - az aján|attevo túta|

a pttlryázatźtban megadott elektľonikus címen' illetve faxon kiildĺitt levélben, hatĺáľidő kitűzésével
fe|szólítja az aján|attal kapcsolatos foľmai vagy tartalmi hiányosságok pótlásáľa' amennyiben a

szĹikséges nyilatkozatokat, igazo|źsokat nem megfelelően, ill. nem teljes körűen csatolta. Amennyiben



azajźtn|attevő a felhívás kézhervéte|ét követően azabban megielölt határidőľe a hiáný nem' vagy nem
teljes körűen pótolja, űgy aján|ataa hiánypótlási hataridő elteltének napját követő'naptól érvénýelennek
minősül, és a pźůyázat további ľészében nem vehet részt' Az elektľonikus úton, vagy faxon ki.ildott
levelet a páIyázat Kiírója kézbesítettnek tekinti.

A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiánypótlasi hatáľidőről
egyidejűleg, közvetleniil, írásban köteles tź!ékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem teľjedhet ki az ajźn|at módosítasára.

Nincs helye hiánypótlĺísi felhívás kibocsátasának, és az ajánlattevő ajźn|ata érvénýeleľľlek minősül,
amennyiben

a) azajźn|atibiztosíték összege apá|yźzati kiírás 2. pontjában meghatározotthatáridőn belül nem kerĹil
jőváirásľa a Kiíró bankszámláján,

b) nem jelĺil meg bérleti díjat'

8. Az ajánlat formai kiivetelményei

Azajźn|attevőnek ajén|atétt egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, feltlinteť,le azadoIí
példányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati ajźrn|at,, megjelölést, melyeket külon-külön sértetlen. lezárt
borítékban kell ben}'rijtania. A példányok közötti eltéľés esetén az eľedeti példány érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitiiltcĺtt ,,Jelentkezési lapot'', a második oldalon a
kitöltött,,Ajánlati összesítőt'', kiilönös tekintettel a megajánlott bérleti díj megjelölésére. Ezt követően
kell e|helyezni azaján|ati felhívás mellékletét képezo éľtelemszerűen kitö|tott nyilatkozatokat, valamint
a 6-7. pontban rész|etęzett valamennyi dokumentumot. Az ajánlattevonęk ktizölnie kel| a benyujtó
nevét' lakcírrát (székhelyét), ahová apá|yázati eredmény kozlését kéľi, továbbáazta bankszámlaszttmot
és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más azonosítóját, ahova az aján|ati biĺosíték
(b ánatp énz) v i s s zautal ás źtt kér i, am enny i ben n em nyeľtes e a p á|y ázatnak.

Az ajźn|attevőnek nyi|atkoznia kell, hogy a helyiségben milyen célú tevékenységet kíván folytatni.
Ajánlatot kell tennie a nettó havi bérleti díj összegére, amely nem lehet kevesebb a pályázati kiíľásban
megjelölt minimális bérleti díjnál.

Az ajdnlat és az ijsszes melléklet minden oldaldt _ összeflizve, az oldalak számának
do ku m entálásával _ fo ly amato s s ruźmo zó s s a l k ell ellótni.

Az iratokat magyar nyelven, |ezźtrt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benýjtani. A borítékľa kizźlrő|agapźiyźľ;attźrgyátkell ráírni; aza|źtbbiakszerint:

,,Budapest VIII. Baľoss a. tĹf .szám alattĺ, 3549I/0lN38 hľsz-ú nem lakás céljára szolgáló helyiség
béľbevétele''

A Lebonyolítő \ezárat|an vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az aján|attételi határidőn tul
benýjtott aján|atot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|atĺevő a pá|yázati eljárás bármelyik szakaszílban meghatalmazott ifiján jttr e|, a

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredęti pé|dányźt is mellékelni kell az
aján|athoz. A Polgári Peľrendtartas 196. $-a szerint a teljes bizonyitő erejű magánokiratnak az a|źtbbi

feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és a|álrta;

b) kéttanú azokiratona|áírźsźpa|igazolja,hogyakiá|htóanem áita|aírtokiratotelőttiik írtaa|á,vagy
a|áirásźú előttĺik sajátkezti a|áírásźnak ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell
tüntetni;

c) a kiállító a|áírásavagy kézjegye az okiľaton kozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet áItal uz|eti körében kiáIlított okiratot szabá|yszeruen a|áíĺtźtk;



e) ügyvéd (jogtanácsos) az á|ta|a készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyitja, hogy a

kiállító a nem áitalrairtokiratot előtte írta a|á,vagy a|átírtsźńelőtte saját kezu a|źirźsának ismerte el,

illetoleg a kiállíto minosített elektronikus a\áírásával aláírt elektronikus okirat taľtalma azugyvéd
által készített elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus a|äírást helyezett el.

A gazdálkodó szervezet a pä|yźzati etjárás soľán nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben feltĺintetett

képvise|eti joggal rendelkező személy, vagy e személy meghatalmazottja tehet.

9. Az aián|at módosítása

Az aján|aĹtevó az ajtn|attételi határid ó |ejźrtźtigmódosíthatja vary visszavonhatja pźiyázati ajánlatźú., az

ajánlattételi határidő |ejártátkĺjvetóen azonban a benyujtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azaján|ati kotottség azaján|attételi határidő lejártának napjával kezdődik.

10. Ajánlatĺ köttittség

Az ajtn|attevő az e|birttlási határidőt követő legalább ó0. napig terjedő aján|ati kötöttséget köteles

vállalni, amely az aján|attételi hatáľidő lejáľtának napjával kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni,
hogy amennyiben a kiíró az aján|atok bírá|atźú elhalasztotta, úgy válla|ja az ajźn|ati kötöttség

ugyanannyi nappal töľténő meghosszabbítását.

Az ajźn|ati kötottség taľtalmának meghatźrozźlsára a Polgári Törvénykönyv ľendelkezései iľányadóak,

kiilönös tekintettel a2||. $-ra és ahozzá fűzött kommentárra.

Az ajźn|at olyan megállapodást, kezdeményező ny\|atkozatot jelent, amely legalább a törvény alapján

lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyértelműen kitűnik belőle, hogy azabban
foglaltak Ĺigyletkotési akaratot tĺikröznek, tehát a nyilatkozó - elfogadás esetén - art magára nézve

kötelezónek ismeri e|.

Az ajźn|ati kötöttség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott idohatáron be|u| az ajánlatot elfogadja, a

szeľzodés a torvény rendelkezése folýán létrejon. Azaján|atmegtételével tehát fiiggő helyzet alaku| ki,

amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

11. A pályázatok bontása

A pá|yázatiajánlatokat t arta|maző zártborítékok felbontását a Lebonyolíto végzi apźiyázati felhívásban

megjelö|t időpontban. Az ajtn|atok felbontasán, a Lebonyolító képviselőjén kívül az ajánlattevők,

illewe meghata|mazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi

igazolv ány, meghatalmazás) igazo lni kell.

Azajáĺ|attevők a bontás időpontjáľóĺkülön értesítęst nem kapnak. Azaján|atokfelbontásán jelen lévők
jelenlétük igazo|ására jelenléti ívet írnak alá.

Az ajánlatok felbontásakoľ a Lebonyolító ismeľteti az aján|attevők nevét, székhelyét, a pźilyázattárgyźt,

azaján|aÍtevó á|ta| felkínált bérleti díj ajánlatot, egyéb vállalásokat.

Az ajźłn|attevo a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyolítő az ajźn|atok felbontása és bírálata kozött vizsgá|ja meg, hogy azaján|atok a formai és

tartalmi követelményeknek megfelelnek-e.

A Lebonyo|ítő az ajánlatok felbontásáró|, az aján|atok ismeľtetett tartalmáról jegyzőkönyvet készít,

amelyet az aján|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a

Lebonyolító képviselője és a jegyzókönyvvezető írja aIá, és a bontáson megjelent ajánlattevők közül

kijelöltek, pedig a|áírásukkal hiteles ítik.

lf . !ĺ pá|yźtzat érvénytelenségeinek esetei

A Kiíró az aján|atok bírźt|atakor megźtlr|apitja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek. A Kiíľó
érvénýelennek nyilvánitja az aján|atot, ha



a) azt akiirźsban meghatározo1ú, illetve szabéůyszeruen meghosszabbitotÍ. ajánlattételi hataridő utan
nyújtották be.

b) azt o|yanajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzatta|szembeni, korábbi fizetésikĺitelezettségét
(helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette.

c) az ajźln|attevó abiztosítékot nem, vagy nem az előínaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.

d) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta anól szóló nyi|atkozatźlt, hogy nincs köztartozása (adő-,
vám-, társadalombiaosítási járulék és egyéb, az áL|amhźztartás más alrendszereivel szemben
fennálló fizetési kötelezettsége),

e) az ajánlat nem fe|e| meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az aján|attevő nem tett a
ki írásban foglaltaknak megfe|elő aj ánlatot,

Đ az ajźn|attevő valótlan adatot közölt.

g) az aján|altevő a hiánypótlrási felhívásban foglaltaknak nem, Vagy nem teljes körűen tett eleget.

Aze|jćrás további szakasztlban nemvehet résztaz, aki érvényte|enpá|yázati ajánlatottett.

13. A pályázati aján|atok elbíráIása, az e|bírá|ás szempontjai

A pźiyź;zati aján|atokat a lehető legrövidebb időn beltil el kell bírálni. Az e|birźúási határidő egy
alkalommal meghosszabbítható. Az űj e|bírźllási hataridőről, illewe annak fiiggvényében az aján|ati
kötöttség időtartamának meghosszabbitásárő| a Kiíró köteles ajánlott levélben tź|ékoztatni az összes
pá|yánőt.

A Lebonyo|ítő a pá|yázati €.e|hivźtsban meghatározott értéke|ési szempontok a|apján bíľálja el és

rangsoľolja az érvényes pátlryánati ajánlatokat, szükség szeľint szakéľtok bevonásával.

Az e|bírá|ás fő szempontjai:
. az ajánlott bérleti díj összege,
. a civil tevékenységet végzo szervezet Jőzsefváros lakossága érdekében e|látott tevékenysége a

szakmai beszámolója, valamint szakmai terve alapján.

Az egyes birá|ati szempontokľa 5.5 pont adható.

A Kiíró a pá|yázaÍi felhívásban igényelt iratokon és adatokon tulmenően is jogosult megvizsgźini az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt dokumentumok
eredetiségét is e|lenőrizheti.

A Kiíró szükség esetén az aján|attevőtol az aján|at lényegét nem érintő technikaĹformai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával, hogy az ajátn|attevó ezze| kapcsolatos írasbeli
vtúasza semmilyen foľmában nem eľedményezheti az aján|atźtban megfoga|mazott feltételek olyan
megvźůtozźsźú, ame|y a pá|yźaat soľán a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíró a
felvilágosítás kéréséről, és armak tartalmáľól haladéktalanul írásban éľtesíti a többi ajánlattevőt.

A pá|yázati aján|atok felbontásáról és ismeľtetésérő| jegyzokönyvet kell készíteni. A jegyzők<inyvnek

tarta|mazni kell a pá|yźnati borítékok felbontasakor a pá|yátzók ľészéről fe|merülő észrevételeket,
kéľdéseket és az arra adottvá|aszokat is. A jegyzőkönWet az ajánlattevők közül felkértek hite|esítik.

A páIyázat nyertese az, aki apá|yázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legmagasabb

pontszámot érte el. Amennyiben a legmagasabb pontszámot több aján|at is eléľi, apáiytvatlebonyolítója
az azonos pontszámot e|érő aján|attevőket behívja és ők a bérleti díjra licit formájában újabb ajánlatot
tehetnek. Az induló bérleti díj a beérkezett legmagasabb bérleti díj ajttn|at, a licitlépcső 10'000'- Ft,azaz
Tízezer forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyertese az, az ajánlattevő, aki a legmagasabb

ĺisszeget ajánlotta.

A versenýárgyalásról jegyzőkönyv késztil, amelyet a Lebonyolító jelen lévő képviselője, a
jegyzőkönyvvezető és azajźn|attevők jelen lévő képviselői írnak alá'



A Lebonyo|ítő az ajánlatok értékeléséľől jegyzőkönyvet (a továbbiakban: éľtékelési jegyzőkönyv)
készít, ame ly tarta|mazza:

a) a pá|yázati eljárás rövid ismertetését, abeérkezett ajanlatok számát,

b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

c) a legjobb aján|atra vonatkozó javaslat indokait,

d) az e||enérték (bérleti díj) meghatźrozásának szempontjait (ideérwe a bérleti díjat befolyásoló
köte lezettségvál lalásokat),

e) a kikötött biztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pźilyźzati eljáľás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt pźiyźző
megjelölését, ha erre mód van,

h) abirá|atban közľeműködők által fontosnak tartott korülményeket, tényeket.

14. osszeférhetetlenség

A páilyázati eljáľás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pá|yázatok elbírálásában olyan
szewezet, illetóleg képviselőjiik vesz részt' aki maga is ajánlattevő, vagy

a) annak közeli hozzźúartozója(Ptk.685. $ b) pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerződésesjogviszony keretében foglalkoztatőja,vagy fog|a|koztatottja,

d) ha báľmely oknál fogva nem várható el tőle az ugy elfogulatlan megítélése'

15. A pályázati eljáľás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Éľvénytelen a pá|yázati eljárás, ha

a) apá|yánat elbíľálásakor az cisszeferhetetlenségi szabá|yokat megsétették'

b) valamelyik ajánlattevő az e|játźs Íisztastąát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan séľto
cselekméný követ el.

A ki író eredménýelennek nyi lváníthatj a az e|járźst, ha

a) nem érkezett aján|at,

b) kiztrő|ag érvénýelen ajánlatok érkeztek

c) az egyik ajtn|attevo sem tett a pźiyźzati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźn|atot.

d) a kiíró az e|jtrás érvénýelenítésérĺjl dtlntött.

Eredménýelen eljárás esetén a kiíró dö,nt a további vagyonügyleti eljárrásľóI.

16. Eľedményhiľdetés, szerződéskötés

A pályázati ajánlatok elbírálásáról a Kiíró legkésőbb 20|4. mźjus 3 1-ig dĺint, amelyről 1 5 napon belül
valamennyi ajánlattev őt írásban értesíti.

Bérbeadó apátyázat nyeľtesével a döntés źLtvéte|ét követően az onkoľmányzatfu|ajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/20|3. (vI. 20.) szźmú Budapest
Józsefuáros onkormányzati rendeletben fogla|t határidőn belül bérleti szeruődéstköt. A nyeltes pźl|yáző

visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pállyźzati eljárrĺs soron következő helyezettjéve| bérleti
szerzódést kötni, amennyiben annak aján|ata megfe|elő a Kiíró szálmára.



A nyeľtes aján|atĺevo esetében abeťlzetett biztosíték az aján|attevo źitl1. fizetendő óvadék összegébe
bęszámításra keľül, azonban ha a szerződés megkötése az aján|attevőnek felróható, vagy érdekkörében
felmerült más okból hiúsul meg' a biztosítékot elveszti. Az elvesztett biĺosíték a Kiírót illeti meg.

17. Egyéb ľendelkezések

Az ingatlan megtekinthető a Kiírás 2, pontjźlbanmegjelölt időpontban, de a megtekintés előtt egy nappal
a Szigony-útitáľs Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel Gordos Erika Julianna tigyvezetővel
egyeztetés szükséges a következő telefonszámon: 06 1 333 4966.

Az ajźtnÍattevo az aján|atok felbontásig köteles titokban taľtani az ajźn|atának taľtalmát, és a Kiíró által
a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt,
adatot köteles bizalmasan kezelni, arrő|tźýékonatĺást harmadik személynek nem adhat. Ez a tilalom nem
teľjed ki a finanszírozó bankkal és konzorciális ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattaľtásra. Ha
az ajźn|attevő vagy az érdekkörében álló más személy a pá|yázat titkosságát megsértette, a Kiírő az
aján|atźú érvénýelennek nyi lvánítj a.

A Lebonyo|itő az ajánlatok tarta|mát apźńyázat|ezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást
sem kívü|á|lóknak, sem a pályázatonréstvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat kizárőIag e|bírálásra hasznáůhatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anóI állapodnia.

A Kiíró apál'yźnati eljárás során készített jegyzőkonyveket, dokumentumokat köteles 5 évig megőrizni,
továbbá ilyenjellegű ellenőľzés esetén aze||enőrzéstvégzo szerv, személyek rendelkezésére bocsátani.

A jelen kiíľásban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Fováros VIII. kerĺilet Józsefuárosi
Onkormányzat Képviselő-testületének 428l2OIf. (XII. 06') hatźrozata, valamint a vonatkoző egyéb
jogszabályok ľendelkezései az irányadóak.

Budapest,

Józsefu áľosi Önkormánvzat
nevében eljáľó

Kisfalu Kft

Mellékletek:

l. számű melléklet:

2. számú melléklet:
3' szźtmű melléklet:
4. számú me|léklet:

5. számű melléklet:

6. számú melléklet:
7. szźtmű melléklet:
8. számű me|léklet:
9. számű melléklet:
l0. szźtműmelléklet:

Jelentkezési lap önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó
tevékenység et v égzó szerv ezet szttmár a

Ąánlati összesítő
Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról' felszámolásľól
Nyilatkozat a pźůyźzaÍi feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésľől,
ingatlanszerzési képessé gr ó|, aján|ati kötöttségről
Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kł5ďartozásról; Kiíróval szemben
fennál|ó tartozźsrô|
Nyilatkozat pénziigyi alkalmasságró l

Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszźmró|
Nyi latkozat źttlátható szerv ezetr ó|
B érleti szerzó dés tew ezet
osszefoglaló a benyujtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről



1. számú melléklet

Budapest vlil., Baross u. 112. szźtm a|atti,3549lĺ0lN38 hrsz-t'i nem lakás céljára
szolgáló helyiség béľbevétele

JELENTKEzÉsr r,a.p

tinkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységetvégző szervezet
számára

Budapest,

cégszeru a|áítás

Szerv ezet neve, formá j a :

Székhelye:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számiel:

B író s á s i b ęi e sv ző ilatár o zat

Adőszáma:

Szám|av ezető bankj ának neve :

Bankszámla-száma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

t Meghata|mazott esetén töltendtĺ ki. A meghata|mazás eredeti példánya az aján|athoz csatolandó!



2. számú melléklet

Budapest vlil.' Baľoss u.112. szám a|atti,35491l0lU38 hľsz.ú nem lakás céljára
szolgáló helyiség béľbevétele

AJÁNLATI ossznsÍro

Alulírott. ...,..(névltársaság

neve) aBudapestvlll. . szátnalat1i, ,,/.../...helyrajzi szĺímú

nem lakás cé|jua szo|gá|ő helyiség bérbeadásĺíra kiít pěiyénatra ajánlatomat az a|ábbiakbart

foglalom össze:

Nettó havi béľleti díj ajánlat: ...... .. ..........Ft

A bérbevétel célja:

A bérbevétel időtaĺtama:... . .

Egyéb vállalások:

Budapest,

césszęÍ|J aláírźs



3. számú mellék]et

Budapest VIu.' Baľoss u. 112. szám alatti,3s49|ĺ0lU38 hľsz.ú nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség béľbevétele

NYILATKOZAT

Végelszámolásról, csődeljárásľól, végrehajtásĺ eljárásrĺil' felszámolásról

Alulírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság

. végelsziímolás a|att *ćt||lnem źil

. ellen csődeljarás folyamatban *vaďnincs
o ellen felszámolási eljĺáľás folyamatban *vaďnincs.
o végrehajtási eljáľás folyamatban *vaďnincs'

Budapest,

cé,gszeru a|źúrás

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg a|źhuzaĺđő.



4. számú melléklet

Budapest VIII.' Baľoss u. l12. szám a|atti,35491l0ĺN38 hrsz.ú nem lakás céljáľa
szolgálĺó helyiség béľbevétele

NYILATKOZAT

a páůy ánati feltételek elfo gadásáľóI,

szerződéskiitésľől'

in gatlanszeľzési képességľől'

ajánlati ktitiittségľőI

Aiulíľott.
.(név/taľsaság neve) kijelentem, hogy a pá|yäzattárgyát ľészletesen megismeľtem,

az ajźn|attétel feltételeít, apźt|yźzati kiírást magarnÍanézve kötelezően elfogadom.

A P á|y ázathoz mellékelt béľbead ási e|ó szerződés szövegét elfo gadom.

Kijelentem, hogy Magyarországon béľleti jogviszonyszęrzéstejogosult vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yázati felhívásban foglalt 45 napos aján|ati kötöttséget vállalom.

Buđapest,

páIy áző a|éúrása / cégszeru a|áfu ás



5. szĺĺmú melléklet

Budapest VIII.' Baľoss u.l12. szźlm a|atti,35491l0lV38 hľsz.ú nem lakás céljára
szolgá|ó helyĺség béľbevétele

NYILATKOZAT

AdtĎ és adĺók módjáľa behajthatĺí kiiztartozásről; Kiíľóval szemben fennálló tartozísrő|

Alulírott . .. '. (név) mint a

.. (társaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy azajźn|attevőnek,

- Kiíróval szemben bérletilhasználatĹ, kapcsolódó kozüzemi- és ktil<inszolgáltatási díj
tartozás * vanJ nincs;

- Kiíľóval szemben szęrzőđésben vállalt és nem teljesített ktitelezettsége * vanJ nincs.

amelyeket az a|ábbi okiratokkal i gazolok, és nyilatkozatomhoz csatolok :

t.

2.

a

4.

Budapest,

cégszerii a|áírás

A *-gal jelölt részné| a megfelelő szöveg a|áhuzandő.



6. számú melléklet

Budapest vI[., Baľoss a.112. szám alatti,3549110lN38 hrsz.tĺ nem lakás céljára
szolgálĺĎ helyiség béľbevétele

NYILATKOZAT

Pénzůĺgyi alkalmasságľĺól

Alulírott

.... (társaság neve) vęzeto tisztségviselője, kijelentem, hogy a pá|yźnat tárgyát
képező ingatlan béľleti díjanak megfizetésére képes vagyok, a bérleti díj megfizetéséhez
szükséges anyagi ęszközcĺk rendelkezéseÍIue állnak.

Budapest,

cégszeĺu a|áitás



7. számú melléklet

Budapest vlil., Baľoss u. l12. szám alatti,3549|l0lV38 hľsz-rĺ nem lakás céIjáľa
szolgáló helyiség bérbevétele

NYILATKOZAT

a kézbesítés helyéľőI és a bankszáĺmlaszámrő|

Alulírott (név) mint a

... (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pźiyázatta| kapcsolatos
minderľremii nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más informáciőt, valamint aPźiyázatta|
kapcsolatos esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági hatátozatot, stb. az
alábbi címre kéľem postázni:

Cimzett:.

Amerľryiben az źita|arn a fentiekbęn megjelĺilt cimzett a fenti címen az iratot nem veszi át,
ennek következményeit az a|apitvány vállalja' Tudomásul veszem' hogy amennyiben a
cimzett. a fenti címen az &tesítést nem veszi źú, az értesítés a postara adást kĺjvető 5'
munkanapon kézbesítettnek minőstil.

Apá|yázati felhívás visszavonása, apźiyźaati eljárás eredménýelenségének megállapítása,
illetőleg - az ajźĺn|atok elbírálását követően - más páIyźző nyeľtessége esetén kérem az
a|apítvány áita|befizetett aján|ati biĺosíték cĺsszegét az a|ábbi bankszáml aszámra
visszautalni:

B ankszáml av ezeto pénzintézet:

Bankszámlaszám:

Bankszámlával rendelkezni jogosult:
(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

cégszeru aláírás



8. számú melléklet

Budapest VIII., Baľoss u.112. szám a|atti,35491ĺ0lV38 hrsz-ú nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség bérbevétele

NYILATKOZAT

rńtlĺńth ntó szew ezetr ő|

Alulírott ... (név), mint a

(tfusaságlszewezet neve) vezetó tisztségviselője kijelentem, a
társasőg/szervezetanemzetivagyonĺól sző|őZ}Il. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bek. 1.) pontja
szerinti át|áthatő szerv ezętnek minősül.

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakétban a társaságunVszeľvęzetĹink tekintetében nem
teľvezünk olyan vá|tozást, amely miatt a társaságlszewezet már nem minősülne źń|áthatő

szervezetnek.

Tudomásul veszem' hogy amennyiben báľmiféle vá|tozás miatt a tétrsaság/szervęzęt már nem
minősĹilne tú|ělthatő szewezetnęk, a bérbeadó a bérleti szerzodést jogosult felmondani.

Budapest,

cégszerí a|źútás



9. számú melléklet

TERVEZET

Helyiség béľleti sze rződés
határozatlan időre

/egyo ld alú ktitelezettségválla lási nyĺlatkozatta l együtt éruényes/

amely egyrészro|

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormrínyzat(1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszáma:15508009-2 -42) (atovábbiakban: onkormĺínyzat), abérlemény tulajdonosa nevében
eljáró Kisfalu Józsefuáľosi Yagyongazdálkodó Kft (1083 Budapest, Losonci u.2, cégszäma..
0|-09-265463, képviseli: Nováczki Eleonóĺa Divíziővezető, Markó Tímea irodavezető ) mint
bérbeadó (a továbbiakban: Béľbeadĺí)

másrészľől

Székhely;

Bíľósági nyilvántaľt ćlsi szám:

Aďőszźtma

Képviselő neve:

Anyja neve:

Születési helye és ideje:

Tisztsége:

Telefonszám:

Lakcím:

Személy igazo|v. szám:

Lakcimkártya szám:

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)

(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban egytitt: szerzodo felek) köz<itt jött létľe alulíľott helyen és

napon az a|ábbi feltételekkel:

1.

Az Onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület 35491t0tV38he|yrajzi sztm
alatt nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. keľüIet Baross u.1|2. szátľ' alattta|źihatő
193 m2 alapteľületű utcai bejaľatú (tulajdoni lapon: iľoda) ftildszinti nem lakás cé|járaszo|gá|ő
helyiség (a továbbiakban: bérlemény).



2.

Az onkormáĺyzat Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsága a ...l....... (...........) számú
hatćlrozatában döntĺitt a bérleménynek _ üres helyiségként nyilvános pá|yázat tltján _ a Béľlő
részére történő béľbeadásáľĺíl hatźrozat|an időľe, 30 napos felmondási hatáľidő
kiktitésével. Erre tekintettęl a Béľbeadó a jelen bérleti szeĺződéssel bérbe adja, a Béľlő pedig
mcgtekintett állapotban bérletbe veszi az 1. pontban meghatźrozott béľleményt. A Béľlő
kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt e|fogadja.

A szerzł5đő felek ľögzítik, hogy az onkorményzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből
eredő bérbeadói jogok _ ęZen belül a béľleti közmu díj _ és terhelik a bérbeadói kötelezettségek.
A BérbeadĺĎ a bérbeadás tekintetébeĺ az onkoľmányzat megbizása alapjźn' helyette és a
nevében jár el. A szeruodésből eľedő igények éľvényesítéséľe bíróságok és hatóságok elótt az
onkormányzat j ogosult.

3.

A szeruődo felek rögzítik, hogy a Béľlő a béľleményt . céLjárahasnÉija,

Béľlő kijelenti, hogy a szerződés megkötése időpontjában anemzeti vagyonĺól szőLő 20I|. évi
CXCVI. törvény 3. $ szeľinti át|áthatő szetvezetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a bérleti
időszak a|att a tulajdonosi szerkezetében beállott vá|tozás folytíín máľ nem minősül át|áthatő
szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szetzodést azonnali hatäI|yal és kártalanítás nélkül
felmondhatja.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban

- amennyiben az még nem áll rendelkezésre _ az engedé|yező hatóságok, szakhatóságok és
közizemi szolgtitatők (a továbbiakban együtt: hatóságok) nyi|atkozatát, illetve a jogszabá|y
szerinti tulajdonosi hozzájáru|ást neki kell megszereznie. Ene tekintettel a Béľbeadĺí nem
szavato|ja, hogy a Béľlő a helyiségben az á|ta|a kívánt tevékenységet folytathatja. Amennyiben
a jelen pontban meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az e|óbbi
hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhető, a felęk a béľleti szęrzł5dést közĺis
mege gy ezés sel fe lbontj ák.

Béľlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a mindenkori tevékenysége megkezdése előtt a jelen
bérleti szerződésben megállapított helyiséghaszĺá|ati módja megváltoztatásához atźnsasház
be|eegyező nyi|atkozata sziikséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval
szemben káľtérítési vagy béľbevétellel kapcsolatban felmeľült költség megtérítési igénnyel nem
léphet fe|. Ez esetbęn a felek a bérleti szerzódést közös megegyezéssel felbontják.

4.

A Béľbead ő az I. pontban meghatátozott bérleménythatározatlan időre adja bérbe a Bérlőnek.

A bérleti jogviszony kezdete: a helyisée kiüľítését kiivető bĺrtokbaadás időpontiával
kezdődik.

A bérleti díjťrzetési kötelezettség kezdete: a helviség kiüľítését követő bĺľtokbaadás
időpontiával kezdődik.

A bérleti jogviszony vége: hatáľozatlan ideiű. 30 napos felmondási idő kikiitésével.



5.

A szęrzódo felek a je|en szerződés kĺĺtés évében a bérletĺ díiat ............ F.t/hó + Áfa, azaz
.. ..... forint/hó + Afa összegben hatźrozzźk meg' A Bérlő tudomásul veszi,

hogy a bérleti díj évente, az ađott év januĺíľ 1-től a KSH áltď kizzétett előző évi inflációs index
méľtékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja}}I5.januĺíľhónap. A januar
havi emelés ĺlsszege februrĺr hónapban keriil szám|ázásra.

Bérlő köteles
- a honlapján, sajtó megjelenés ein az onkormanyzatottámogatóként szeľepeltetni'
- a|egalább havi helyiséghasználatot igénylő eseményekľől (fogadóóra, gyiĺlés, rendezvény,

tanácskozás, tanácsadas) a Bérbeadót táj éko ztatni, meghívót kĹildeni.
- minden év március 15. napjáig benyújtani azadottévľe vonatkoző szakĺnai teľvét, amelyből

kiderül, hogy milyen eseményekettervez az év során megľendezni, illetve a bérleményben
milyen állandó tevékenységetvégez, az mennyiben szolgálja Józsefuáros és a józsefuárosi
lakosok érdekeit.

- minden év május 31. napjáig az e|őzo éves tevékenységéről sző|ő, az onkormźnyzat á|tal
meghatarozott tartalmú szakmai beszámolój át.

- a helyiségben az a|apszabá|yában megjelĺjlt céloknak megfelelően a bérbeadáskoľ
engedé|y ezett tevékenységet folyamatosan folytatni.

A szakmai terv és a szah'ĺnai beszámoló értékelésére és elfogadására az onkormźnyzat
hatáskörľel ľendelkező Bizottsága (Humánszolgáltatási Bizottság) jogosult. Amennyiben a
hatáskörrel rendelkezo bizottság a szakmai tervet és beszĺĺmolót elfogadta tryy a civil
tevékenységhez kapcsolódó bérleti dij azadott évre is éľvényben marad, vagy a248l201,3. (w.
19.) számiĺ Képviselő-testületi hatćtrozatf6. pontja a|apján cscjkkenthető.

Amennyiben a Béľlő a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, ,űgy a bérleti đij az érintett év
január 1. napjától az a\<kor érvényes szabáIyok szerint kiszámított, inflációval növęlt bérleti
díjnak megfelelő összegre emelkedik. A' sztlĺnitoťt bérleti díj mértéke a jelen szerzőđés
a|źńľäsának időpontjáb an 162.133'- Ft/hó + Áfa. A béľleti díj emelkeđ ést a tárgyév elejétől a
Béľlő visszamenőleg egyĺisszegben, a Béľbeadó szám|źĄa a|apján köteles megfizetni.

Amennyiben a Bérlő szakmai teľve vagy beszámolója alapjźn bizonyított, hogy tevékenységét
csak ľészbenvégezte Józsefuĺáros éľdekében, űgy a bérleti díja a nem lakás célú helyiségek
bérleti díjának megállapításaľól sző|ő f48l2013. (u. |9.) számű Képviselő-testületi hatźlrozat
f9. pontjábanmeghatározott eggyel magasabb kategóľiába sorolt bérleti díjľa emelkedik.

A szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti đíjat anem lakas célú helyiségek bérbeadásaľól szóló
24812013. (VI. 19.) sztrnu Képviselo-testĹileti határozatrendelkezései alapján hatźroztákmeg'
Egyúttal tudomásul veszik, hogy e határozat módosítása vagy hatá|yon kívül helyezése esetén

a módosított vagy újonnan hattiyba lépett határozatľendelkezéseit tekintik iranyadónak.

6"

A Béľlő egyéb fizetési kötelezettségei:

Yíz és csatornadíj (vá|toző) A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. A
szo|gáItatőval val ó me gáll ap o dás me gkdté s ének i dőp ontj ái g

a b éľb e adó által me gál l apított áta\ány díj at kĺjte le s ťtzetni.

A szerzódés kötésekor ..........-Ftlhó + Áfa, évente a
b éľb eadó által me ghat át ozott ĺl s sze gľe v á|to zik.

A S zo l gáltatóval kĺitĺitt meg ál l apo d ás alapj źn ťlzetendő .

SzęmétszáIlítás díja:

Áramdíj (vá|toző)



Gáz szo|gáltatás díja (vá|toző) A Szolgáltatóval köt<itt megállapodás alapjan ťĺzetendő.

Fűtésszolgáltatás (változó) A Szolgáltatóval kcĺtcitt megállapodás alapjan fizetendő.

A f,rzetési kötelezettség osszege a vonatkozó rendeletekváLtozásaesetén módosul.

A BéľIő az e\óbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja.

A Béľlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tlírgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a
Béľbeadó nevében kiállított számla a|apjźn, a szátmlěn szerep|ő bankszámlaľa. A bankszámLa
száma a bérleti szerződés megkötésének időpontjában l4l00309.92lt0549-15000001
(Sberbank MagyaľországZrt). A bankszámlaszźtmaa bérleti szerződés időszaka a|attvá|tozhat,
amelyről a Béľbeadő tźĄékoztať1a a BéľIőt. A Béľlőt a bérleti dij az 5. pontban szeľeplő
időponttól terheli' A Béľlő a bérleti díjat abban az ęsetben is köteles havonta megfizetni, ha a
havi számlttt va|alrli|yen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti dijat az előző havi
szźlm|án levő bankszźtm|ára kcjteles átutalni. A bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,
ha az a tárgyhónap 20. napjźĺig a Bérbeadó bankszám|ájźn jővairásra keľül. Amennyiben a

Béľlő a ťĺzetési kĺjtęlezettséget helýelen számlĺĺľa fizeti be' az nem szĺĺmít teljesítésnek. A
Béľlő késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgáľi Törvényk<inyvben meghatarozott
késędelmi kamatot szźlmitja fe|.

Ha a külĺin szo|gźitatások díját a Bérbeadó szźlm|źzza aBérlLő fe|é, azt a Béľlőnek a sztlm|źn
szereplő hataľidőig ketl éúutaInia a megjelĺilt szttmlźtta. A fizetéssel és késedelemmel
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjľa vonatkozőak azirźnyadőak'

8.

A Béľlő hozzéljáru| a|thoz,hogy a Bérbeadó a jelen szerzőđésben szeľeplő adatait nyilvántartsa.

9.

A Bérlő hozzájáru| aÍlhoz, hogy bérleti díj, köziizemi díj, haszná|ati díj és egyéb hátra|ékęsetén

-ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget _ a Béľbeadó a jelen szerződésben szereplő
adatait követeléske ze|ó cégnek kiadj a.

10.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmiĺ díj, késedelmi kamat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos k<ĺltség merĹil fe|, az á|ta|aa Bérbeadĺínak befizetett

összeget a Béľbeadó előbb a koltségekre, majd a kamatokľa, ezutźln a bérleti díj, majd a

köziizemi dijtartozásra számolj a el.

11"

A Bérbeadĺí a bérĺeményt átadás-átvételi eljáľással adja birtokba, amennyiben a Béľlő a jelen

szerződés hatályba |épéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A felek az átadás-áwéte|i

e|járás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rĺigzítik a béľlemény á|Iapotát, am&ő&źlk
á||ását, valamint mi nden, a bérlettel kapcs olato s an rc gziteni szükséges köriilméný.

12.

A Béľbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségľe vonatkozó olyan
joga, amely aBér|őt a helyiség biľtokbavételében, zavarta|arlhaszná|atban akadźiyozza,vagy
korlźÍozza.



13.

A bérlet tartama a|att a Bérbeadó gondoskodik a Béľlő tűľési kötelezettsége me||ett, az
életveszélý okozó, az ingat|an áI|agát veszéIyeztető, a helyiség ľendeltetésszeni hasznźiatát
lényegesen akadá|yozó' a Bérbeadót terhelő hibak kijavításaról. A Béľlő e munkálatok
e lvé gzé s ét a b érb e adóval töĺént me gál lap o dás alapj ĺĺn źN źila|hatja.

14.

A BérIő kijelenti, hogy a Bérleményt kizfuőIag a 4. pontban megjeltilt tevékenységének
végzése céljából veszi igénybe.

A Szeľződő fetek rcgzitik, hogy a Bérlő á|tal a bérleménybe töľténő befogadáshoz, albér|etbe
adáshoz, a helyiség cseľéjéhez, a bérleti jog átruhazásźłloz a bérbeadó írásbeli hozzájátnilása"
valamint a Béľbeadó és Béľtő ezze| kapcsolatos íľásos megállapodása (béľleti
szeruó désmódo s ítás) szĹiksé ges.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a további hasznáIatba (albérletbe) adás kapcsźln kizétrő|ag

természetes személlyel, valamint anemzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. töľvény 3 $ (l)
bekezđés 1. pont szeľinti źLtlathatő szewezettel k<ithet szerzódést. Tudomásul veszi továbbá,
amennyiben a vele szerzóđott fel tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan vá|tozźs
áll be, amely alapjan már nem minősül átlźlthatő szervezetnek, köteles vele szemben a béľleti
szeruődést azonna|i hatáJ'Iya| felmondani. E tényt a hasznźllatba (albérletbe) adásról szóló
szerzódésben rögzítenie kell. Az előbbiek elmaľadása esetén a Bérbeadĺó a Béľlővel szemben
a bérleti szerzőđést azoltnali hatállyal felmondhatja. A bérlemény béľleti joga kizźrőlrag a
Béľbeadó hozzájáru|ělsa mellett rvhtuhatő át másra vagy cserélhető el természetes személlyel
vagy anemzeti vagyonról szőllő20|1. évi CXCVI. tĺirvény 3. $ (1) bekezdésben meghatározott
át|áthato szerv ezette|.

15.

A Béľtő kötelezettséget vállal arľa, hogy a jelen szerződés megkĺitését követő 8 napon belül
kezdeményezi avízőra felszerelését (amennyiben a helyiségben van vízőra) a nevére tĺiľténő
ěttítását, valamint valamennyi, a béľlemény haszná|attůtoz a Bérbeadĺó szerint szükséges
szo|gźůtatási szerzódés megkötését (a továbbiakban: szolgźl|tatási szęrződés) a Fővárosi
Vízművek Zrt-ve|,a Díjbeszed ő Zrt-ve|, azELMTJ Zrt-ve|, a r'oľÁv Zrt-ve|, aGźnmuvękzÍt-
vel és egyéb szo|gźůtatőval (a továbbiakban: Szo|gźitatő), és a szo|gá|tatási szerződés
megktitését a Béľbeadó felé 90 napon belül a szo|gźtltatćtsi szerződés egy másolatának
átadásźxa| igazo\a'

A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Béľbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt kívĺín
közmű méróőrát felszereltetni a bérleményben, art tumi köteles, és a méľőóra felszerelését
követő 8 napon beltil a saját nevében a szo|gáltatási szerzőđést meg kell kötnie, a megktités

tényét pedig a szo|gá|tatási szeruőđés egy másolatának megküldésével kell igazolnia a

Bérbeadó felé.

A Bértő vá||a|ja, hogy a szo|gá|tatási szerzodésekben szeľeplő, illetve a szo|gáItatő á|ta|

kiszám|źzott szo|gá|tatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony _ jelen szerződés 5. pontjában

szeľeplo _ kezdeti időpontjátó| a szerzođésben, illetve a szám|ában szeĺeplő hatärídoig a
szolgáltatók részére rendszeľese n megťlzeti.



16.

A Szerződő felek rogzítik, hogy a Béľlő
Béľb eadó által megállapított baĺ.lkszám|áĺ a

a korábbi béľleti szerződés megkötése kapcsán a

...,- Ft óvadékot megfizetett.

A Bérbeadő az ővadékot a Béľlő által meg nem fizetett bérleti đij' a köztizemi díj vagy
karokozás esetén a kárta|anítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és kciltségeiľe
szabadon, aBér|őhozzájtrulćtsa nélkül felhasználhatja.Ez esetben a Béľlő köteles azővađékot
az eredeti összegre a Béľbeadó írásos felhívásától számított 8 napon beliil kiegészíteni

Amennyiben a bérleti díj a Bérlő hibájából a szěrrútott bérleti díjnak megfelelő összegre
emelkedik, Bérlő kĺjteles a Bérbeadó kĺjzlésének kézhezvételétől szĺímított 8 napon belül az
óvadékot a három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegre feltĺĺlteni.

A befizetett óvadék tisszeg nem kamatozik és a béľleti szerződés megszíĺnése kapcsán a
helyiség Béľbeadónak töľténő visszaadását kcjvető 30 napon beltil (írásos kéľelem alapján)
visszajar a Béľlőnek, ha ekkor nincs semmiféle hátraléka, és a béľleméný újra hasznosítható
állapotban adja vissza biľtokba a Béľbeadónak. Amennyiben a helyiség visszaadásakor a
Bérlőnek az Önkoľmányzat, vagy a Bérbeadĺó fęIé a bérleménnyel kapcsolatosan lejárt
tartozźsa van' a tartozást a Bérbeadó az ővadék összegéből levonhatja.

17.

A Béľlő köteles a bérleméný és a beľendezésitfugyait rendeltetésszerúenhasználni, valamint
gondoskodni a beľendezésitárgyakban _ ideértve azépuLetszerkezeti elemeiben, vezetékekben,
épület-felszeľelési tárgyakban _, mind a kizźtrőlragosan használt, mind a kĺjzösen haszná|t
helyiségekben a saját, vagy a bérlemény hasznáIatara velę egyĹitt jogosított személyek
magatartása folýán keletkezett hibák kijavításáró| és az okozott kaľ megtérítéséről'

A Bér|ő kciteles az á||agmegóvás érdekében a bérleményen belül felmeľülő karbantaľtási,
javítási munkákat saját kĺĺltségén elvégezni, A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak
és a bérlęmény berendezéseinek, a portálnak azl:z|ethomlokzatnak a karbantaľtásával, illetőleg
azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a felek kiilön
megállapodásban eltérhetnek.

A BérIő az épu|etben levő többi béľlő , a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és munkáját
zavarő tevékenységet nem folýathat. A BéľIő, a tagsai, dolgozói, ĺjz|eti paľtneľei sem
tanúsíthatnak olyan magatarttĺst, amely a többi béľlő, a szomszédok, valamint a lakók
nyugalmát vagy munkáját zav afia.

A Béľtő a bérleménybenkizátő|ag az á|talabeszerzetĹ, a tevékenys éghez szükséges engedélyek
(pl. működési engedély' építési engedély, haszná|ati mődvźitoztatás _ beleértve az enetgia
igényt is _) birtokában kezdheti meg a tevékenységét. A béľleményben csak a szerzođésben
foglalt tevékenység ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti' Az
üzemeltetés a saját kockázatáta, felelősségére és teľhéľe történik.

A Béľtő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Béľbeadó felhívása ellenére nem
hasznźija a 4.) pontban meghatátozott cé|ra, a Béľbeadó jogosult a béľleti jogviszonyt
felmondani.

18.

A Béľlő tulajdonában á||ő, a bérleményben levő vagyontaľgyakĺa, valamint a tevékenységből
eľedő káľokra - amennyiben még nem tĺjrtént meg _ a BéľIő köteles biztosítást kdtni, és a
biaosítási kötvényt köteles a bérleti szerzőđés megkötését k<jvető 90 napon belül a

Bérbeadónak bemutatni.



19.

A Bérlő saját költségén köteles gondoskodni:

a.) a bérlemény, abérleményheztartoző eszkĺizĺik, berendezések állagaĺrak megőľzéséről,

b,) az épiilet továbbá a közös haszná|atra szolgáló helyiségek és terĹiletek tisztántartásáról és

megvilágításźtrő|',ha ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szĹikségessé,

c.) a tevékenységével kapcsolatban keletkezettháztartasi és ipari hulladék e|szźLĺ1'itéľ,érőI,

đ.) az épület olyan kĺĺzponti berendezéseinek karbantaľtásĺíról, amelyeket a Béľlő
kizáľó lago s an haszná|, il lető leg tart üzemben,

ę.) a helyiségekhez esetlegesen tartoző üzlethomlokzat, kirakatszekľény, védőtető,
ernyőszerk ezet, bíztonsági berend ezések karbantartásaľól,

f.) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerĹilő felújításról, pótlásról, illetőleg
cseľéről,

g. ) működésével ö s s zefü g gő ható s ági en gedélyek beszeruéséről, valamint

h.) ha a bérlemény előtt jźrdavul, armak atisztźntaľtásáról.

i.) a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maľadéktalan
betartásáról.

j.) a bérletí szerződés megszűnését követő 15 napon belül a (cég)bírósági nyilvĺĺntartásból
töľöltetni a székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérleméný, és eń a Béľbeadĺí felé
igazolni

k.) mindazt, amit jogszabályok előírnak.

20.

A Bértő a béľleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye a|apjźln végezhet
báľmifelę áta|akitást, beleértve tevékenységéhez sztikséges saját k<ĺltségén végezendo
átalakításokat is.

Az áta|akitási munkálatokhoz sztikséges hozzájaru|ások és hatósági engedélyek beszerzése a

Bérlő kötelessége.

A Béľ|ő tudomásul veszi, báľmifele źttalakítźsi, fęlújítási' karbantartási munka - beleéľtve a
bérlemény szerződéskötéskor megismert źt||apotźůloz képest szĹikséges állagmegóvó, javító és

karbantartási munkákat is - ellęnértékének bérleti díjba tĺirténő bęszźmitźsćra, ktilcin
igénylésére, illetve emiatt a béľleti díj csokkentésére nem jogosult'

A Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult - a Béľbeadóva| ezekre történő megegyezés
hianyában pedig köteles - a szerzódés megszűnésekor a bérlemény źtl|agának sérelme nélktil
leszeľelni, illetve koteles a leszeľeléssel okozott állagsérelmet a Béľbeadĺínak megf&íteni, az

eredeti állapotot helyreállítani. A Bérbeadó a Bérlő éľtékncjvelő benlházásainak megtéľítéséľe

akkor köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélküli gazđagodás címén a Bér1ő részére

pénzösszeg megfizetésére,haaberuházáshozvagy értéknövelő munkához e|őző|ega Bérbeadó

hozzájáru|t, és abban a felek írásban megállapođtak. A Bérlő ilyen címen bérleti díjba töľténő

beszámításra csak akkor jogosult, ha a Bérbeadó eLlhęz eloző|eghozzájźtu|t.



21.

A Béľlő az épuIet homlokzatán _ a társasházban lévő helyiség esetén atfusashéz közgyűlése,
tiszta önkormányzati tulajdonú hazban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével
és az á|ta|a jóvahagyott helyre és kivitelben - csak olyan cégÍáb|át, emblémát, reklámot,
légkondicionáló berendezést, szel\őző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégfáb|a, embléma, reklám,
légkondicionáló berendezést, szę||őző kivezetést kihelyezése ezen felül jogerős építési
engedély biľtokában helyezhető el. A tarsasház vagy a Béľbeadó előzetes engedélye nélkül,
vagy építési engedély nélkül kihelyezett dolog esetén a Bérbeadó a béľleti szerzođést
felmondhatja.

A tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség esetén Béľbeadĺí a reklám
engedélyezését bérleti dijhoz kĺltheti. Az elhelyezéshez sziikséges engedélyeztetési eljáľás és
kivitelezési költség a Bérlőt terheli
,,)

A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyorľól sző|ő20|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés
1. pont c. alpontja a|apján át|áthatő szęrvezetnek minősül. Tudomásul veszi, amennyiben
báľmiféle változźsmiattmár nem minősül átlátható szęrvęzetnek, a Bérbeadó ajelen szerződést
azo lĺĺna|i hatá|ly a| fe l mo ndhatj a.

BérIő a székhelyében, a cég|egyzésében vagy képviseletében bekĺĺvetkező vźitozást köteles 15

napon belül a Béľbeadónak bejelenteni. Hasonlóképpen közcjlni kell a szerződésben szeľeplő
bankszámlája megszűnését és az új bankszám|át. Az ennek elmulasztásából eredő kaľokéľt a
Bérlő felel.

Az értesitéseket a Szerződő Feleknek a szerzoďésben rĺigzített székhelyére lęhet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek rogzitlk, amennyiben a Béľlő a székhelyében
címében bekövetkezętt vźitozźtst a Béľbeadĺínak nem jelenti be, a Béľbeadó áita| az utolsó
ismert címľe küldott leveleket a Béľlő áIta|kézhezvettnek kell tekinteni.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megktildött küldeményt a
kézbesítés megkíséľlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cimzett az źúvéte|t

megtagadja . Ha a kézbesítés azért vo|t eredménytelen, meľt a címzett az iratot nem vette źú (az

,4em kereste'', ,,elkciltozött,, vagy ,,ismeretlen helyre költöztitt'' jelzéssel érkezett vissza) az
iratot aĺľrak visszaéľkezése napiĺín kell kézbesítettnek tekinteni.

23.

A Béľl.ő a tudomásľa jutástól számitott 8 napon belul köteles bejelenteni a Béľbeadrínak, ha

vele szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelsziĺmo|ásźúhatźrozta ę|.

24.

A Béľbeadó jogosult a bérleti szerződést indokolás nélkĹil 30 napos határidővel felmondani. A
Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt bármikor felmondani az 1993. évi LXXvm. tcirvény

28. $ (l) és (2) bekezdése a|apjźn. A felmondás a hó végére sző|hat, és nem lehet ľövidebb l5
napnál.



f5.

A Bérlő rendkívtili felmondással szĹintetheti meg a jogviszoný,haa Béľbeadó a jelen béľleti
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

26.

A szerződő felek ľögzítik, hogy a lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésiikĺe
vonatkozó egyes szabályokľól szóló 1993. évi LXXVilI. törvény 25. $-a szeľint a béľleti
jogviszony Bérbeadó részérő| t<irténő rendkíviili felmondásĺínak van helye a következő
esetekben és módon.

a./ Ha a Bérlő a bérleti díj ĺrzetésre megállapított időpontig a béĺleti díjat nem ťlzeti meg, a
Béľbeadó kĺiteles a Béľlőt _ a következményekĺe Íigyelmeztetéssel _ a teljesítésrę írásban
felszólítani . Ha a Bérlő a fe|sző|ításnak nyolc napon beltil nem tesz eleget, a Béľbeadó további
nyolc napon belĹil íľásban felmondással élhet' A felmondás az elmulasztotíhatárnapot kĺivető
hónap utolsó napjtna szólhat. A felmondási idő nem lehet ľtjvidebb tizenĺit napnál.

b.l Ha a Bérlő magatartása szoLgá| a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt _ a
ktjvetkezményekľe figyelmeztetéssel - a magatartás megsztintetéséľe vagy megismétlésétől
va|ó tartőzkodásľa a tudomásáľa jutásától szátnított nyolc napon belül írásban felszólítani. A
felmondást az a|apjáuI szolgáló magatartás folyatásaĺól vagy megismétlésétől számított nyolc
napon belül íľásban kell közölni.

71

A 26. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezéseke tekintęttel Bérbeadó ľendkívüli
felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszoný ktilöntisen akkoľ, ha a Béľlő

a.) A bérleményben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet.

b.) A béľleményt nem a je|en szerződésben meghatátozott célra haszná|ja, vagy másnak a
Bérbeadó hozzájárulźlsa nélkül részben vagy egészbenhasznáIatra átengedi, vagy affa a
Béľbeadĺó hozzájźlru|źtsźthoz kötött báľmilyen szeruődéstkot'hozzájrĺrulás nélktil.

c.) A Béľbeadĺó részére fizętendó bérleti đij,kozilzemi díj, kĺĺľtérítés, illetve egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Béľbeadó írásos _ a felmondás kilátásba
helyezését is taľtalmazó _ felhívásáĺaaťlzetési kötelezettségének afeLszőIitáskézhezvéte|ét
követő 8 napon belül nem tesz eleget.

d.) A béľleti szerzódés megkötését követő 8 napon belül nem kezdeményezi,vagy a Béľbeadó
felhívását követo 8 napon belül nem intézi avizőta nevéľe történő átirását, valamint nem
köti meg a bérlemény haszná|atához szükséges valamennyi szol'gźitatási szęrződést, vagy a
szolgá|tatő felhívásában szeľeplő hataridőn belül a szo|gźitatási szerzodések sztikség
szerinti módosítását, vagy ezek megkötését az e|obbi határidőn belül a Béľbeadó fe|é a
szerződések egy másolatának leadásával nem igazo|ja' Meghiúsítja, ill' akadályozza az iĄ
mérőóľa beszere1ését.

e.) A szo|gá|tatási szerződésekben szereplő, illetve aszo|gá|tatő źitalL<lszttrrl|tuottszo|gá|tatźsi
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjátóI a szeruődésben, illetve a

szám|ában szereplő határidőig aszo|gá|tatő részére nem fizeti meg.

f.) A beťtzetett óvadék ľészbeni vagy egészbeni felhasznáLása esetén azt az eredeti iisszegre a

Béľbeadó írásos felhívásánakkézhezvételétől számitott 8 napon belüI nem egészíti ki.



g.) A támogatás megvonása esetén a három havi számított bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadék fettöltési kötelezettségének a Bérbeadó írásos felhívásának kézhęzvéte|étóI
számitott 8 napon belül nem tett eleget.

h.) A bérleméný és berendezési tárgyait nem ľendeltetésszerűen haszná|ja, az ezekben źitala
okozott hibfüat a Bérbeadĺi felhívásĺĺľa, 8 napon belül nem javitja meg, illetve a káľt nem
téríti meg a Bérbeadónak.

i.) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az ěů|agmegóvás érdekében a bérleményen
belül felmeľülő felúj ítási, kaľbantaľtási, j avítási munkákat.

j.) A bérleménybęn a BéľbeadĺĎ elozetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést. A
társashźz Yagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkĺil, vagy építési engedély nélkül he|yez

ki ľeklámotvagy céglźh|źĺ,légkondicionáló berendezést, szę||őzo kivezetést.

k.) A bérleményt úgy hasznźůja, a Béľlő, a tagsai, a dolgozói, az uz|eti partnerei olyan
magatartást tanúsítanak, amely az épu|etben levő másik béľlőt, lakókat, szomszédokat, a
tevékenységében zavafia vagy veszélyhelyzetet teremt, és ezt a magatartását a Béľbeadĺi
felszólítását követő 8 napon belül nem szĹinteti meg.

1.) A béľleméný a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, illetve nem rendeltętésszeriĺen

hasznźija.

m.) Nem köt biztosítást a béľleménybęn levő vagyontárgyaira, valamint a tevékenységéből
eredő károkľa, a kötvényt a BérbeadĺĎnak a szerződésben meghatározotthatfuidőn belül
nem mutatja be, és mindezt a Béľbeadó felhívása ellenére 8 napon belül nem pótolja.

n.) A hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Béľbeadó felhívása
ellenére nem tartja be.

o.) A székhelyében Vagy képviseletében bekövetkęzettvá|tozást 15 napon belül nem jelenti be

a Béľbeadónak

p.) Nem engedi be a Béľbeadĺí képviselójét a béľleménybe a ľendeltetésszeru haszná|at

ellenőrzésę, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, illetve ezek
v é gzés éb en akađźiy ozza.

q.) A Bérlő tulajdonosi körében vagy egyéb okból olyan vá|tozás történik, amely alapján a

Bérlo máľ nem minősĺil anemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) b.

pontj a szeľinti át|źtthatő szeľvezetnek.

r.) A jelen szeruodésben foglalt esetekben.

28.

A béľleti jogviszony egyebekben a 32. pontban hivatkozott jogszabźiyok által szabályozott

esetekben szűnik mes'

29.

A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén aBérlrő köteles a bérleti jogviszony utolsó

napján a béľleményt kiüľítve, tisztźn, aZ átvétęlkori felszeľeltséggel, a Béľbeadó
képviselőjének átadni. A felek az átadott bérleményről állapotfelvételt és he1ység|e|tárt,

tarta\mazőjegyzőkcinyvet vesznek fel. A Béľtő hozzájźlru| aLlhoz, hogy amennyiben a bérleti
jogviszony megszűnését kĺjvető 8 napon belül ingóságaitól kiĺirítve nem hagyja el a bérleméný,
a Bérbeadó illetve képviselője jogosulttá válik aľra, hogy a helyiséget felnyissa, azingőságokat



a béľlő kĺĺltségére elszállítsa, és a bérleméný birtokba vegye. A Béľbeadő az ingőságokon
töľvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a járulékai erejéig.

30.

Ha a bérlemény korábban a Béľlő székhelyeként vagy telephelyeként a (cég)bíľósági
nyilvántaľtásba bejelentésre keľült, a bérleti jogviszony megszúnését követő l5 napon belül a
Bérlő köteles azt t<jröltetni' Amennyiben a Béľlő e kötelességének nem tesz eleget, a Béľbeadó
intézkedik a székhely, telephely megsziĺntetéséről. Az ebből eredő károkéľt a Bérlő felel.

31.

A Béľlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszrinése esetén csere helyiségre nem

taľthat igéný. Ktrta|anitásľa abban az esętben tarthat igéný, ha a bérleti jogviszony _ részérő|
torténő - felmondásáľa a Béľbeadó szerzőđésszegése miatt kerĹilt sor.

32.

A jelen béľleti szerzođébęn nem szabtĺ|yozoľt kérdésekben a lakások és helyiségek bérletéľől
szőIő 1993. évi LXXVIII. torvény, anemzeti vagyonĺól sző|ő 2011. évi CXCVI. törvény, a

Polgari Töľvénykönyvľől sző|ő fOI3. évi V. ttlrvény, valamint az Önkormányzatfulajdonában
ál1ó nem lakás céljáraszoIgt-iró helyiségek béľbeadásĺínak feltételeiről szóló |7lf005. (IV. 20.)

Budapest Józsefvárosi onkoľmányzati renđelet mindenkoľi vonatkozó rendelkezésęi az

iľányadóak.

33.

Szerzőďő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kíviili megállapodással kísérlik
meg ľendezni. Amennyiben ez nem vezet eľedményre, a bérlemény helye szerint illetékes

bíľóság kizárólagos illetékességét kötik ki'

34.

A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalás áľakozjegyző e|őtt

egyoldalú ktĺtelezettségvállalási nyl|atkozatot ir a|á. Ez a|apján bírósági végrehajtásnak van

helye. A BéľIő tudomásul veszi, amennyibeĺ az egyo|đalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot
a jelen bérleti szerződés a|áfuasát követő 5 munkanapon belül nem irja a|á, az

onkormányzatnak, illetve a Bérbeadónak a Béľlő kijelöléséľől szóló jognyilatkozatźthozva|ő

kötöttsége megszűnik, a jelen béľleti szerzóđés ahatá|yátveszíti.

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a béľleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj,

kĺĺzmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbead ő szám|ái, nyilvantartásai, könyvei alapjan

készült kozjegyzói okiľatba foglalt ténýanúsítvtny igazolja, amelynek elfogadására a Felek
j e|en szer ző đés a|áit ás ával ko te l e zetts é get vál l alnak.

A Szeľződő Fetek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadő a kozjegyzotó| a teljesítés

kötelezettség |ejfuata, a béľleti jogviszony megszűnése megállapításának ténýanúsítványba
foglalását is kéľheti' amennyiben a bíľósági nemperes e|1árźrshoz eľre szükség van.

A Szerződő Felek a felkéľt koĄegyzonek a titoktaľtási kötelezettsége a|ő| a felmentést

megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kcĺtelezettségvállalási nyilatkozatot,I||etve a

ténytanúsít v ányt elkészítse.



A Szerződő Felek rogzítlk, hogy egyoldalri kötelezęttségvállalási nyí|atkozat és a
ténytanúsítvány költségei a béľlőt terhelik.

35.

A jelen bérleti szerzodés akkor lép hatályba, ha a Béľl ő az ővaďékot a Bérbeadónak megťlzette,
valamint a kozjegyzoné| az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aIáírta és egy
példányt a Bérbeadó ľészére aszerződéskötésľe ferrnálló hataľidőben źúadott.

36.

A jelen bérlęti szerzodés megkötésévęI a Szerződő felek között a bérlet tétgyábaĺ korábban
esetlegesen létľejött szóbeli vagy íľásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat,
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik.

37.

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szeruodés aláirására jogosultak. E kijelentésükéľt,
valamint a bérleti szerződésben leírt adatok helyességéért teljes anyagi felelősséget vállalnak.

38.

A jelen szęrzodésben a Bérlőre vonatkoző ađatok a Béľlő bírósági nyilvántartásľól készült
kivonata, a|áírási címpéldanya, a képviselője szemé|yi ígazolványĺínak és lakcímkártyájának
másolata.

39.

Jelen szerződés 12 (tizenketto) szźtmozott oldalból áll és 5 (öt) eredeti példanyban készült. A
béľleti szęrzĺ5dést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezł5t,
j őv áhagy ő|ag írták alá.

Kelt: Budapest, . ...... hó .... nap

Béľbeadó képviselője

Kisfalu Kft.

Béľlő képviselője



10. számú melléklet

o s szefo glaló a benyúj tandó a1 źn|at formai és tartalmi kovetelményeiről

Az ajźn|atot a társaság képviselője minden oldalon kézjegyével köteles ellátni.

Az ajźn|atnak fo lyamatos s oľszámozás s al kel l rendelkeznie.

A boľítékon nem szerepelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés.

Az aján|atot két példanyban, külön |ezárt borítékban kell benyújtarĺi, az egyik példányon
feltiintewe az,,Eredeti példány'', a másikon a,,Másolati példany'' szöveget.

A borítékon a kĺjvetkezó szoveget kell és lehet feltüntetni: ,,Budapest VIII. Baľoss ll. II2. szárĺl
alatti,3549Il0lN38 hľsz-ú nem lakás céIjára szolgál'ő helyiség bérbevétele''

Az aján|atot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérĹilt, felnyitott boľítékot a Lebonyolító nem
vesz át.

AhoI az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő , az eredeti igazo|źĺst kell csatolni az ajćn|athoz'

Az aján|ati biztosíték beÍizetésénél a kcĺzlemény rovatba a következőt kell beírni: aján|ati
biztosíték

Az ajétn|at tarta|mát a következő sorrendben kell összefrĺzni:

1' Jelentkezési lap

2. Ajánlati összesítő

3" Eredeti, 30 napnál nem ľégebbi cégkivonat

4. Eredeti aIáirási címpéldány

5. A Ptk. eloírásai szerinti bizonyitő erejű meghata|mazás, amennyibenazajétn|atot nem a
cég képvise|ője irja a|á

6' Pá|yázati dokumentáció megvás źĺr|ásárő| szóló bevéte|i pénztárbizony|at másolata

7. Ajánlati biztosíték befizetésér.ól szóló igazo|ás másolata

8. Nyi latkozat vé gel számo l ásról, cs ő delj ĺírás t ő|, fe|számolásľól

9. A bérlemény felújításával kapcsolatos elképzelések,hozzźnetőleges költségvetés

10. Nyilatkozat a pá|yźuati feltételek elfogadásáľő|, szerzódéskötésľől, ingat|anszerzési
képe s s é gro |, aj źn|ati kototts é gro l

1 1 . Nyilatk ozat adő és adók mődjára behajtható koztartozásról; Kiíróval szemben ferľrálló
1artozásrő|

12. NAV igazo|ása

13. Helyi adő igazo|ás (beszerezhető: Budapest Józsefuarosi onkormźnyzatPolgáľmesteľi
Hivatala 1082 Budapest, Baross u.63-67.)

14. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|tsa (beszerezhető: Kisfalu Kft. 1083

Budapest, Losonci u. 2.)

l 5. Nyilatk ozat pénzugyi alkalmasságról

1 6. Nyilatk ozat a kézbesítés helyéről és a banksz źlrn|aszźtmĺ őI

l 7. Nyilatk ozat át|áthatő szew ezetrő|



18. A szerv ezet szakmai bemutatása és a helyiségben végzenďő tevékenységgel kapcsolatos
szakmai terv

l9. A béľleti szerzođéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok
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2. számú męlléklet*l
t
ŕ

AJÁNLATĺ ossznsÍľo

A'u'írott, Gordos Eľika Julianna, a Szigony.útitáľs Nonprofit Kft (név/társaság

neve)aBudapestVIII.,Barossutca11'2.szćľĺna|attí3549Il0lN38he|yrĄziszttmu

nem lakás céIjfua szolgáló helyiség bérbeadás źĺra k\irt ptůyźnatta ajźtnlatomat az

alábbiakh'n foglalom össze: r r
: o-1"J.Í*:.:Y;lľliz* ll !{r.łi'u;1|g* l- . e-

u,-".Y5;ffi.*ĺĺ*' l Ö
'qez' í4r. Ji'á.q ĺ. ĺ.4?.

A bérbevétel célja: Ĺ-;g í|!-úä-'qí]7.'.

A Szigony-útitárs Nonproťrt Kft: ! szociólis igazgatósrót és szociálís ellátásoĺcról

szóló ]gg3. évi III. tv. (a továbbia|kban: Szoc. ń.1 osĺr. $-ban foglalt szociális

a1apszo1gćtltatások koľébBl a p,,i":h,iótríai betegek nappali etlátása szolgáltatást

biztosítja .l,o,o,tun Budapest VIII. kerti1eti lakosok szttmára. A tárgybani

szoigá|tatás önkoľm źĺĺyzati kotelező feladatellátást, melyet intézményĺinkön

kereszttil (eilatási s,zełzodés útjan)-biztosít ̂ a^.P.'.dup.u 
Főváľos yIII. Kerület

Józsefvárosi onkorm źnyzat. ĺnte,,n.nyunr. 30 fći e\|źltźĺsźra ręndęlkęzik működési

engedéltyet. Szolgáltatásunk a pszilchiátrrai betegek nappati ę|Lźĺttsát igénybe vęvők

részéte a szabadidő taľtalmas .itolté.é,. biłosít programokat (pl ünnepekľe

készülődés; kézmúves foglalkozások; filmklubok; egyerri és csopoľtos pszichológiai

tanácsadás; életvezetési taná",uae,on pszicho-szoóiatĺ' tanácsadźls; önszeľvezódó

csoportok támogaĺísa; tömegko**.,,,íkä"iós eszközök biztosítása) és teľmészetesen

képzett szakemberek segítsěg" "yĺ:t"*r 
a mindennapi életvezetéshez sziikséges

tigyĺnte"esekhez, ellátások igénytéséh ez is.

Jelenleg a fenti szźĺmuingatlan helyt ad a ' ?,i"t:" ,? 
Szoc. tv-bęn foglatt - szociólis

foglalkoztatdsrais. A megv źitozott munkaképességű pszichi źtrlai l.ľg.t személyek

sztĺmźĺraintézményen belĺili foglalkoztatást (munká-'ähubitĺta.ió, fejlesztő felkészítő

foglalkoztatás) iS biztosítunk, 10 fő sz,tlmára. or< elsősorban aZ intézmény

míĺködtetéset lat.;ät .i ĺpL recepciós tevékenység; iroda takarítás...), de e me]llett az

intézmény egészségmegőrző közhasznú tévéĹenységének figyelembe vételével

újrahasznosított t.řnet-.ľ vź,logitźsź,t, beszetzését 
-(p1 

pet-palackok gyújtése'

préselése) és i"laorgo,a',ĺt. 1ĺí 

-- 

t"'*e1.1 kialakíiását (ĺ,1. újrahasznosított

a;apanyagokból készĺátt táskák, mobiltelefon tartók, kézmiives termékek) is

ellátáják.



Ezen túlmenően az EMMI á|ta|20|3. évben kiírt meghívásos pźiyázat lehetővé tette,

hogy 20 ťo _ majd f0I4' évben szintén 20 ťo - megváltozott munkaképességu
személy rehabilitációs foglalkoztaĺĺźsát lassuk el, akik VIII' kertileti lakosok. A
ľehabilitációs foglalkoztatásunk keľetében szintén az újrahasznosított termékek
felhasznźiásával új, piaci termékek előállítása a célunk, illętve 20t4. elso negyedévi
tárgyalásaink eľędményessége alapjan lehetővé válik profilbővítéstink is: csomagoló,
papírhajtogatási és ľagasztási tevékenységgel is megbíztilk szervezettinket, mely
hosszabbtávon lehetővé tęszi a megváltozott munkaképességii munkavállalóink
foglalkoztatásźt.
Célunk, hogy ezen célcsopoľtok a különbö,ző pénzbeli transzferek helyett
nrunkajövedęlemből biztosítsák megélhetésiiket, illetve, hogy hosszabb távon,
szakembereink felkészítése mellett, gyakorlatot szerewę, a nyí|t munkapiacon is
elhelyezkedhessenek.

Mindezen megkezdett tevékenységeink sikeres fblytatasához sziikségĹink van jelen
pá|yźaat által meghiľdetésre keľiilt telephelyre, melyet az elmúlt évek alatt pá|yázati
pénzeszközök felhasznźiéľ,ával a tevékenységeinkhez ígazitoÍtan, a megváItozott
munkaképességű személyek számálra minden éľtelemben akadálymentesítetten
alakítottunk át.

A béľb:vétel időtartama: hataľozat|an idejti béľleti szeruőđés

Egyéb vállalások:
Jelen pttlyźlzat sikeressége esetén újbóli mtĺkođési engedély beadasa, és elnyerése a
szociális alapszolgáltatási, valamint a rehabilítációs foglalkoztatás folytatasához
valamint az eddigi gyakoľlatnak megfelelően, a köľnyéken élőknek lehetőséget
b i ztosítani ktizös sé gi pľogľaqi aik megľend ezésér e.

Budapest, 2014. április 25'



ELM Ű-ÉplÁsz UgyféIszalgáIatí Kft.

Budapest, 2014. 04.28.
Szigony-Utitárs Nonprofit Kft. Ügyiratszám: 1000191904s2I2014lK

Adatvédelmi nyĺ|vá ntartási szám:
Budapest NAIH-53847/2012
Pf:22o Ügyintézönk: Juhász Atti|a
1444 Vevö azonosĺti száma:2200321933

Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt tigyfe|Ünk!

Társaságunk online Ügyféĺszolgá|atán tett 100019190492 azonosító számú beje|entését fogadtuk,

me|yre az a|ábbi tájékoztatást adjuk.

A fenti vevőazonosltin a maĺ napig |ejárt esedékességű áramdĺjtartozásuk nincs.

Továbbá értesĺtjük, hogy a fenti fogyasztási he|yen, az alábbi esedékességi ĺdón be|ü|i tartozást tartjuk

nyÍ|ván:

18.117 Ft Fizetés |ejárati dátuma: 2014.05.05.

Az a|ábbi adatok szerint készü|tek eĺ számlái:

Gy.sz.: 9901709ĺ95 M.á|l.: 15.152 kwh E|sz.dát.: 2014.03.12.

Kérjük, hogy fizetési hatáĺidŐn belülĺ tartozását a fo|ylszám|än fe|tüntetett határidŐig szÍveskedjen

kiegyen|íteni.

Ezen igazolás kizáró|ag csak a fent megadott vevőkódra vonatkozik, a fogyasztó nevén |évő
esetleges más fogyasztási he|yekre, vevőkódokra, peresített tartozásokra nem.

Amennyiben |eve|ünkkel kapcsolatban bárminemű további kérdése, észrevéte|e, javaslata |enne'
kérjük, hívja biza|omma| a 06'40.38-38-38 kékszámunkat, vagy mobĺlte|eÍonrT| (a mobilhá|Tzatának
megfelelö e|ohíviszámmal) 06 20ĺ30170 978 56 11-es számunkat, aho| munkatársaink készségge|
á||nak rendeĺkezésére.

Egyenĺegét egyszerűen, várakozás né|kü| ĺekerheti, a https://ker.e|mu.hu honlapon e|érhetö onlĺne
Ü gyfé|szo|gá|atunk segĺtségével.

Tisztelettel.

Juhász Attila
Ügyfé|szolgálati e|óadi

El}tű.Éľ.tÁsą üeirÉtsłotcÁtárĺ xnĺ;
Íĺ33 BdĘEst váCĺ É'76.

et-lltGĚĺrĺÁsz
Osyfé]srolgá|ati Kft.

u33 Budap€st
Vácĺ út 76'
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trffi{fr Iapszám: t/l.

Iktatószám: Itr- 08/l 57847 -6ĺ |2ĺ fa|' 4 I00 |

HÁrn.ą,lÉKIGAZoLÁS

20|0. Of . u - 2a|4. 04.29 -igterjedo időszakban kibocsátott számlákrót és értesítőkől ,2o|4. 04. 29 -ig felhaszná|t

bcťi zctések figyelembovételével

Közöljük, hogy SZlGolw-ÚľtľÁns KozHAsZNÚ NoNPROFIT KFT. néven, 0Eĺ157847.6|12 azonosítószámon,

535081763 fĺzetőkódon' 1082 BUDAPEST, BARoss U 1l2. FSZT. címen

nyilvántartásunkban az alábbi tartozások szerepeInek:

Tájékoztató adatok:

Szolgá|tĺtó

városi Vízmű 6t6 t 2'009,ot.

váro s i Csatorn őzősi ľŕ{uv ek Zt t. 616i f007 t f009.o1.19

|M': mellékvízĺ1ra,'F: fóvízóra,,E, méróóra

Fent jelzett töketaÍtozást - a Ptk. szerinti méĺtékben - a mai napig a t.elttintetett kamat teľheli. A tartozásra vonatkozóan a

kiegyenlítés napjáig további kamat kerül felszámításra.

Jelen igazolás kizárólag a fenti azonosítószámon nyilvántaľtott adatokra vonatkozik.

Budapest, 2014.04.79.

kiállító a|áírása
CZUTHKALMANNE

HÁTRALEKIoAuoLAsó.REP

DSL1555

IttŁa'
I

k-\
-l

Szo|gáltató
Számlázísĺ idöszak
(bemutatási dátum)

Nvilvántartott hátľalék
Tőkełisszeg

(F',r)

Előjegyzett
kamat (Ft)

városi Vízművek ä't zol0.02.0l - 2014. 04.01. 0 0

városi Csatorn áz6'si l,víĺj.v ek Zrt' 20t0.02.01 - 2014.04. 0l 0 0

(iszámlázott kamat 0 0

) íj beszed ő F aktorház Zr t. 0 0

0 0

taľtozás 0

20 t4.03.13.

Vi 'J-' Jt'Y:

Készĺ.ilL f0|4,04.29'



KISFALU ĺózspľ.vÁRosl vAGYoNG aznx'ĺ<ono xrr
Helyiségbéľbeadás Díjbeszedési Csopoľt

Igazolom, hogy a Szigony -útitárs a Komplex Pszicho-szocÍális Rehabĺlitációért Közhasznú
Nonprofit Kft. bérlő Tĺíľsaságunk kęzelésében lévő Budapest VIII' kertilet, Baľoss u. |12.
ftľsz.: 35491lA/38) |93 mf ďapterĺiletii helyiség vonatkozásában 20t4. ápľilis 30.
forđulónappal bruttó 0,. Ft béľleti és kĺjzüzemi díjjal' valamint 0.- Ft késedelmi kamattal
taľtozik.

A jelenlegi érvényes nettó használati díja 3f.3,I9,- Ft/hó' + ÁÍa łisszegíí

Amennyiben a bérleti jogviszony meghosszabbitás, szerzĺĺdés megktitése vagy az adásvételi
szerződés a|áítźlsa a fenti idopont utan történik, ťlgy minden megkezdett hónap után az
aktuális havi 41.|21,- Ft/hó díj beÍizetését postai feladóvevény vagy banki teľhelés
bęmutatásával kötęles igazoLní.
Azigazo|áshoz a helyiség használója koztizemi nullás igazolásokat nem adott be, ezeket ĺit
rnunkanapon belül pótolja .

Azigazolás csak ezzel együtt érvényes.

Azigazolást a béľlo kéľéséĺe, pá|yázati anyag benyújtásához céljából adtuk ki.

Budapest, f0L4. április 25.

Tisztelettel: KlsF.ĄLU

UgyintézŐ ; D ét Lász|őné
Telefon: 216-69-62/I19

Azigazo|ást átvettem:

T átgya: l5azolés nęm lakás ęé|jćľa szo l gáli
helyisé g béľleti díj tartozäsźtt ő|

g}ollĺrazdái!io!jíi'..

:,// \ , äi
IÝÍáľIt!ĺ Tlmea/ Déľ Lászlóné
irodař/etó referens
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TARTALoMJEGYzÉK

Jelentkezési lap
Ajánĺati összesítő
Cégkivonat
Aláírási címpéldány
P ályázatl đolamentáció megvásfulására vonatkozó pénztáľbizonylat
Ajánlati biztosdíték befi zetésének bizonylata
Nyilatkozat végelszamo lásról
Nyi latkozat pźł|y azati fęltételekľó l
Nyilatkozat adókľól
NAV igazol{ls
Helyi adó igam|ás
BéľbeadÓva| szembęn fennálló tartozas igazolás
Nyilatkozat pénzngyi alkalmass ágról
Nyilatkozat kézbesítés helyéľől, módj áľól
Nyilatkozat átlátható szervezęhől
Szeľvezęt szakmaí bęmutatása, szakmai beszámoló
Szakmai tervek

1. o.
f. o.
3. o.
6. o.
7, o.
8-9. o.
i0. o,
i1. o.
12. o.
13. o.
14. 0,.
ĺ5. o.

16. o.
17. o.
18.o.
19-31. o.
32-41. o.



l. számú melléklet

Budapest VIII., Baľoss u. l12. szám alatti, 354g|l0|A]38 hľsz.ú nem lakás céljára
szolgáló helyisĘ béľbevétele

JELENTKEzÉsr ĺ'łľ
önkormányzatife|aďatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységeÚ végző szervęzet

számá'ľa

B'Í

Szeľvezet neve' formája: Nonp ľofi t gazdaság1 táľs aság

Székhelye: l083 Budapgst, Pľáter u. 44. fśzt ýĺi
Telefonszáma: uo-r-JJJ-4y-tt
Fax száma: 06-t-333-49-66
E.mail címe: szlgonYutlta ľsídszisonvutitars. h l l
Statisztikai számiel: 14ól0561-8899-599-0l
EĘósági bejesy ző határ ozat Cg:01-09-911747
Adiszáma: t4610561-I^42

Számlavezető bankjának
neve;

UniCľeđit Bank Hungary Zrt

Bankszámla-száma: I 09 I 800 I -00000067-25730008

Képviselójének neve,
beosztása:

Gorđos Eľika Juĺianna

Meghatalmazott nevel:
Tęlefonszáma; 06-2Q-431-34-00
Fax száma: 06-r-333-49-66
E.mail címe: eľI Ka. go ľClos(d,gmai l.com

Budapest, "łc. /4ť. E+Ä łłi. .u1s.."Ę-.**

ďffi
ftrl
LĺonM.?*Đ^
Icé8szerű 

a|áírás



ť.-i

f. számú melléklęt

Budapest vnl.' Baross u. 112. srám alattĺ, 35491ĺ0ĺN38 hrsz.li nem lakás céljáľa
szo|gáIó helyĺség béľbevétęlę

AJÁNLATI ossznsÍľó

Alulíľott, Goľdos Eľika Julianna, a Szigony.útitárs NonpľoÍit Kft (név/tarsaság

neve) a Buđapest VIII., Baľoss utca 1t2, szám a|atti 35491l0ĺN38 helyľajzi számú

nem lakás aéLjéĺra szolgáló helyiség bérbęadłĺsára kiíľt pőiyázatra aján|atomat, az

alábbiakban foglďom össze:

Nettó havi bérleti díj ajánlat:

A béľbevétel célja:

,tą'Á.. 0,ep"Í........... Ft

A Szigony-útitárs Nonprofit Kft' a szoeidlis igazgatásróI és szociális ellátásolcľóI
szóIó 1993, évi III. tv' (a továbbiakban: Szoc. tv') ó5lF. $-ban foglalt szociális
a|apszo|gŕtltatások kö,réből a pszichiá.trťai betegek nappali ellátása szolgáltatast
biztosítja eisősoľban Budapest VIII. kerüIeti lakosok szőmára. A tÁtgybani
szolgáltatás tinkormányzati kötelező fęladatęllátást, melyet intézménytinkön
keľęsztĺil (eĺlátĺási szerzödés útján) biztosít a Budapest Fővfuos VIII. Keľĺilęt
Józsefuárosi Önkonnányzat. Intézményünk 30 ťó ellátłísáĺa rendęlkezík miĺködési
engedéllyel' Szotgáltatásunk a pszichiátriai betegek nappali e||átasát igénybe vevők
ľészére a szabadidő taľüąlmas eltöltéséľe biztosít programokat (pl iinnepelĺľe
késziilődés; kézmiives foglalkozások; filmklubok; egyéni és csopoľtos pszichológiai
tanácsadás; élefuezstési tanácsadások; pszicho.szociális tanácsadás; tinszeľveződö
csopoľtok tiámogatása; tömegkommunikációs eszközÖk bizŮosítrísa) és tęrmészetesen
képzett szakembęľek segítséget nyujtanak a mindennapi élętvezetéshez szükséges
tigyintézésekhez, ellátłísok igényléséhez is.

Jelenleg a fenti számű ingatlan helyt ad ą - szintén a Szoc' tv-bęn ťoglalt - szociúIis
foglalĺmztatásra is, A megváltozott munkaképességií (profilunkat ťrgyelembe véve
elsősorban pszichiátriai betegek) személyek számáľa intézményen belüIi
foglalkoztatiást (munka.ľehabilitáció, fejlesztő felkészítő foglalkoztatás) is
biztosítunk, l0 fb számára, Ök ękősoľbaĺ az intézméĺy működtetését látják el (pl.

ľecepciós tevékenység; iľoda takaľítás...), đę e męIlett az intézrnény
egészségmegőrző k.özhasznú tevékenységének figyelembe vételével rijrahasznosĺtott
termékęk vźúogatásźlt, beszeľzését (pl. pet.palackok gyrĺjtése, pľéselése) és

feldolgozását, új tęľmékęk kiďakítását (pl. újrahasznosíton alapanyagokból készített
taskák, mobiltęlęfon taľtrt kézműves teľmékek) is ellát.ĺjak'

Ezen tulmęnőęĺaz EMMI illltal20|'3, évben kiírt meghívásos pźůyźľ;at lehetővé tette,
hogy 20 fő - majd 2014. évben szintén 20 fo . megváJtozott munkaképességií

,
ol--)
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személy ľehabtlítlźciós foglalkoztaĺĺíľát lrássuk el, akik szintén elsősoľban Budapest
VIII. keľiileti lakosok. A rehabilitíciós foglalkoztatásunk kęľetében szintén az
rijrahasanosított termékek felhaszniiźlsźľva| új, piaci termékek ęLőá|lít"asa a célunk,
iJletve f0|4. első negyedévi tĺĺrgyalásaink eređményessége ďapján |ehetővé válik
pľofilbővítéstink ís: csornagoló, papírhajtogatási és ragaszhŁsi tevékenységgel is
megbínák szervezetĹinket, mely hosszabbtávon lęhetövé teszi a megváltozott
munkaképességĺi munkavállalóink fogIalkoztatását.
célunk, hogy ezęrl célcsopoľt a ktilönböző pénzbeli tľanszfeľek helyett
munkajĺivedelemből biztosítsĺík megélhetéstiket, illeWę, hogy hosszabb távon,
szakęmbeľeínk fulkészítese mellett, gyakorlatot szętęrłę, a nyí|t munkapiacon is
elhelyezkedhessenek.

Mindezen megkezđett tevékenységeink sikeres folytatásához szfüségiink van jelen
pŕńyź,aat ĺĺltal meghirdetésre keľtilt telephelyľeo melyet az elmlilt évęk alatt pá|yázati
pénzeszkozök felhasznćńásŕnaL a tevékenységeinkhez igazítottan' a megváltozott
munkaképességÍĺ személyek szämćtra minden éľtęlemben akadálymentęsítetten
alakítotüunk át.

A béľbevétel időtaľtama:5 év

Egyéb vállalrísok:
Jelen pá|yazat sikeressége esetén űjbóli miiködési engedéiy beadása, és elnyerése a
szociális alapszolgáltatasi, valamint a ręhabilitációs foglalkoztatás folytatĺásához.

'ř

i+:' ',ffi
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Ny ilvános cégađatok kivonata

Közígazgatálsi és lgazságtigyÍ MÍnÍszÉrtum
CéglnÍormációs és az ElektĺonÍkus Cégeljárásban RözremŰködő Szolgáĺat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Page 1 of3
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Nyilvános cégadatok kivonata

A Cg'0ĺ.09-911747 cég'egyzékszámÚ Sz|gony.útltárc a Komplex Psz|cho.slociális Rehabilit,ácĺóért Kłeme|ten
Köz-hasznú NonproÍit-Koíĺáto|t Felelőgsěgűiársaság (ĺosi Budapest, Pľáteľ u 44. fszĹ 5/Ü.} cég 2014. ápľi|ts 24.
napján hatá|yos adatai a következók:

|. Gégfoľmáto| független adatok

1. Álglanos adatok
Cég}egyzékszám:01.0$91 í 747
Cégforrna: Korĺáto|t felolósség{i táľsaság
Bejegyezve: 2009101107

A cég elnevezése
Szigony.útitárs a Komp|ex Pszlcho,szociá|is Rehabi|řtációért Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kor|ätoIt
Fe|e|össégĺű Társaság
A váItoziłs időpontJa: 2o11 |12108 

.

Bejegyzés kelte: ?afi l12lo8 Közzétéve: 21011 I12l22

H atályos : 201 1 l12lo8 .,.

3. A cég rövidített elnevezése
3I2. Szigony-rltitáľs Kieme|ten KÖzhasznú Nonprolit Kfr.

A v áltoz á s id ő pontj a : 2o1,| l 1ila8
Bejegyzés kelte : 2o1 1 l12lo8 Közzétéve: 2ať nz22
HatáIyos:2o11na08 -..

5' A cég székhelye
5/3. ĺ083 Budapest, Práter u 44. fuzt. ďÜ.

A vá}tozás Ídőpontja: ?af l12l0?
BeIegyzés ke|te : 2o1 1 l12lo8 Közzétéve: ?o1 1 na22
H atáI yos : ?0'| 1 I12|o2 ...

6. A cég telephelye(i)
6l'l . 1084 Budapest, Baross ulca112.

A változěs ídőpontja: 2013109ĺ05

BeJegyzés kelte: 20 1 3/09/1 3 KÖzzétéve: 201 3/1 0/03

H atályo s : 2o1 3/09/05 ...

8.

8t1.
A létesÍÉő okirat kelte
20O8. decomber29.
Bejegyzés k elte : 2aÜ9 l o1 ĺ07

Hatátyos: 2oo9lo1 |o7 ...

Bl2. 2009. június 10.
B ej e g7zé s k e l te : 20a9 ĺ o6 ľ23

H atátyos: 20o9l06n3,,'

8/3. 2010. dacembaĺ30.
Bejegyzés kette: 2o1'| ĺ03|23 Közzétéve: 2ffi 1 nil1.9
Hatályos: ?01 1 lo3l23'..

8|4. 2011. máľc|us 18'
Bejegyzés kelte : 2:01 1 ĺ03ĺ23 Kijzzétéve : 2o1 1 l05|1s

fi,łäJ,ffi' 
-

q
htęs ://ceľt.e-ce giegyzek.hďMonline 2014,04.24.



Nyílvanos cé gadaok kivonam

815.

s/6.

8n.

H atátyo s : zo1 1 ĺo3rz3 ...

2011. málus 19.

tł*äš r,ie: ?o11 t12ĺffi Közzétéve : 2011 I12ľ2z

Hatáýos:2o11l12lÉ ...

201 1. deceĺnber 2..;;;;;;; 
;;* : faÍl1;ltol Közzétéve : 2011 lęnz

Hafályos: 2o1 1 l 12lo8 ...

2013' január 3.

7 
"ł, 

űz*_ n,te : 2o1 3 l O1 l 11 Rözz étév e : fľ1t na 1 4

Halályos: 2o,|3lp1 l17,'.

2013. szePtember 5'

Bajegyzé s kelte: 2ľlfi$9]13 Közzétévł 201 3/1 0/03

H atáIyos: 2o13l09l13 .,.

A cé9 tevékenysége
8s99 ?8 M.n.s. egtrlob szociális e|látás bentlakás nélkül

5otevékenY..!ó. |. Közzétév e :2o 1 3/oitĺ1 8
Bejegrzés keŕťe;2013

Hatályos:f}13naŤ ,..

902.
9/3.

11.
1111.

13.

1314.

r r,r-.,lcatalŕá lmąsu|t(ak} adatal

::l1.!iä'uiiňn" @n. : PĺItsi Julianna)

iäĘFí.äľťŕäii?lĘk*

łĺ'młiiłg*ľ*'ł.'nĺ.ügyvezető(vezetötlsztségvise|ő)
" i" 7,I- 

^ ^,u^^nnŕiĺ: 201 3/01 /03
Ava'Ĺvlaě l'v,,v.|.J_. 

1117 Közzétéve:foftIla14
Bejegyzé s kełte : 2013 I0,

Hatéiyos: 2o1 3ĺ01/03'..

A fe|ügyelőblzottság| tagok adatai 
-.. l-- . fłl

ľäii]ffi!;ľ;;łĺĺť'äBľľľ:lff 
:,ľ'"bod/gnes)

i ši esy,e' kefte : 2@9 l o1 ĺ o7

Hatátyos:2Ń9n1to7 ...

B

15.

15t1.

15ľ2.. Jakab Tamás (9\,.y!!:::? ľ:Fłt)
i!!1]::*ľ-ľil:giiĺľłł 

t 1' mÍ sz| 2 I a.

jótúszony rezaete:

aějeg yze s ke lte : 20C'€, l Đ1 l 07

HatáIyos: 2oo9/o1 /07 .'.

15E. "'ł'ä"Ąąłiľj:iffi##Ĺľĺť
JogviszonY k

aű"wé' koĺťe: 2009/0 1 107

--:i.Ť

W,e'kefta:2oÜ9ĺ01lo7

https ://ceľĺ. e.cegj egyzek.hďIMonlinę

fú4,a4.f4. \
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Ügyír'.rtszám l L4-g* / 1tĚ./Ěĺjl.4.
E1Ěadl l su appanos Iĺnréné
Te L efon : 459*?S1S

'.ADäIBAE5L&s*
l'{ATäEiáEI BIzCINYITVÄNY

Ag onP..ctrmányzati adlhatńság í.gazolja. hoqy nyilvántartása seerint'
sztrBBNY_ůTITÄRs A l{tl.,lPLEx PSzItrHD-sZoĽIÄ! ls REHAE' NoliłPREFIT ĺíFT

sizél.;helyĺ 1']F3 BF." PRÄTER u. 44" Fsz. alu
- adószśrĺ ľ .14ń1ĺ]5ńl.*EBt'ę_l.t7?-.).1

j tr6i s.zemél.yneh /tár.gaságnak ;

- ĺi,nt..trrĺnényzatí adó számláj*n i . . . "c' _Ft

- ideęenadó =zámláján./més =grrrv átr'ta1 kíĺnuta'tott/:.. -..o'_Ft
- Üépjármüadá sztĺnláján: . ',. 'í.}.-Ft

ĺnut'atkozik -

A f,enti.ek al'apjśn äz adóigaao}ás kiáilitáeának napjáig a kÉľelĺnezônek
adótartgzása nincs.

tł hatlsági hi?Ľlnył'tványt a'z Ĺigyf *l' kárÉgÉre bérbevńŁe't i pá1yá=at
cÉj.jtbó1 T péIđáľryban adtaĺn ki a Í,loľigaĺga.tásí hatÉsági eljá.rás ésgĺo1qá1tatás á1ta1ános gĺerbá1yaírl1 sgÓ1l. tnbbs=äro*ęn ĺnldosítcĺŁt ?c}í.'4.

ĺsvi ĺ]XL.. ťorv+íny (l.lęt. ) Bs.t (ĺ.} s {3) bel,;.alapján

Éł bízonyítvány ea í} 1eŁ*F;el,;rô1 giel1ó" tobbgĺorösen mťrdg*ított 199Cl.évi.
XcIII'saá.ĺnú Łorr,Ény 5.Ę (1) bek" alapjAn al=/ nonpro.f.it k'.f.h. régĺÉre

nteg ar i.1Ietáh a].É1.

E l-r c| s p tĺ s .ľ-" 2(]l4'É4.ä3'

Rimán Edina ízáęáŁć1;jeg

..,a.:,ľ.',ť'i}ięat t.-.

5éľ"ľľiéii1ŤjłiŤ,.ä.frl.3łĺ*

1so 9o{l1 ĺ ?tlĺ)B

ĺ t11



20.
20t3.

21.
un.

Nyilvanos cégadatok kivonata
Page 3 of3

HatáIyos:2oo9lun7 .'.

A cég statiszĺikal szłľnjeĺe
1461 056 í -8899 -572-01.
BeJegyzés kelte : 2011 t01 t04 Közzéteve: ?l01 1 to.| ĺ2O
Hatáýos: 2Q1 1 lo1 ĺ04 ...

A aĺg adószáma
Adószám : 1481 056í.1-42.
Ą!9.*eľ státusza: éĺvényes adószám
Státusz Nez ąete : ?oog núos
A váltożá s Ídőpontj a: 201 1 ĺ 1 ?J 08
Bejegĺyzés kelte: Zafi ľ|2108 Közzétéve: 2O1 1 t 12122
H atályos: 2o1 1 l 1ao8 ..'

A cĺíg pénzfoľgalmĺ jelz6száma
1 091 800í-0oo0ooô7.2573oo08

i :iaT!" megnyitásanak dátuma: 20o8l1a3o.

śJtriB'śÍľH:,=#.ru:,ru'ičřäřit.e;ň HungaryZrt. .ZABAĐ.ÁG TÉRl F|lK ft*ilB,JDAPE,T,
Cégjegyzékszám:

Bejegyzés Refte: 2o09ĺo8l10 Közzétéve: 2oogn8n7
Hatályos: 2009ĺa8no,,.

A cég etekboníkus e!érhetłĺsfue
A cég +.ľnaĺl clrne;
Bejegyzéskętte:20Đrlĺo1ĺ07 

szigonyutitaľs@postafiok,hu

Hatályos:2ao9n1fi7 ...

A közhasznÚsági fokozat adatai
Fokozat: KiemeÍten kcizhasznú
A |(Özhasznúságí Íokozat illefue jogát|ás megszerzésének időpontja: 201 í. deceĺnbeľ 8'A változás iďőpontja: 2o1 1 t12lo8
Bejegyzés kelte: 201 1 l12IO8 Kózzétéve : 201 1 |12ĺ22
H atáĺyos : 2o1 1 |1 2lo8 ...

A cég céglegyzékszámai

32.
341.

45.
45t1.

48.

48t3.

49.
49t1.

ff,
Cégjegyzékszám: 01-0$91174-
Vezetvearovarosĺ-rlru-đffi ffi róságanyĺ|vántańásában,
Betegyzés kelte: 2oo9t}1 I07
Hatályos: 2O09ĺo1 l0?'..

l|. Cégformától ftiggő adatok

'1. A hg(ok) adatat
1ĺ2. s'bik |tdikó (an.: HidvéglKtán)

szoletési ideie: 19a+ĺď2l2l,
1í43 Bldapést, r,anciäuiłz' fszt' 13.; A lagsági Jowiszony kezdete:2O08t12l29

i A va|tozás időpontja:2aiBft1tľ3
. Bejegyzés kelte:2o13101ĺ17 Közzétéve:2}13to2l14, Hatá|yos:2013ĺ01to3...

i

ffszutt: ZU 4n4n4 1 Z:41 :82..'l?ícŕoséc 
Céginfoľmációs szolgáttató

.. . ., - ;.;łt+..łi. ŁH.ifií i.]
-##ĘĘ.#'ĺífif,

ül4,f4 . Ytp s : / / ceľt. e-c egi egyzek. hu/IMonJine
1^1Ą 

^n 
Ąn



dr. Virág Rudolfné dr. Kántoľ l|ona
kiizjegyző
1088 Budapest Kľúdy Gy. u. 16.18. fsz,/S.
143ĺ Budĺpest' Pf. 18ó
Tel./Fax.: 318-4f9f

337-8086

I I0?8 ĺW 827 n0 | 4, ügysaĺm
Alulíľott dr. Bozsits Veronika Nóra, mint dr. Viľág Rudolfné dr. Kántor Ilona budapesti
közjegyző urellett lrrrikijdr5 ktizjegyző-lrelyettes akÍ5zjvgyzőkľől szóló 199l. XLI. tÜrvérry
136. $. (l) bekezdés i.) pontjában foglalt jogkiiĺben eljarva tanísítom, hogy ez a három
oldalból álIó Nyilvános cégadatok kivonata aKöagazgatási és IgazságÍiryi Minisztérium
feltigyeletében lévő Céginformációs és a7. Elektonikus Cégeljárasban Közreműkddő
Szolgólat źita]2ł|4. (kettőezeľ.tĺzenneryedik) év ípľĺlĺs hő u. (husmnnegyedĺk) napjĺĹn
nyilvantaĺott adatokkal mindenben megegyezik
Kelt BudapesteĺL faI4. (kettőezeľ.tizennegyedik) év április hő 24, (huszonnegyedik) napján..

:\EIýLÄ

D |jjegyzÉ'k: (3 ol d.hit.)
14.$.(1) munkadíj 300x3
zz's. äta|ány
21.$, leírás

900Fr
36oFr
100Ft

l360Fr

--ęlffii*i,.#ť**

g"ą.ą
7^ -.--W dł

ĺ'.. 
.|-



ar,ÁÍnÁsĺ cmĺpÉ r,nÁľĺy

Alulíľott' Goľdos Eľika Julianna (t958. május 01., anyja neve: Pílisi Jutianna) 1202
Budapest, Radnó utca 5. szám ďatti lakos' magyaľ állampotgáľ, mint a Szĺgony.
tititáľs a Komplex Pszicho.szociátĺs Rehabilitációéľt KÍemelten Közhasznri
Nonpľolit KoľIátott Feletősségů Táľsasĺĺg (szélĺľrely: 1083 Buđapest, Pľáter u 44.
frldszint 5Ąi', rövidített elneveżése: Szigony.útítáľs Kiemęlten Közhasznrl Nonpľofit
Kft., cégjegyzékszĺíma: Cg.01-09.9l|747) ĺigyvezetője, képviselője a céget akként
jegyzem, hogy a kéz-ze|, géppel íĄ előnyomott vagy nyomtatott cégnév aĺálťö|é
nevemet tinállóan fuom az alábbiak

dr. Vĺľág Rudolfné dr. Krĺntoľ trona közjegző
1088 Buđapest Krůdy Gy. u. 1G18. fszlS.
ĺ43I Buđapest' Pf. ĺ86
Tel./Fax.: 3184f92

337-8086

n'^ ^ r^ qr)^
L,ł?- z /qp y'- LĄ
Gbrdoś Eřika Ju|ĺanna

Ĺiíĺi[irnt-i-t ít ii.Í.ĺ.} ii ł{ ł ],'ll i ;.'
p s.iiłi!o.s r.c''!'tliĺl iJ.ĺ.ł:ilill'iiiĺ łĺ.ł, 

' ''. 
l

ńĺ.jiiiiiíi*.l }l.*;] .rś*7|} i l l !+ l ll' .' Ť Ć' i'ĺ
1Üľ3 8p. ŕí;1'ĺVi:.i ';.l í';,:''!i'.

r", ĺ.lĺĺa;ľ.;l.ĺ.ąz
CrJ:Úĺ-ü{.rt tT4i

l 1 02 8/H/8 28 / 20 l 4. ldlgyľ szám
Alulíľott Dr. Bozsits Veronika Nóľa, mint dľ. Viľág Rudoĺfné dr. Kántor liona
budapesti kozjegyzii helyettese tanúsítom, hogy ezt az a|áfuási címpéldányt Goľdos
Eľika Julĺanna szĺiletett Goľdos Eľika Julianna (Salgótarján, igsg. má;us 01..
anyja nevę: Pilisi Julíanna) ĺ202 Budapest, Radnó utca 5. szám alatti lakos, magyar
állampolgár, aki szeméIyazonosságát a 906256RA sámú szeméLyazonosító
igazolvánnyal, lakcírnét a 714056 FL számú lakcímet és személyi azonosíiót igazo|ő
hatósági igazolvłĺnnyaligazo|tą előttem - tudomásul véve aközjegyzőt<ről szótó l99l.évi xLI. törvény I22. $. (2).(10) bekezdéseiben ľodáitakÍol, vagyis a
szemé|yazonosság elekhonikus úton tdľténő ellenőľzéséľe vonatkozó ręndelkezésekről
sz ó l ó kĺizj e gyző- helyettesi táj éko ztatást - s aj át kezĹĺ I e g írta aIá.
Budapesten, 2014, (kettőezer-tizennegyedik) év április hó 24. (huszonnegyedik)
napján.

,.iTIHF.t.qĹ . Q oľ-ĺfr^.l

'i|ffi$l- 
B ozsíts Veron ika Nóľa

ŕii../ďffi \ V't.ti'.i.ľ"őhelyettes
Díjjegyzek:
16.$. Munkadíj
2f,i. Atalány
2l. $ Leírás

I 000 Fr
400 Fr
100 Fr

i:.| ę""B )il -.*,..**.o-";;.l.ľł:ť,Ě{;"l'.iľ{.W*ř*Łi* ''

('

1500 Fr



Nyugta
2' pé|dány Bĺzony|atszám: 201ł3/00000132

Pénztár: Losonci u.pénztár

KłSFALU Józsefuárosi Vagyongazdálkodl KÍt.

1083 Budapest

Losonci u,2.

Magyaroľszág

Kaldeľás Lász|ó meghata|mazott á|tatfizetett 25 400,-

Kézi bizony|abzám:

Dátum: 2014,04,11,

HUF-(o)t azaz Huszonötezer.négyszáz Forĺnt.(o)t az a|ábbiak szeÍĺnt koll bevételezni:

BizonyÍátszźrni', .:

2014.PÁLYi0000o4
25 400,-

25 400,.

Bp. V|l|. ker. Baľoss u,112, pä|yáza|i dokumentácil dĺJa

Tételek osszesen: 25400,- HUF

ElIenór

25 400,-

n\

'1,, 
I

.'tl/^^'..ĺ...... .'..

Kalderás Lász|ó
meghatalmazott

Me||ékĺet t. \

.. . .. \\- ).... .

1..-'l Pénztáros
:,G*'\*'.Ä9k.,

Uta|ványozi Könyvoló

'qht tťc K+

szi{torl\.-.íÍit;rls''} Hoĺ1ll}l+Y
p s zl clĘ o. .ĺ. :ł.. ĺ 

^r 

] ! ĺ, R.ł|rłl lr ĺl tt łi cĺ ĺl + l r

ĺ(ienrelten Hôĺ!l'n$znri !lolriil oÍit !,ít
toÜ3 tsD. FÉ$ěŕU ł4 ľszĄ/Ll

Asz: l{{,lu'5tt'!Jl3
jl,r : I)'i.i.ł'.! ! 1 T ć..i

copľlght(c) PogEn KÍt -sERPav3 .l
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SpectaNet

8uÍscítđtBaÍik Unicredit Bank Hungary ZrĹ

TrarzakciÓ típusa

Átutalo

ÍvlegbĺzÓ nere

lvlegbÍzÓ gárĺlpéĺtra

łGd'łezrrÉnyezett

Kedwanényezeü' new

KedwzrľÉĺlyezet szärrĺasztrm

l$nyeEs
Ktnyt,e|és dáturna

Tranzakcilazonosíö

|GderrÉny

lvl=gjegyze6

TerheÉs

TerhekÉs Összege

Ére*nap

Átrĺaĺo tliv a fizeÉsi mÜvdebe

lderĺ|ifier:

l(ĺĺenó forint átubEs

sa@ľ{Y.tmTÁRs A KcilJilĄEx Pszc|.ps
HU121 @1 8001 0000006725730008

Kĺsfaĺu Kfr

Hr.E 1 141 00309S21 1 05491 5000001

2014.M.23

Ň14o4a3ffi7?o

aiánĺati biaosíÉk Össąege Baross u 112

+12v00049842495

-463 300,00 HUF

n14.U.23

ľ.loTPRoVÍDED

0ĐÚ4g8424a5

ttl

Ü gyfél: 00672573 sz|GoNY.UTrÁRs NoN P RoFĺT KFT.

'ľä1{1'1q1i'.iffi'ľ*ľ*
Ť'ä.ĺľJľ.!i!J;ľ

https ://extr:a.rmi creditbankhďeib-SPUprint

GiJi
j

2014.M.f5.9:f0,



3. számú melléklet

Budapest vIrI.' Baross u. 112. szám alattĺ, 35491ĺ0lN38 hľsz-rú nęm lakás cé|jáľa
szolgáló helyiség bérbevétele

FTYILATKOZAT

Végelszĺímolásľĺĺl, csődeljáľásľóI, végľehajtási eljáľásró|, felszámo|ásľót

Alulíľott, a Szĺgony.útitáľs Nonpľofit Kft (társasfu neve) képviseletében
kijelentem, hogy a tĺíľsaság

;" "',
ti . végelszámolás alatt

r ęllęn csődeljáľás ťolyamatban
r ellen felszámolási eljáras folyamatbaĺr
l végrehajtási eljáľás folyamatban

^ -Seigoľłł.łĺlčÍ.ir g ir K+n,łÍt!+,ĺ

tt.sz|cilo.sz':ł(.:í.+ĺis Reĺtłrüilitłicio,'' ĺ
ľĺ t i;' Íl,Ĺ.ľt-c' łi 

-H 
o-ł l i,rs ;nti ľł o' lłii oĺłr"n.řť 

. . . .'. ..
|ljÍJ tJp. l-':3tq ĺ,r.4{ íszöJĹl

Ąl l4elů5ôt.ĺ.42
'.:l: íj|.Í'ü.łĺ ĺ74i

flr-.lt ! " t.il.., ĺ)I
Budapest .:/p.ĺ,t!'. . e.r'W,p>... .{*.Ę...

A *-gal megieliilt ľésznél a megfelelő szfiveg aláhtnandó,

xáll/uem iĺll
*vaďnincs
*van/nincs
*vaďg!4qq

Ąc
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4. számú melĺéklej

Budapesú VIII.' Baľoss u,Ĺlf, szám a|attÍ, 3s491l0lV38 hľsz.r'i nem lakás céljára
szolgĺíló helyíség bérbevétele

NYILÄTKozAT

a pá|y ázati feltételek elfo ga dás á ľĺĺ l'

szeződéskötésről'

in gatlanszerzési képességrő|'

ajánlati kiitiittségről

Alulíľott, Goľdos ErÍka Julĺanna, a Szĺgony-útitáľs Nonprofit Kft (név/tfusaság
neve) kijelentem, hogy a pźÄyárat tÁrgyźú ľészletesen megismertem' az ajánlattétel
ťeltételeit, a pá|yáaati kiírást Ínagamra nézv e kötelezően elfogadom'

A P á|y ázathoz me l léke lt b érb eadá si e|őszęt ző dés sziivegét elfo gadom.

Kijelentem, hogy Magyaľországon béľleti jogviszonyszeľzésre jogosu|t vagyok'

Kijelentem, hogy a pŕÄyźrati felhívásban foglalt 45
váIlalom.

Budapest, .łp..h..'. . *W, b..&,ĺĺ..

napos ajánlati u*.]:::.::1 
. '.

*m;-ffir'ĺt.ir1l:

l\Ą
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5. szímú melléklet

Budapest vI[.' Baľoss u. Ĺlf. szánr alattĺ, 3549tt0lil38 hrsz-r'i nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség béľbevétele

NYILATKOZAT

Adó és adók mrdjára behajthatĺó köztaľtozásľĺĺl; KĺíľóvaI szemben fennálló tartozásľól

Alulírott, Goľdos EľÍka Julĺ*nna, (név), mint a Szigony-útitárs Nonpľofit
neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy az ajánlattevőnek,

Kfŕ (táľsaság

. Kiíróvaĺ szemben bérleti/ľraszĺrálati-, kapcsolódó ktizüzemĹ és különszolgáltatási díj
tarlozás *vaďglugg

- Kiíľóval szemben szeľződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége *vaďaings,

Amelyeket az alźhbi okiratokkal igazolok, es nyilatkozatomhoz csatolok:

t.

2.

a

4

A +-gal jelölt ľésarél a megfelelő szĺĺveg aláhrizandó.

/at.
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NEMzETI łoó- És vel,ĺnrveľeĺ'
KELET-BUDAPEsTT łoireezeeľTsÁcł

ijoyrÉi'xapcsol,ATI oszľÁĺ'y t.
1144 BUDAPnsľ ovłoÁNYI u. 69.

Telefon : 460?858 Telefax z Ą5Đ.I 64f

{Í

Üqyszám: 3689259196
Ügyintézö: Físer Bernadet't

EI1enlrzési azonosító :

Errt}l értesüf nek:
1. / Címzett
2./ IraĹtár

865132s106042105943841579

ä* ri,$ ,i.

ill ilil| lllll ll ll lllllll I lll

Ü9yírat'szám: 4102691500

A rendelkezésemre á11ó dokumenLurĺok - nyj.lvántarĹások, folyószámták, bevallások'
bevalIásŁ póŁIo bevatlások, cinellenőizések, átvezet.ési kérelmek, jogeris
határozatok - alapján igazolom, hogy:

S z i gony-útitárs . *"ľ.*;ľ"''ií'*ä:í:Íiu*: í"ł3H# Ťá::::ät 
Kieme J-ten Kti zhas znĺ1

- (14610561-1-42)
1083 BUDAPEST PRÁTER ÜTcA Ą4. FszT.em. 5/U.a.

adóalanynak a Nemzeti Adó- és VámhivaĹalnáf ezen igazolás kiadásának napján
nyilvánĹartott' adótarŁozása és vámLartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére BUDAPESľ FŐVÁRos vII1. KERÜLET JlzsEFVÁRosI
ofixonľĺefiiżeĺ .r1a'ásá;'oz, páIyázat benyújt'ás céIjára adcam ki.

Ez az ígazo}ás nem szolgál blzonyÍtási alapul a ĹaxĹozás beszedésére írányuló
e1 j á rásokban.

Ezen ígazolás ŁartaImazza az adózás rendjéről. szőIó 2003. év1 XcIr. ťörvény
(.Art. ) 72 . s (1) 

-;;I(;;áése 
a1ap ján a Námzeti Adó- és Vámhivatal adóztat'ási

szervének hatasxöiébe ŁarŁozo,.á s. s (1) - (3) bekezdésében meghat.ározot.Ĺ adó'
bírsá9. pótIék, adók módjára behajtandó köztarŁozás megfizeŁésére vonatkozó
adaŁokaŁ, továbbá az ArL. 7g. s iĺl bekezdése a}apján a. NemzeŁi Adó- és

VámhívaĹa]. vámszervének haŁáskörébe Łartozó adó, bĹrság, póŁIék, valamint a

közösségi vamiog váđ.ěľ'"jĹe"eror szoro Łörvény hatálya alá ĹarĹoző köte1ezi
befizetések (adó' -ĺtl"Ĺér' díj, hozzájárulás, köItsé9. bírság, kamaŁ)

megfĺzeŁésére vonaŁkozó adatokat.

BudapesĹ, 201Ą. áprílis 23.
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.ADÖIEAZELá5"
HATÔ$ĄEI BIZtrNYITVÄNY

Az (inl,.;'orĺnányzatj' adđhatciság ĺgaĺnlja, hggy nyj-1vlrntartása suerint
sZIEüNY-ŮTITÄRs A KüHPLEX PEZlcHü-EEDtrIÄLIS REHAE. ľ,|oNFRtrFIT k:FT
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.gépjárĺnfiadó gzámlájánĺ .-.'.o'-Ft

ĺnut'atk.ozik 
"

A f,entiek. a1ap5śn az adóigaatr!á,g hiá1lításának. napjśig a kÉrelmeľÉnek
adót-art-o z á.ga. n í ncs .

é\ hatú=ági bĺĺnnyí.tvánvt aĺ Ĺiqyté1 kérÉgÉľe bér'hevéte1i pá1yáuat
cÉ1jÁbń1 2 pé1cłáĺryban adt*ĺn l.:i a l,ł'oĺig*ĺgat.ts.Ĺ hatÉstqĺ eIjśrás ésseolgÄ1tatás á1tąlános Eeabá1yairól szl1ťJo tćjbbsľöroęen mádogít.ott ä{lcl4.Évi {.-XL. tĺ:rvłÉľly (l{et') 83's tt)l (3} bek.alapján

A bieonyítvány az i t 1eŁél.:ehré1 ęzóló. tgbbęĺĺrrosen ĺnťldnsjtott 199C}.ÉvixĽIII"gĺc1ľnťĺ tłrrvény 5.E {J.) be|.ł. aiĺrpjśn alz/ nonpro.fit k.ŕŁ rÉ'r*ľÉre
nteg ar i1lntÉk ä1ó1 '

E u rJ a p łg 5 tq g'}Ĺ4.()4.ä5.

Rĺmán Edina ízásábl1 ljeg
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KIsFALU ĺlzsnľvÁRosl vAGYoNG dznĺĺrconó rrľ
Helyĺségbéľbęadás Díjb eszedésĺ Csopoľt
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Igazolom, hogy a Szĺgony -rititáľs a Komplex Pszlcho-szociátis RehabilÍtációéľt Kłizhasznú
Nonpľofit Kft. bérlő Taľsaságunk keze]ésében lévő Budapest VIII. keľület, Baľosg u. 1l2.
(ľsz,: 35491/A138) 193 ffł alapterületiĺ helyiség vonatkozásában 2nĹ4, ápľĺIĺs 30.
foľdulónappal bľuttó 0,. Ft bérleti és közitzemi ĺ{íjjal, valamint 0.- Ft késędelmi kamattal
tartozik.

A jelentegi éľvényes nęttó hasznatati díja 32.379,- E.tlhó + Áfa łlsszegĺi

Amennyiben a bérleti jogviszony meghosszabbitás, szctzödés megktitése vagy az adäsvételi
szerződés aLäirása a fęnti idópont utan töľténik, úgy minđen megkezdett hónap utän az
aktuális havi 4|..l21f Ft/hó díj befizetését postai feladóvevény vagy banki terhelés
bemuĹatásával kotęles igazolni.
Az igazolráshoz a helyiség hasarálója köziJzemi nullás igazolásokat nem adott be, ezeket ĺĺt
munkanapon beiÍil pótolja.

Azigazo|äs csak ezzel egytitt érvényes.

Azigazol.ást abéľlő kérésére, pá|yőzatíanyag benyújÚásáhozcéljából adtuk ki.

Budapest, 201, 4, áptillis 25.

Ugyintéző :Dér Lászlóné
Telefon: 216-69-62llL9

Az igazo|ást átvettęm:

Taľgya: Igazo|ás nem lakás céljfua szolgáló
helyiség bérlęti díj taĺozásáľól

Tisztelettel: Í{řĺiiiľ.Ąí.[J
í ł.lĺscfuiĺĄi -\ĺa1ryĺln5 ĺizłlr1 | !:r x hi . l'

: ,/Ň l i .c'}. 
r

Míkh ľ)'nu"/ Déľ Ltászlóné
íľodavězeto ľeferens

^\
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6' számú qęllétlęt

Budapest vI[.' Baľoss u. l12. szám alattĺ, 3549llolN38 hľsz-tli nem lakás céljáľa
szolgáló hetyiség béľbevétele

ľ{YII'ATKozAT

Pénzĺi g7ĺ alka lmasságľól

Alulíľott, Goľdos Eľĺka Julianna, (név), mint a Szĺgony-rititáľs NonpľoÍit Kft
(tarsaság neve) vęzeto tísztségviselője kijelentem, hogy a pályźľat targyát képező
ingatlan béľleti díjának megfizetéséľe képes vagyok, a béľleti díj megťrzetéséhez
szükséges anyag,i eszközök rendelkezésemľe állnak.

..ai6.r'-rli.;.-.,.,' " "-ffil'$iłĺ..ĺ

r.i
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7. 'slámú melléklet

Budapest vIrI., Baross u 112. szám alattĺ, 3sł91ĺ0lá/38 hrsz.ú nem lakás céljára
szolgá|ó helyĺség bérbevétele

ľ.ľYILÁTKaZ^T

A kézbesítés helyéľől és a bankszámlaszámľól

Alulírott, Goľdos Eńka Ju|ĺanna, (név), mĺnt a Szĺgony.rititáľs NonpľoÍit Kft
(társaság neve) vezető tisztségviselője kéręm, hogy a PäIyánatta| kapcsolatos

mindennemiĺ nyĺlatkozatot, felhĺvást, éľtesítést, vd5! ľnás információt, valamint a

Pźiyázattal kapcsolatos esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bíľósági

határozatot' stb. az alábbi címľe kérem postázni:

Címzett: Szi gony.útitárs Nonpľofĺt Kft

Cím: 1083 Budapest, Pľáteľ u. 44. fszt Slii.

Levelezési cím: 1444 Budapest Pf.z20.

Amennyib en az általaĺn a fęntiekben megielölt címzett a fenti cĺmen az iľatot nem veszi

át, ennek k<ivetkezĺnényeit az atapítvány vállďja. Tuđomásul veszern' hogy amennyiben

a cimzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítes a postára adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnek mĺnósül.

A pěůyázati felhívás visszavonása, a pá|yźuati eljrĺľás eľeđménytelenségének
rnegál|apításą illetőteg _ M ajántatok elbíľálását követöen - más pźlJyaző nyeľtessége

esetén kéľem az aIapit,,lany által bęfizetett ajanlati biztosíték osszegét az a|ábbi

bankszámlara visszautalni:

Bankszám|avezeti5pénrintézet:UniCľeditBankHungaľyZľt

Bankszámlaszám: 1091 8001.00000067.25730008

Bankszámlával ľendelkezni
(név, lakcím vagy székhely)

jogosuh:&,d.,JEnIh...łłęa,&^ah.p,e.3łĺdŕ--;

) l;'"

#,i{:ĺ-ł;i.'liłľlli 

.'.

ŕ"2.ĺi,.ę],.M

Budapest, . .łeĄ ..ł 
\ĺn,.t,,. 
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8. számú mellék]et

Budapest vfII.' Baľoss u. 112. szám alattio 3549|,t0ĺN38 hrsz-rĺ nem |akás cétjára
szolgáIó helyiség béľbevéÚele

NYILATKoZÁ.T

átlátható szewezetrő|

Alulíľott Goľdos Eľika Julianna' (név), mint a Szigony-rĺtitáľs Nonpľofit Kft
(tĺársasáýszervezet neve) vezető tisztségviselôje kijelent"m, nógy a tĺfusasfuiszetvezet a
nemzęti vagyonról szó|ő 20|1. évi CXCVI. Töľvény 3. $ (l'bek. l.) pJntja szeľinti
átlátható szeľvezetrrek minősÍjl.

Kijelentem, a fenti ingatlan béľlęte időszakában a táľsaságuntrďszeľvezettink tekintetébęn
nem tervezíink olyan váItozást, amely miatt a táĺsaság/szewezet máľ neľn minősĺilne
źLt| thatő szęrv ezetnek.

Tudomiĺsul veszem' hory a amennyiben báľmifélę változís miatt a taľswáýszervezet
máľ nem minőstilne átláthätó szervezetnek, a béľbeađó a béľleti szeľződéit jogosult
ťelmondaní.

{., i

fŕffiffi'.
f"ł*ĺ*,,3Á.ĺ0*
,t
!tl cégszeľű aláírás
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Szigony.Ütiĺárs a Komp|ex

Haľmónia Ház Pszichiátľiai Betegek AlapszolgáItatási IntegľálÚ Intózmónye

szAKlvÍAI BESZÁMoLó

{,, }
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Szigony-Útŕtárs a Komplex Kiome|ten Közhasznú Nonprofit Kft.

Altalános mĺĺködési adatok:

A fenntaľtó szervezet neve. címe: Szigony - Utitárs a Komplex Pszícho-szociális
Rehabilitacióért Kiemęlten Közhasznú Nonpľofit Kft. (1083 Budape5! Práteľ u. 44. fszt.5Ą

Az intézľnény. neve" s?ékfielye: Harmónia Hźa Józsefuáĺosí Pszichiátriai Betegek
Alapszolgáltatasi tntegráltlntézménye, l083 Budapest, Pníteľ v.44. fszt. 5/Ü.

Telephelye: Útitaľs Józsefvríľosi Pszichiátriai Betegek Nappďi Intéanénye, és Foglalkoztatőja
1082 Budapest, Baross u. 112.

Foglalkoztatĺási adatok

Végzett
tevékenység Szt.
szerínti megielölése

Milködési engedély
szźlma

Ellátottak
szÁma
(mĺĺköđési
engedély szerint
engeđélyezett
létszĺĺm)

2012-ben
szo1gáltatást
vett igénybe

Főállásban
foglalkoztatottak
szźlmaĺ fr

Pszichĺátľiai
betegek nappali
ellátása és
foglalkoztatása
Haľmónĺa Klub

v-c-020/80-
|0ĺ201'?

50 fő tÔ 3fő

Pszichiátńď
betegek kÖzösségi
ellátása
Haľmónĺa K|ub

v-c-020i80-
t0/f0r2

l szolgálat
f01l2, évbęn

48 fő 2,5

Pszichiátľiai
betegek nappali
ellátása, és
foglalkoztatłása
Utitĺ{ľs Klub

v-c-020/80-
t1ĺ2012

30fŕ' IO 2

Főallásban
fo gl alkoztatottak száma

Részmmkaidőben
foglalkoztatottak szĺíľna

Megbíási
szeľz{ĺdéssel

onkéntesek
szÁma

n
I I 0 5
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Szigony-Útitárs a Komp|ex

:

:

Kĺemeĺten Közhasznú Nonprofit Kft.

A szolgáItatás nyúj tásával összefüggésben v égzett et|enőľzések

Beszámoló a szakmai tevékenységľől

A HaľmóniaHőz, Pszichiátľiai Betegek IntegľĺĺIt Alapszolgáltatasi Intézménye, a telephelyén
miĺködő nappďi intézményekben, a józsefrárosi a pszichiátriai betegek részéľě olýan
napközbeni ellátást nyrljt, amelynek feladata az ellátottak komplex pszicho.szociális
ľehabilitációj ěnak az elősegítes e.
A szolgáltatások biaosítása soľán alapvető szakmai kritérium, hogy a klienseknek csak a
minimálisan sziikséges üĺmogatást nyljsuk, segítsuk a saját soľsa felętti felelősségének
újraélésében, az öná||ő döntésęk meghozatalában.
A Szĺgony-utitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilit.ícióért Kiemelten Kĺjzhasznú
Nonprofit Kft. SzolgĺĺItatásainak vezéľelve , rehabilitációs szęmiéletü, amelyet egyéni
esetmenędzseľi tevékenységgel, sziikségletekre épített pľogľamokkal, az ellátottak
,,hatďommal való felruhazásával''/empoveÍment t k'lv áneléľni .

Áz IGENYBEVEVoK szÁMÁNAK ALAKULÁSA FIEM É,s roRcsoPoRT

SZERINT

Koľcsopoľt Összes
FéľÍi nő ossz.

18-39 J 4
40-59 I l3 21

60-64 L I
1J

65-69 I I )
70-74 0 0 0
75-79 0 0 0

80 -89 0 0 0
90 év
felett

0 0 0

Osszesen; t4 16 30

{_";

Ssz.: Nęve Időpontja Tárgya
I A tulajdonos és Feltigyeló

Bimttsfu Ellenóľzése
2012.
05.09.

Szakľnaí és pénzĺtgyi beszĺĺmoló,
következő évi tervek

4.
Belső szalctnai ellenőrzés

Havonta Szetződéset szalĺrnai anyagot
dokumentlíció

5.
Belső szqkmai team

Hetente Gondozási folyamatot
esetme gbeszéIéset konzultációk
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szigony-Útitáľs a Komp|ex

A nappďi intézmérry, az egyélĺ esetmeneđzselés mellett, olyan pľogľamokat biztosÍt,

tematíkus csopoľtok keľetében, amely az eliátottak tĺĺrsadalmi ľe-integracióját szolgálja.'' Ą
csopoľtmunka a szociális munka egyik formája, melyben az azonos érdekiĺ, hasonló

pľoblémával ktĺzdö emberek csopoľtjai közösséget alkotnak, és egytittesen lépnek fęl, közös

cétjaik elérése éľdekében''. / Keresztes 2008 /

Az előkészító szakaszban szükségletfelmérés t<iľténik' melynek értékelésę után megtörténhet

a csoportfajta kiválasztása, acsopoľt koncepciójának kialakítfua' A csopoľtok szervezése az

egyének szitkségleteiľe épĺĺl. Meghatározásľa kerĹil, hogy miľe lenne igény, kiknek a számara

szęrveződik a osoport, és milyen je|Ieguaz.

Á mentális problémłĺkkal ktE:dőK jelgntŐs részenéI. szociális kapcsolataikban..a -beteqség

következtében pľobléľ.lát jel.ertt 
;.

o Mások szándékainak és mentális állapotának felismerése nehezĺil l ezśrt a nyÍlt,

koaĺetlen kommunikáció szeĺepe ígen jelentős/

o Érzęlmek felísmeľésének bizonytalansága

. Nehézségek a metakomĺnunikáció megfejtésében /gesztusok, testbeszéd nehezen

megfejthetĺ5, gyakori a jelzések hibás értelmezése/.

l Tulajdonítások, vélekeđéset torátások, gyanakvĺás fędęzhetök fel, és ezek nyomán

könnyen keletkezľretnęk félľeéľtések, indulati válaszreakciók

{ľÉr1A szolglíltatasainkat ígénybe vevők stressz helyzetekben séľiilékenyek, a konfliktusok,

feszültségek belső egyensrllyúkat kÓnnyen felboľítjak, és növeksz|k az &ze|mi - indulati

kontrollvesztés és a pszichiátľiai betegség kiújulłísának, a visszaesésnek a kockázata.

A Szociális készségek terén mutatkozó nehézségek csiikkentésében nagy szerepet játszik a

szociális készségek megerősítését, fejlesztését szolgáló programok bevitele ellátottjaink

életviteli segítésébe. Ezek a strukturált szociális készségfbjlesaő foglďkozasok szerves ľészet

képezik a nappali intézményben ťolyó segÍtő munkának. A szociális készségfejlesztést az

.{" i



Sigony.Útitáľs a Koľnp|ex

ďábbi modulokra épĺilő csopoľtok szolgĺálják a pľogramunkban:

a hatékony kommunikácló fej|esztése

a probléma megoldó képesség fej|esztése

konfliktus és stressz kezelés

a mindennapi életvitelhez szĺ.ikséges készségek fej|esztése

az önérvényesítés /asszertivitás/ képességének fejIesztése

A HÁT]ĘKoI'ły KŻMMUNIK,űaÚ FEJLE1ZTÉýE

A pszichiátriaí betegséggel élők nehézségei kapcsĺín mrĺľ utaltunk aľra, hogy azv1L.,,negatív,,

vagy más névęn ,fuónicizálódási'' tiĺnetek koziĺtt az egyik legjetlemzőbb nehézség a mások

ĺáItď mutatott éľzelmek megfelelö felismeľése, és azazokľa ađottvá|aszterén ĺnutatkozik. Ezt
jelentősen akadá|yozza az is, hogy klubtagiaink kapcsolati helyzetekben nehezen kezeli
érzelmei| azok megfelelő kifejezését, és ennek nyomán kommunikációs helyzetekben gátolt,

nehezen boldogul' E hatékony kommunikáció kialakítasát segĺtő tľéning egy olyan stľuktuľált

készségfejlesztő program, amely kommunikációs helyzetek gyakoľlásának keľetében segíti a
pozitiv és negatív érzések megfelelő felismeľését, kifejezését' A trénĺng helyzetekben zaj|ő

modell követő tanulást és gyakorlást a csa]ád bevonásával otthoni fęladaüokkal eľősítik meg,

majd a tęľmészetes kommunikációs közegben szeruętttapasztďatok feldolgozása ľévén segítik

a mindenĺapi életben megjelenő alkalmazast.

A PRhBLÉMÁMEGüLDo rtprss Ée FEJLrsZTÉsE

Az ,,elsĺĺdleges kognitív deficíť' nyomán gyakľan tapasztalhatjuk, hogy a pszichiátľiai

betegséggel é|o számáta nehézséget jelent az inforrnáció feldolgozása során a lényeges

ęIemek szelektív kiemelése, az ezeken alapuló lépésekľe bontott teľvezés a kapcsolódó

kimeneti céIokkal, valamint a feladat lépések sorrendjének kĺalakításą a lehetséges

elakadásoŁ nehézségek, és az ďteľnatív utak előľe mérlegelése. Különösen fontos felísmerni

ŕ".. 
*l
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Szigony.Ütitárs a Komp|ex Kiemelten KÖzhasznri Nonprofĺt Kft.

fsä.S/Ü.

veÍbális l szőbe|ĺl tanulás nehézségét, korlátozott hatékonyságá! és a korľękciót segÍtő

visszajelzesek, vďamint a személyes motiváció, ösztönzés meghaŁározó szeľeý. A probIéma

megoldó képesség fejlesztése a maga stuktuľált ľendszerében a pľoblémamegoldó stratégiák

ezęn elemeit építi be a kommunikációs béninghez hasonll keľetbe.

KaNFLIKTUS És srntssz KEZELÉy

Á szolgáltatást igénybevevőink köľnyezetében lévők - küIönösęn a családtagok - az egyik

legnagyobb uehézségnek a kliens sEessz sérĺilékenységét emelik ki. Az tapasztďható, hogy

konÍliktus helyzetekben, fesztiltségek nyomán a pszichiátriai betegséggel élők nehezen t'rdják

kezelni érzelmi -.. indulati ľeakcióikat, kÖnnyen elvesztik pszichés egyensúlyukat és

visszaesések következłletnek be. Fontos az, hogy megelőzési stľatégiákat alkalrnazzunk.

Ennek egyik foľmája a konfliktus kezelés hatékonyságának megeľősítése' Ebben szeľepet kap

a kockiízati helyzetek felismeľése, azonosítása, altematív stratégiák, elkeľülési módok

mérlegelése, felkészĺ.ilés a stressz helyzetekľe, a stressz csökkentés technikáinak alkalmazása.

Ehhez kapcsolldik a visszaęsésľe utaló koľai Íigyelmeztető jelek / fokozott nyugtalanság,

ďvászavar, szoľongás, ingeľlékenység, indulatosság, a viselkedési kontľoll fellazulása,

visszahúzódás, elutasító magataĺtásĺ mérlegelése. E jelek feiismerése, és az azok nyomán

adott visszajelzés kulcs szeľepet játszik a visszaesés megelözesében / ennek nyomĺĺn nyílik

lehetőség arra' hogy a kezelő oľvos mérlegelje a gyógyszeres kezelés módosĺtását' vagy a

kezelés kőrbázĺ keretek közöttí folytatĺĺsát/.

E készségek megeľősítésében, fejlesztésében a csoportos készségfejlesztő béning mellett

fontos szeľepet kap a mindennapi élethelyzetekben vďó a|ka|mazás ösztönzése, és támogatása

egy lépésről _ Iépésľe felépített ,,gyakorló'' helyzetben'

t_;
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Á MINDENNÁPI ELETYITELHEZ szursÉeĺs rÉszsÉerĺr FEILEýZTÉ1E

A ,, krónicizálódasi folyamať' következrnényeként tapasaalhatjuk az[, hogy klienseink ,,

indÍték szegénysége'' / bęlső erőfeszítésfü, motivációjuk csökkenese/ révén inaktíwĄ

passzíwá vállnak, napi életviteliik, tevékenységĹĺk szétfolyik, szervezetlenné válik, és

,,leépti1nek'' azok a készségek, amelyek a mindennapi életvitelhez elengedhetetlenül

sziikségesek / tísztálkodás, takaľítás, mosás, mosogatás, főzés, házköľtĺli tevékenységek,

ügyintézés, pénz keze|és, gazdź|kodás stb../. A pszíchiátriai betegséggel élők nappali

ellátásában /klub pľogramjaibaď ktiltiniisen fontos elem e tevékenységek mobilizáliĺsą

megerősítese, amely egyben fontos előkészító lépcső a munka ĺehabilitáció felé.

Á4, ö néľv ényes ítés / asszeĺtÍvitás/ kěpess é gének fejlesztése :

Á pszichiátľiď betegséggel élők az egyik leginkább kĺszolgáltatott kĺienscsopoľt a

tĺíľsadalomban és sokfele szocĺális hátľánnyal kell szembenéaníiĺk, miközben önértékelési

bizonýalanságuk, passzivitásuk, megkiizdő képességĺik elégtelensége nyomán gyakran nem

képesek igényeiket, érdekeiket hatékonyan érvényesíteni. Az önéĺvényesítés képességét l
asszertivítást/ világosan meg kell ki'ilönböztetni az etőszBkosságtól, agresszivitástól. A

készségfejlesztés soľán lényeges, hogy ellátottjďnk képessé váljanak arca,hogy felismerjék e

ktilönbségeket, és az asszeľtív magataľtást képesek legyenek helyzethez illeszkedően,

megfelelően alkalmazni. A tľéníng során szituációs gyakoľlatok segĺtik a ľészťvevóket abban,

hogy <inérvényesítési stľatégiáik megeľősödjenek, és azokat a valós élethelyzetekben képesek

legyenek alkalmazni.

PsZICHoEĐaruiclo

A pszichoedukáció soľán érthető és könnyen elsajátítható módon mindent fontosat

megtanulunk az adott mentális zavanő|, tovabbá k<ĺzösen fe|térkąezztk az

állapotľosszabodásokat (ľelapszusokat) megelóző ún. Koľď figyelmeztető třineteket is.

t." i
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További cél a korai figyelmeztetĺĺ tĺinetekre épí'tve a mentális zavarĺa| élő egyénnel, és

horuátaĺtozójt,ľalazállapotrosszabodás esetén alkalnazó kľíásterv ęlkészítése.

Nemcsak az éľintettek ismerete bővitl az adott pszichiátrĺaĺ betegsége vonatkozóan, a segító

szakember mélyebb betekintést nyeľhet az adott személy betegségének tiineteivel

kapcsolatban, megismeľheti a pszichiátľiai pľoblémához kapcsolódó éľzéseiket, megoldási

stratégiáikat. A pszichoedukácĺós foglalkozasok során javul a mentális zavaľĺal é1ő személy

és horłÁtartozóik egyiittmfüödése a segítő szakembeľekkel, és felelősségteljesebben vesznek

ńsat a feléprĺlést tamogató ľehabilitációs folyamatban.

A Pszichoedukációs csopoľtok az et|átottjaink diagnósiai mentén szeĺłęzódĺęh isy

szkizoťréniával élőknek, hangulaEavaľban szęnvedőknek, és szoľongásos kóľképekkel kezelt

klienseknek taľtottuĺtk pszichoedukációt.

KLUBJELLEGŰ csoPoRTFo GLALKozÁSoK

A foglalkozások heti rendszeľességgel, ki'tött időben zajlĺó klubprogľamok, 8-|2 ffi

ľészvétęlével' Célja az aktivitás, az éľdeklődés megŐrzése, a kognitív funkciók megtaľtása.

Kulturköľ

Tenípiás munkatárs vezetésével , heti két óľában, nyitott csopoľt foľmájában változó

|étszámmal, áltálában 15 klubtag ľészvételével hangszeľes kísérés melleą külÓnbözd stíIusú

dalokat tanulnak, és adnak elő, egyľészt saját ľendezvényeinken, mrásľészt meghívás alapjrĺn,

iinnepek alkďmával mas szociális -ćs egészségĺigyi intézményben. Juliusban lehetöséget

kaptunk a Budai Várban lévő ktĺnyvesboltban fellépésľe, ahol kézrníĺves teľmékeinket is

kiĺĺĺlíthattuk, vásfuľal egybekcitve.

Kéan{Ívesklub

Dekopázs technika, kötés, használati eszközök készítése ma]aamé technikával,

újrahasznosított anyagokkal' ajĺłndék táľgyak készítése, hęti két óľában, teľápiás munkataľsak

vezetésével'

t.*. '..Í
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M inď e nn apj ain k- é let mó d klub

A pszichiátriai betegségböl adódó hátľanyok legszembetünőbb megielenése, az ellátottak

elhanyagoltságą amely a személyi és köľnyezeti higiénéľe egyarant kiterjeđ, és a klubéletet is

negatívan befolyrísolja- Tapasztalataink szerint, az ellátottak egymas felé i elfogadóak, de ha a

tisztálkodasi pľoblémállkal zavĄéil< egymást, azt a csopoľtban határozottan visszajelzik, és

változásra szólítják fel bete5fusaikat 'A csopoľt heti egy órában , nyitott csoport foľmájában

rniĺködik, és a következő tęľiileteket éľinti : Köľnyezeti és személyi higiéne, lakásfenntaľtási

kolĺségek, pénzbeoszkís, adósságkezelés, alapvető élelmíszerek, egészséges olcsóbb

táplálkozás.

TIYELYKLUBBOK

Két ellátottunk nyelvtanári végzettséggel rendelkenk, ĺĺk azok ak,jk az angol, valamint a

német órat heti 2-f óľában megtaľtják' A klubtagok csopoľtvezetői fęladatköľben történő

foglalkoztatása segíti megőľizni, fejleszteni meglévő tudásukat, és ö'sztönző|eg hanak az

ellatottak pszicho.szociális ľehabilítációjáľa.

INnÉZMÉIÝYEN BELI}LI sZoCI}iLIs FqGLÁLKuZTÁTÁr

A nappali intézményi ę||átäshoz kapcsolódóan a Szociális Töľvény lehetőséget biztosít, a

célcsoport intézményen belülĺ foglalkoztatására, amelynek foľľását a Nemzeti Rehabilitációs

és SzociríJis Hivatal pá|yázatabiztosítja' A finanszírozás l0 fő foglalkoztatását teszi lehetővé,

közülfü 2 fő munka.ľehabilitációbaĺu 8 fő pedig mun.kaviszony keretében dolgozik.

Az Útitars Nappali Klubban, dolgozók újľahasznosítással foglalkozlak, a foglalkoztatottak

fele PET palackokat pľésel, ameĺyeket előtte a környező lakóházakban élők, valamint a

Neľnzeti Munkattgyi Hivatalban do|gozók a környezettudatos szem|élettlkből adódóan

gyiíjtik, betegeink sztilritjźir', es préselit ea kéthetente felvásĺľoĺj a szeruődott paľtnerilnk.

í;
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Á PET palackok felhasználásával tKo táskákat készítÍ:nt ameiyeket művészeti vásiírokon

értékesĺtĺtnk, ahol a betegek által előállított teľmékek nagy érdeklődésre tettek szeľt, ami

ösztö,nzőleg hatott a további munkára! Vannak rendszeres vásfulóink, megľendeléseket

teljesítůiĺrk, kiállításokĺa kapunk meghívást.

AKKRED IT/íLT REHÁB ILITÁC lls Fo G LA LKozTÁTl

A kliensek életminőségének, ľe.integľációjĺínak az elősegítését leghatékonyabban

foglalkoztatásuk szolgálja,ezért 2013 szepteľnbeľébeĺ4 aNemzetí Rehabititációs és Szociális

Hivatal meghívásos pä|yázatźnakkeľetében, azL3titátsNappali Intéanény és Foglalkoztató

Akkľeditált Rehabilitációs Fogla}koztató-ként is nyilvĺántaľtásba keĺĺilt, ami lehetőséget

teľemtett, még 20 pszichiátriai pľoblémávď élő megváltozott munkaképességti személy

fog|a|koztatásáľa. A foglalkoztatásuk a kibővĺtett vaľodai tevékenységgel, vďamint

Szállítasi, ľaktáľozasĺ tevékenységgel valósuJ meg, négy.öt óľas munkaviszonyban, naponta

8.17 ira kozĺitt. A ľehabilitációs foglalkonaú |étrejottével, még tiibb józsefuarosi męntális

pľoblémával élő megváltozott munkaképesség{ĺ embeľ jut munkajövędelemhez, ezá|ta|

megélhetését nem segélyekből, hanem munkabéľéből fędezi.

Szabadĺdős progľamok:

- Az ęllátottak közösségi akĺivitasára épító kulturális és srśrakoztató pľogľamokkal,
farsangi és szĺireti bállal színesítettiik a klubéletet.

- Kaľácsonyi és húsvétĺ ünnepi pľogramunkon ,,fehéľ asztal,'mellett a klubtagok
tinnepi előađását néztilk meg, melyet a közlösen elkészített vacsoľa kcivette.

- Intézményen kíviil szeĺvezett kultuľális progľam keľetében, az MTA Budai
Várpalota díszteľem Tuľľamuľra auszfuál filvószenekar konceľt előadását
éIvezhették klubtagi aink.

- Meglátogatřuk a Szépmüvészeti Múzeumot és egész napos programot szeľvezttink
a Maľgit-szi get vadaskertbe

- Spoľtversenyt rendeztĺink, foci, pingpong, futas, kategóľiában' az orczy keńben,
amelyet bogracsozás kĺivetett, ahol rövid látogatást tett Balogb Zoltźn Miniszter
Ur is.

- A nappďi intézményben folyamatosan rendęlkezésrę állnak társasjátékok, káĺya,
sakk.

- Csocsó, pingpongozási lehetĺiség'
* Meglátogatrunk számos múzęumot a Rĺdĺi- és Televíziótöĺténeti Múzeumot,

Teľmészettudományi Múzeumot, Ręndőrmúzeumot.

ť" .l
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v,12,

_ Megfiívást kaphmk a Down Alapítvány szĹiletésnapi rendezvényére, melyen a
Kulfuĺktjľ tägiai is felléptek

_ ARc kiállÍtas (Só.osok teľe) megtekintése

Kápta]anfiiređi nyaľalásról bgszámoló

Nyarďás időtartama; 20l 3' augusztus f0 - 26.í9'

Résztvevők |étszélma 30 beteg és két kíséľő'

Mivel a vasúti ktĺzlekedés csak átszállással lett volna megoldható, így betegeink fizikai

állapotára való tekintettę| azutazäs idén béľelt busszal ttirtént.

IgyekeztĹink a hetet minél színesebbé tenni, több pľogramot és alteľnatívát kíĺáltuk a

résztvevők szźanáta, Teľmészetesen a pľogľamok nem voltak kötelezőt mindęnki ęldĺinthette,

hogy melyiken szeľefuę reszt venni. Elmondható, hogy betegeink aktívak és éľdeklődők

volĹak, szívesen vettek részt a programokon.

Tt'bb ďkalomrnal szenľezttink sétát Balatonalmádiba, ahol * a kdzös egyiittléten tril .

lehetőség volt apľó ajándéktárgyak vásĺľlására. Béľelt busszal jáľtunk Nagyvázsonyban, a

Kinĺzsi. Váľban. Teľmészetesen a legnagyobb éImény a stľandolás volt a Balaton partján.

Fontos esemény volt a kciz{ĺs bogľácsgulyás főzés, majd a búcsúesten szalonnát stitöttĺink.

osszességében nagyon jó volt a hangulat, a ľésztvevőknek tehetosége volt olyan élmények

megtapaszüalásában, amiĺe _ egyénileg, Íőleg anyagi okok miatt _ nem lett volna lehetösége.

Jó volt alaposabban megismemi egyrnást, eddig nem tapasztalt értékek is felszínre keľĺiltek.

Köszönjük az Önkoľmányzatnka lehetőséget !

ANTISTIGMA PROGRAM

A közösségi erőfeszítések kapcsán fęlmęrtil a környezeti tényezók fontossága a segítő

munkában.A pszichiátľiai betegséggel élőket koľülvevő koľnyezet két jellegzetes típusát

kiilönböztethetjtik meg: a,,csapdźlbaejtő', ktiľnyezetetés a,,ĺnegeľősítő'' kĺĺrnyezetet.

A,.csép.déba-ejti köryyezet'' j.ellemzői :

o Stigmatizál,kiľekeszt

r Beszűkíti az emberi kapcsolatokat

ĺ"",
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ł Bęskatulyźn,szeméIytelenít

Nem veszi figyelembe a kliens vägyait,törekvéseit

Nen iisztönzi a klíenst hosszu távú célok eléréséľe

Kevés a visszajelzés, koľľekciós lelretőség

Kevés a tanulási, fejlődési alkalom, sok az iiresjaľat

A klięns elszigetelődik, izolálóđik

A ..rnegeľösítő köľny.ezet'' jeilemzói:

r Taľsadalmi befogadas

O Tágabb szociális mozgástét, gazdagabb kapcsolatok

ł Az índivídualitás és egyéni sziikségletek figyelembe vétele

r Alkalmak, lehetőségek a ľealisztikus célok megvalósítasrára

o A ľealítások ťęlismerésének megeľősítése , konstruktív visszajelzésęk

. Új készségek kialakulásának ösztönzése, fejltĺdés és tanulás lehetőség

r Megfelelő és eléľhetó anyagiforrasok

A ,,csapdába ejtő köľnyezet,, nagyméľtékbęn kirekesztő, stigmatizáló, a táľsadalom peľeméľe

szotitja a pszichiátriai betegséggel élőket, akik elszegényednek, izolálTdnak, és kiszoľulnak a

közösségekbo|, azé|et fontos szintereiről _ íw amunkaeľő piacľól - is.

A ,,megerősÍtő kömyezeť, ezzeL szemben egy olyan befogadó kiimyezet, aľnely megeľősíti a

pszichiátľiai betegséggel élők közösséghez taĺirlzésźŃ, és alkalmakat nyújt tdľekvései, céljai

megvalósításához. Ehhez azonban arra van szilkség, hogy megismeľjék, közvetlen

kapcsolatba keĄenek klubtagiainkkal a ,, kvázi egészséges ,, emberek' Erre tęľemtętt

ďkalľnat a Budapest l00 pľogľam' amelynek keretében a Baľoss utca |12 szamú

intézményĹinkben fogadtuk a 100 éves épiilet látogatóit .Nagy volt az éľdek]ődés, a látogatok

If
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kĺvarrcsiak, és a váJasfokät az aszi.al köľül Íilő klienseinktó| várták, akik

nyitottsággal beszéltek a betegségfüľôl, élethelyzetülfföl !

voltak

męglepő

NyILVÁNossÄG

Kossuth Ráđió Napközben című adásban, a foglalkozási rehabilitáció kapcsán vettiink résá

a témában éľintett munkaközvetítő cégekkel késziiĺt miĺsorban augusztusban.

A Civil Rádióban két alkalommď kaptunk meghívast, ahol elsö ďkalommal szintén a

foglalkoztatási programunkról, kérdeztelĹ mlásik ďkaiommď pedig a szeľvezettink

tevékeĺrységét mutattuk be.

Á TÁRsľI.{TÉzMÉNYEKKEL vALo EGYťITTMirrÖuÉs

A Szigony-Útĺtĺn a Komplex Pszicho+zociális Ręhabilitációéĺ Kiemelten Közhasanri

Nonprofit Kfr. a z0|3. évbęn nagy hangsúlyt fektetett a kapcsolati háló kiépítésére és annak

fenntaľtásáľa. A meglévő kapcsolati háló ĺnegeľősítésére, valamint üíĺsintézrnényekkel való

szoľosabb kapcsolatok kíépĺtéséľe törekedtĹink az idei év során'

Egyiittmiĺkodő szeľvezetek:

Józsefuarosi Szociális és Gyeľmekjóléti Szolgálat,

Közép.magyarctszÁgj Re gionális Munkaugyi Kĺizpont,

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Kdzpont,

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal,

EMMI Szociális szolgáltatások föosztályą

Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézpt

ELTE.TTK Szociális munka tanszék.

Egyiittmiĺködő civíl szervęzętęk:

Napklub Alapítvany,

Megálló Csopoľt Alapítvany,

Gyó gyfo gl ďkoztatásért A l apíwány,

tiilł
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Motiváció Alapítvłĺny,

Kézenfo gva Alapítváry,

Hints lparmüvész Csoport,

MDAC Męntďís Sériiltek Jogaiéľt Alapítvány,

r<ÖszÖľĺÜr e. ĺozsgľvÁRosĺ ÖNronnnÁľwze,ľ ľÁnĺoce,rÁsÁľ t

ť!

Budapest, 2014, ápľilis 25.
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Az UTITÁRS NAPPALI INTrĺzMÉľĺv És FoGLALKoZTATOBAN TERVEZETT

TEvÉKENYsEGEK 20|,4.MÁJUs.20I5. ÁPRILIs KozöTTI IDiszAKBAN

A Szigony-utitiíľs a Komplex Pszicho.szociális Rehabiliüációért Nonpľofit, Közhasznú

szeľvezet az Utitfus Nappali Intézménýben és Foglďkoztatójában, tevékenységét, továbbľa

is a kerĹiletben élő, pszichiátľiai betegségben szenvedők sziikségleteinęk figyelembevételével,

aktívitĺĺsukľa építve, felépiilésĺik éľdekében kívínja folytatni.

A magyaľ lakosság lelki egészségének mutatói kedvezőtlenęk, kii|önösen igaz ez a

Józsefvłĺrosban élőkre, amelyľe egy béuiorvosi pľaxisban megielent męntális betegek száma

enged kövętkęztetni. A legújabb szocializaciós elméletęk eľősen hangsúlyozzák a

szocia|irÁciós folyamat kétoldalúságát. Az egyén nemcsak elszenvedi a komyezet hatásait,

hanem ana| való aktív kölcsönhatasban fejlődik. Ebból következik, hogy a védőfaktorok és a

kockłŁati tényezók mind a személyen bęltil, mind a köľnyezetében és magában az interakciós

folyamatokban is felfedęzlretők. A mentalis egészséget fejleszÍő pľogľamoknak egy időben

kell fóluszalnía mindegyik területľe: a szeĺrélyiségfejlesztésére (rugalmasság, megkĺizdési

képességek, vďakihez vahő tafiozas, elköteleződés, önkontľoll, jovőľe irányultság, stb.), a

',szociális 
ľnérgek'', a?Äz a kömyezeti ártalmak csökkentésére, a jő hatások eľősĺtéséľe, és

magáĺa az életstílusra.Minden embeľ jogosult a mentalis jól.lét lehető legmagasabb

szintjének eléréséľe, és an.ą hogy a szükségletei aranyában kapjon támogatást' A lelki

éľtékek, a viselkedéskultúra és az egészség összľrangba keľül. Ennek eredményeképpen az

egyén, a család, és a közcisség képes a stressz helyzetekkel megktlzdeni, eľőfonásait

használni, éľle|ĺidik, bevonldik, konrpetenciája növekszik. Az asszertív magataľtás (szociális

kompetencia) elterjed, a társas kapcsolatok fejlőđnek. Az egyén életében, a családban" a

ktizösségben és a tfusadalomban betölttitt hasmosságérzete, identitása és kontľollja eľősĺĺdik.

A támogató közösségek hatékonyan hozzźĄźlnl|nak az egyénęk és a családok jólétéhez, lelki

egyensúlyához, Ez egyrészt sikeľes életút.modeilek nylijtrĺsávď valósul meg, másrészt aktív,
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tevőleges segítségnyrtjtással a kĺizösség egy-egy nęhéz helyzetben levő tagia sztlmfua. Ez a

segítségpyujtás kölcsönös, így lehetővé tęszĺ az onbecstilés megórzését, ami a lelki egeszség

egyik alapvetŕĺ eieme.

A Szigony.utitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitĺációéľt Kiemelten Közhasznú

Nonpľofĺt Kft' által nyujtott szociális szolgaltatásainak vezérelve :

o a lehetó legkevésbé koľlátozó kÔľnyezetben való segítségnyújtás mobilis, a klíensek

otthonában, természetes köľnyezetében nyújtott szolgáltatasot a beteg lakóhelýhez
kö'zeli, kiscsopoľtos, lehető legkevésbé stigĺnatizáló és szegľegáló szolgďtatások

o a kliens lehető legteljesebb kłizösségi integľációja, a köĺĺilötte lévő embeľi kaposolati

háló és kdzosség diľekt segĺtése, fejlesztése, a kliens és teľmészetes segítői felméľt

szükségleteiľe ľeagálva;

o a segítők a kliens és hozzátaľtozói szükségleteiľe ľeagálva teamęt alakítanak ki,

amelybe az esetmenedzsment mlđszeľtanával bevonjĺák a tt'bbi szĹikséges szolgaltatót;

o a közösségi szemléIetű ellátas mindig humanisziikus megközelítéssęl (fęlépiilés.

éľtékekľę alapozva) valósĺtandó meg;

Minden kliens szárnára szükségletei szęrint biztosítani kell az optimális bio-pszíchoszociális

ellátást, ennek a szemléletnek a ktivetésével valósítjuk meg pľogľamjainkat, az Utitáľs

Nappali Intézményben és Foglďkoztatóban.

A Szigony-Útitárs Nonprofit Kft olyan ktizhasznú szervezet, amely a pszichiátriai betegek problémáit -

a Vllt. kerÜ|etben szĺnte egyedüliként. komplex szo|gá|tatások biztosításával keze|i. A civi| szervezet

hitva||ása szerint az á|ta|a nyújtott szeméľyes, és szerveeeťt segÍtés csak akkor lehet slkeres, ha a

pszichĺátriaĺ betegeknek hátrányt okozó prob|émákat iisszefüggéseiben vizsgálja, és ezekre a komplex

pszicho-szociális rehabiĺitáció eszkciztárávaĺ vá|aszol. A Nappa|i |ntézményben e||átott kliensek a

|egtöbb esetben szemé|yes céIjukként a munkavá||alást jelö|ik meg. ezért is fordítunk kieme|ten

figye|met a foglalkoztatásra. A ľehabilitációs fog|a|kaz|atas célja: a megváltozott

munkaképességĹi munkavállalik

o fudásának szinten taĺtása
o képességeikfejlesztése
r mentáIis fejlődésük segÍtése
. az aktív életvitel elősegítése
: anyaglbiztonságuk megteremtése

t,.
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A ľehabilitációs foglalkoztafuĺs célja továbbá a megváltozott munkaképességťr embereknęk a
munkaképesség változas mértéket figyelembe vevő rnunkaköľi feladatok ellátásaval értéket

teremtő fo g|a|kaztatása.

A ľęhabilitációs fo glalko ztatás felad ataÍ:

o a szeľnélyes ľehabílitációs tervben megfogalmazottalĺnak megfelelö munkak<ir

biztosí!ísa
. sęgÍtó szolgáltatások bixosítása (szociáiis, életviteli, munkaügyi tanácsadás)

o esetlegesen a nýlt munkaeľőpiacon vďó elhelyezkedésiik segítése
. ęgészségĺigyiszolgáltatasokbiztosítása
r kulnrľális, spoľt és telepiilési rendezvényeken való ľészvétel lehetőségének binosítasa

A ľehabilitríciós foglalkoztatŕsfoľmáĺ: tĺanzitfoglalkoztatas és taľtós foglalkozĺatas.Szigony

Útitłs Nonprofit Kft. a taľtós foglalkoztatási foľmát pľefenálją hogy a megváltozott

munkaképességti személyek képességeinek védett körÍilmények koz0tt történő megŐrzését,

fejlesztését elösegítse' A Szigony-rititaľs Nonpľofit Kftazalábbi tevékenységek keľetében

biztosĺtja a rehabilitaciós foglalkoztatást megváltozott munkaképességrí személyek

vonatkozásában:

(9233) Hivatalsegéđ, kézbesítő

(9 I |2) Intéanényi takarító

(42ff) Recepciós

(4 t | 4) Adatrö gzítő, kódoló

'mely munkaktirtik elsősoľban az Íntéanény adminisztrációs tevékenységét és működését

segítik elő, valamint;

(9239) Egyéb, máshova nem soĺolható egyszeni szolgaltatási és szállítási foglalkozás

(9f 1,2) Hul l adéko s ztźily oző

(7 4|9) Eg;yéb kézrriiipaľi foglalkozasú

(8325) Csomagoló,- palackozó. és címkézőgép kezelő

(7 21 1) Szabásmĺnta készítő

mely munkaköľök a Szigony.útitáľs Nonprofit Kft piaci éľtéket teľemtő, teľmelő.szolgáItató

tevékenységei ęllátására kertiltek kialakítasra.

(;
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Ezen trilmenően a Szigony-útitaĺs Nonľpfot Kft (23|2) szociális munkás, ľehabilitációs
tanácsadó és mentoľ munkaköľben ís alkalmaz megvaltozott munkaképességil
Józsefvfuosban élő szeméĺyt aki a személyes ľehabilitációs tervęket készíti el, azok

megvalósulásában segít a munkavállalők szÁmźra" illetve ellátja mindazon felađatokat,

melyek a vonatkozó Korm. rendoletben és az az alapján készÍtett munkaköľi leíľásában
foglaltak.

A progľam során az egyéni sztikségletekhez igazoďva a pszicho.szociális tanácsadás, a
pszicho-edukáció, a kommunikációs héning, az asszeľtív tréning, a konfliktuskęzelés,
pľoblémaelemzés, pľoblémamegoldás a ťoglalkoztatottak és családtagjaik ľendelkez,ésére áLl.,

A szolgďtatasok igénybevételének módjaľól a személyes ľehabilitációs teľv ľendelkezik.

A ľehabilitációs tanácsadó renđszeľęsen, havonta illetve szĹikség esetén esetmegbeszéléseket

taĺt a foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók részére. f0t3. november l0.én indult
Akkľeditált Foglalkoztatas keľetében végzett tevékenységiĺnket , jelenleg is miiveljük, és az

eđdigi tapasna|ataink alapján ?014. évben taľtjuk kiegészíteni az alábbiakkď.

Motiválás: A foglalkoztatott motíváciljának szintęn furtźsa" sztikség esetén növelése. A
rehabilitációs tanácsadó pozitív kommunikációval, sok és ľeális dicséľetĹel bátorítja az

ellátottat' A segító és a foglďkoúatott miađen nap a munkaidő végén megbeszélik anapi
pľo b l émákat, tapa"szta|atokat, sikeľeket.

Készségfejlesztések, képzések biztosítása a munkavégzés hatékonyságának ntivelése, ill a

pĺ ackép es szaktu dás me gszer zése I megőruése éľdekében.

Pĺackutatás, mely lehetővé teszi a rehabititációs célri foglalkonatás növelését'

PľoÍilbővítés

Az utóbbi évtizedben általánossá vőlt az a felismeľés, hogy a jövőben a jelenlegi tennelési,

fogyasztási szokások nem taľhatóak tovább feľn sem kömyezeti, sem gazdasági éľtelemben.

A fenntartható fejlődés alapelvei, szemlélete a gazdasägi, köľnyezeti, társadalmi tényezök

egyÍtttes kezelése megjelent a vállalatok maľketing gyakoĺlatában, ezze| nĺirĺínyította a

figyelmet a kirnyezetért való felelősségre, a Íudątos fog,laszĺúsí szoĺtások kialakítĺísáľa.Az

anyag-és eneľgiatakaľékossággal, hulladékok újľahaszľrosítasával csiikken az elsődieges

nyeľsanyagok iránti igény, a fogyasttók pedig hajlandóságot mutatnak olyan teľmékek

megvásĺĺľlása, kiválasztása ĺľánt, amelyek kőrnyezetvéđelmi voltáľól meggyőződtek'

7ŕ..)!'
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Ujrahasznosĺtott, hulladék-anyagokból előállítható hąsználati, ajĺĺndék.' pľomóciós termékek
gyártásához megfelelő személyi és tłľgyi fęltételekkel ľendetkezik Szeľvezettink'

20 fti megváLtozntt munkaképességiĺ munkavállaló foglďkoztatasával e speciálís részlegen
készíteĺ Mzműves teľmékek felveszik a verseny| minőségben, kivitelezésben a piacon

megjelenő hasonló teľmékekkel' A teľmékęk hatfuidőre késztilnet kielé$tve a megrendelő
minőségi követelményeit. A Rehabilitációs foglalkoztaĺó műhely speciĺílis jellegét az adja,

hogy megfelelő szakemberet ípaľművészek bevonásávď, irányításávď készülnek a teľméket
amely így biztosítjł az egyedi kivitelezést, magas színvonalat. Egyedi teľvezés a|apjän a

megľenđelök, vevők ęlvaľasainak megfelelően pľomóciós teľmékek előáIlítása, kivitelęzése is
megoldható.A műhely szakmai és technikď felkészilltsége egyaránt lehetővé teszi az
újrahasznosĺtott anyagokból, . hulladékból készü|t használati cikkek kis - és nagy mennyiségií
ęlőállítlását is. Az ipaľmiĺvészek által megtervezett teľmékek magas szĺnvonalon való
kivitelezése biztosítható a megfelelő szakképesítéssel ľendelkezo megváltozott
ĺnunkaképességii emberek által' Vállalkozások és intézmények ľészéľe mappák, kongľesszusi

táskłĺk' promóciós termékek állÍthatóak elő a miĺhelyben. A termékek széles váĺasztékában

szeľepelnek még kiiliinféle olyan táskák is, amelyek cógemblémávď is előállíthatóak'

A kínálat az a|ábbi termékcsopoľtokat oleli át:

o Bevrĺsáľlĺĺ táska
A mindennapi bevásáľláshoz használható, praktikus, lijľďlasarosított anyagbólkészÍilt
kis- és nagy bevasáľló táskakat, kulonbłsző szÍnekben, esztétikus kivitelben képes

elkészíteni a mĺĺhely. Az ipaľmĺlvészek által tęľvezett táskák mindamęllett, hogy

esztétikusak' kopásállók, konnyen kezęlhętĺĺek, riładásul kÖľnyezetvédőek. Az
eldobhaĺó, ktiľnyezetet teľhelő nej lon táskák kival ó helyettesítői.

e Keľékpáľos táska
Magyaľorszźtgon, főleg Budapesten egyre többen szä||nak keĺékpána, hagyjźn< otthon

a kaotikus közlekedés, tö'meges dugók miatt személygépkocsijukat. A kerékpáľos

taľsađaiom egyľe jelentősebb eľedményeket, rendezvényeket tuđ felmutatri' Az egész

országban ťolyamatosan épiilnek ki a keľékpaľos közlekedést megfelelóen biaosító
keľékpĺárutak. Kerélcpárosok, keľékpáros futáľok számára újrďlaszrosított, vízhatlaą
pľaktikus táskrĺk tervezéséľe, kivitelezésére is képesek vagyunk. A táskák illeszkednek

minden kerékpáľtĺpushoz, sok rekeszesek, kĺĺnnyen tisztíthatoak.

Igény szerint a kĺjvetkező trĺskatermékek előríllítasa is megoldható:

o Uzsonnataľtó táska

Ei
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o Valltáska
o ouáska

. Mobĺltelefon taľtó
A fiataloknĄ igényes, színes, esztétikus mobiltaľtók ĺs kínálhatóak.

A megrendelők között kis. és nagykeľeskedök ĺs helyet kaphatnak, hiszen a termékek kiváló
minőséguek, könnyen kezelhetők és tisztÍthatók, szín. és formatartók.

Az újrahasznosított teľmékek palettájának bővítése érdekében a következő kiilső környezeti és

belső szeľvezęti adottságokat vesszĹik figyelembe.Az egyľe tudatosabban gondolkodó

fogyasztók a gazđasági megszoľító intézkedések ellenéľę sem fordultak az olcsóbb teľmékek

felé, meľt ľájöttek, hogy azokkal nem feltétleniil jáÍnak jobban. A magyaľ fogyasztók egyľe

tudatosabbak. Választlĺsukban fontos szeÍnpont a minőseg, a megfelelő áľ.érték aľány és a

teľmék hazai mivolta. Egyľe tłibb fogyasztő szämfua lényeges vásáľlási döntési szempont

hogy a teľmék magyaľ szärmazástl legyen.

2014-ben is céIuĺk a munkahell kömyezet fejlesztése, a meglévő munkaeszkiĺzök adaptív

átalakítása, ĺllefue az e1yesmunkavállalók munkavégzését lęhetővé tévő, vagy

biĺonságosabbá, termelékenyebbé tévő tecbnikai eszközötr<' kiegeszĺtő beľendezések

létľehoása az elsődleges tecbnikai fetadatunk' A jó gyakorlatok átvétele, hogy a megváltozott

munkaképességrÍ munkavállalók foglalkotĹatásaazegészségi állapotuknak megfelelő

köľnyezetben valósulhasson meg.

A Szigony-útitárs Nonprofit Kft az alábbĺ segítő szolgá|tatásokat biztosĺtja a rehabi|itációs

fogla lkoztatásba n.

1.Munkaerő-piaci és foglalkozásl łnformáclós szo|gá|tatás, Munkatanácsadás, me|y során a

rehabilitációs tanácsadóval egytittesen táriák fel a munkavá||alást akadá|yozó tényezőket, és

megtervezik. mi|yen |épéseket kell tenni azok megsztintetésére.

2. ?á|yatanácsadás: mely során páIyatervet készítenek jelen és jtivőbeni munkavállalást

illetően.

3. Rehabilitációs tanácsadás: egészségi áĺlapotukho1végze|tségtikhoz leginkább illeszkedö

munkaköľ kiválasztiásában nyújt segítséget.

4. Áuĺ{skeresésĺ tanácsadás, Munka-pszichológiai tanácsadás, Munkába közvetÍtés,

helyezés a legrnegfelelőbb munkakörbe.

5. Utótĺĺséľés: mely soľán folyamatosan kapcsolatot taľthat a ľehabílitációs tanácsadóva], és

ľnerrtorľal, s mely soľán nyomon kijvethető a megváltozott munkaképességiĺ munkavállaló

nĺuĺkavállalásának sikeĺét (esetleges akadalyainak lekilzdésében is segÍtséget fird nyújtani.)
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A szolgáltatasoklroz való horzělfélÉst segÍtik az írásos tájékoztatók'A szolgáltatáslłíl szĺ5tó

tájékoztatókat eljuttattuk a pszichiátľiai ellátĺással foglďkozó egészségĹigyi intézrrrényeknek, a
házioľvosoknak, a keľiilet szocialis ellátását biztosító szolgáltatásokhoz, a hivatĺłsos
gondnokoktroz, és az illetékes önkoľmánpati hatóságokhoz, szeľvekhez. A Szigony-rititáľs
Nonprofit Kfr. honlapjárr is eléľhetőek infoľmációk a szolgáltatiĺsľól, amelyek
naprakészségéről a fenntaľtó gondoskodik.

Szeľvezetĺlnk telephelye, Budapest központi kerületébęn helyezkedik el. A keľületben hossal
taui fejlesztések, pľojektek indultak meg' a váľos-ľehabiliüációs program keľetébęn megujul a

városrész. A telephely a meryóltozott munkaképességli embęľek munkavégzéséhez
biztonságos munkakt'ľtl|ményeket nyújt. A Magdolna.negyed [. progľam keľetében, a
szeľvezet pźl|yźľ;at útjan 2008-tól bérli a helyiséget ami oFA által kiíľt sikęres pälyázatrévén
felújításra kęr{llt telephely 200m2-ęs, és kialakítása megfelel a munkavédelmi, tilzvéđelmi
szabályoknak. A tisztálkodó, iiltöző és mellékhelyiségek biztosítottak, a mĺĺhelyekben' vagy
k0zeltikben a folyóvizes kézrnosásí ílletve mosdási és kiilön mosási lehetöség biztosított' Az
itt foglalkoztatottak szćlmára is biztosítjuk a munkaľuhát' védőfelszeľelést, mindennapos

tisztálkodási lehetőséget. Alkďomszeruen önkéntes munkában miĺhelyekben az ađott szakma

rnesteľei segítik a muĺkát, a betanítást azon folyamatokľą amelyek megrendeléseik

rninőségí elkészítését támogatják'

A ľehabilitációs foglalkoztatási jogvíszonyban álló személy fog|a|kortat.ása a szęmély egyéni

aiottsőéait figyelembe vęvö ľehabilitácils terv alapjrín történik.Célunk, hogy a ľęhabilitáciÓs

foglďkoztatásban oiyan munkatęvékenységet biztosítsunk, amely elősegíti a megváltozoft

munkaképességrl munkavállaló megmaľadt képességeinek fejlesztését. A ľęhabilitációs
foglalkoztatási célú munkahely teľemtésévęl és a munkahely megtaľtásával a megváltozott

ľnunkaképességű, elsősoľban pszichiátriď betegséggel élő munkavállalók számfua kívánunk
rninél szé]esebb kö'ľben, folyamatos, támogatott munkatevékenységet biaosítani.

Á táľnogatotĹ rehabiliüĺciós foglalkoztatźs céljai ktĺzőtt szerepel, hogy a megváltozott

rnunkaképességű embeľek szátmära sikeľes munkatapasztalat elsajátítĺását biztosítsuk' A
munkatapasztalat megszeľzésével, a munkahelyi kcĺľiilményekhez való alkalrnazkodás

elősegĺtésével, üíĺnogató hozzálä|Lással kĺvánjuk elémi, hogy foglďkozta1otdaink köľében

ľeálís célként fogalmazódjon meg a nyílt munkaerő.piaoon való elhelyezkedés

szandéka.Elsóďeges feladatunknak taľtjuk, hogy elősegítsĺik a foglalkoztatottak munkaeľő.

piacon való versenyképes megjelenését, és a taľtós munkaviszony fenntaľtását.

Klemeltan Kózhasznú Nonprofit Kft.

. tzt.5/Ü.
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Sťgony.Útiľáľs e Kompĺex Kieme|ten Közhasznú Nonproíit Kft'

Az ewőpu modellek foglďkoztatłísi ľehabilitĺĺciós szisztémáit követjiik, melyekben a
tesztelés, a tanácsadrís, a fizikai és ľnenüĺlis helyĺeállítás, a kámsođlás következményeínek
kikilszöbötése fő szempontként jelenik meg.

Az utóbbi évtizęđben ĺíltďrínosgĹ víIrt az a felismerés, hogy a jiivőben a jelenlegi teľmelési,
fogyasztási szokások nem taľhatóak tovább fenn sem kömyezeti, sem gazdasági értelemben.A
fenntaľtlrató fejlődés alapelvei, szemléiete a gazdasági, köľnyezeti, táľsadalmĺ tényezök
együttes kezelése megielent a vállalatok maľketing gyakorlatában' ezze| ráíľánýtotta a
figyelmet a ĺörnyezetért való felelősségľe, a tudalos fogłasztasi szoktÍsok kialakításara' Az
anyag4s energiatakaĺékossággal, hulladékok újľahasznosítÁsával csökken az elsődleges
nyersanyagok iránti igény, a fogyasztók pedig hajlandóságot mutatnak olyan teľmékek
megvásárlásą kiválasztása ftánt, amelyek kömyezetvédelmi voltáľól meggyőződtek. En
igazolja a fat4, áprĺlisrĺban iz ESELY NonpľoÍit Szeľvezettel megkötött
megá||apodásunk, amely alłpjĺńn a Bőváľosi Önkoľmńnyzat teľütetén kĺatłkĺtott
Galéľiában kĺńuítják'és éľtékesítik a Foglalkortatőban e|őáIlított teľmékeket.

Szervezettlnk a megváltozott munkaképességű személyek vonatkozásában tervez egy a

Józsefvárosi önkormányzattal való szorosabb együttműködést, részben a CiviIváros

Programban fogla|tak szerinti cé|ok megvalósítására, másfe1ől a rehabiIitációs fogla|koztatás

kiszélesítésére.

Terveĺnk szerint a megvá|tozott muSnkaképességű személyek részt vá||a|nának munkahelyi

kcirnyezettink (Józsefuáros szívében) lévő parkok, utcarészek ľendszeres megtisztításában, a

szemét osszegyűjtésében, e|távo|ításában. Mindez a k<irnyezettudatos életmód

kialakításában ls segítséget nyújt, másfe|ől pedig igen hasznos' napi szintű elfog|altságot
jelent a psziqhiátriai betegek részére.

A Szervezet az Utĺtárs Nappali k|ubban 30 fő józsefváľosi Pszichiátrial Beteg nappaĺi
e|látását bĺztosÍtja a Szociá|is Torvénynek megfelelően. A nappa|i intézmények azok, me|yek

potenciálisan képesek arra, hogy akár egy akut fázis után, akár hosszú évek bezáľtságát
(otthon vagy intézményben} követően az e|ső ugródeszkát Jelentsék a kri|vi|ág, a kozösség

felé' Az érintettek kórházi pszichiátriai kezelése után, a saját |akókörnyezetben folytatott
életvite|ét támogatni képes szolgáltatások, s mint i|yenek aĺapvető fontosságúak lehetnek a

pszicho-szociá |is rehabilitációban.

Az el|átás fe|használói részt vesznek a döntéshozatalban, különĺisen a kockázatkeze|ési és a

cé|kitűzésekkel kapcsoľatos prioritásokkal, fej|esztésekke[ és az innovatív, hatékony

beavatkozások aÍkalmazásával kapcso|atban, mĺnd a rendszer szintjén, mlnd pedig egyéni

szanten.

ť" .j

\Ąo



Ĺ.i

Szigony.Ütitárs a Komp|ex Kiemelten Közhasznú NonpľoÍit Kfl.

A missziójában a szeruezet a kliensek . lelki egészségtanácsért, prob|émamegoldásért

fordu|ók, betegek, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, |akhatási prob|émákkal élők, stb. -

szükség|eteire reagál és az ezeket felülíró |ntézmény|szükégleteket háttérbe szorítja;

misszióJában személyközpontú megközelÍtést, egyénre szabott szolgáltatást nYújt. aho|

az emberi méĺtóság a méltányos bánásmód, az emberi jogok tlszte|ete, a stlgma

csökkentése, a fethata|mazás (empowerment}, a dőntési szabadság az e|sődleges

szempont;
a munkatársak munkakori Ieĺrásában és a munkahelyi teljesítmény-értéke|ési
szempontok kozott megjelenik a team-munka, az asszertív, hatékony és pozitív

kommunikáció és konfliktuskezelés mlnd a kliensekkel, mind a munkatársakka| va|ó

kapcsolatban, a szakeĺnber e|sajátÍtja a konkordancia tárgya|ásiku|túrájáU

A Szigony.utitárs Nonprofit Kft. az Utitárs Nappali |ntézményében is részt kíván venni a

Nemzeti telkĺ Egészség Stratégia 2o1'4.2oz0 mewa|ósításában, egyrészt a helyi

kĺizosségek, az egyházi és a civĺ| kezdeményezések, az önsegĺtés és önszerveződés, a

megva|ósult jó gyakor|atok támogatásával. A makro- és mikroktizösségek ĺe|ki

egészségénet az egészségtudatos magatartás elsajátításának, fejlesztésének prioritásait

szem e|őtt tartva, támogatja a kĺsebbségek és hátrányos helyzetíí rétegek és csoportok
he|yzetbehozását a társada|mI felzáľkózás támogatására és a hátrányos hetyzet

cscikkentésére'

A NappaIi Klub helyiségelt rende|kezésre bocsájtia kiirnyékben |évő társasházak |akóinak

közösségi programjaira, valaľnint a lakógyűlések lebonyo|ítására nnint ahogy ez eddig is

történt.
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Jegyzőkönyv

A Buclapest VIII., 3549|/0/Al38 he|yrajzi szám alatt felvett, a Budapest VIII., Baross u, I1f ,
szám a|atti, 193 m2 alapterületű, jelenleg haszná|őval terhelt nem lakás cé|iár:a szolsáló utcai
bej áratú ftildszinti irodahelyiség,

A Budapest VIII., 367|3l0lN3 he|yrajzi szźrn alatt felvett, a Budapest VIII., KÍúdy Gy. u. 3.
szám alatti,530 m2 alapterületű üres nem lakás céljára szo\gá|ő utôai bejáraiú ftjldszint és az
abból megkĺizelíthető pinceszinti nem lakás célú üzlethelyiség,

A Budapest VIII., 3650910/Al9 he|yrajzi szám a|att felvett, a Budapest VIII., Rákóczi ut 19.
szám a|atti,237 mf alapterületű tiľes nem lakás céljára szolgáIő, i. emeleten elhelyezkedő nem
lakás célú tizlethelyiség,

A Budapest VIII., 3^464I/0lAl3 he|yrajzi szźtm a|att felvett, a Budapest VIII., Rákiczi ut 5I.
szám aIatti,246 m2 alapteľülettĺ tiľes nem lakás céljára szo|gá|ő utcai bejáiatú foldszint és
magas fcilds zinti nem lakás célú üzl ethelyi sé g

bérbeadásáľa kiíľt pá|yázatra benyújtott ajánlatok bontásáról.

Jelen vannak: Jelenléti ív szeľint
Idopont: 2014. ápľilis 25. 10 óra 30 perc
Helyszín: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. 1083 Budapest, Losonci u. f . szám
alatti iľodahelyiségének I. emeleti táľgyaló.

A pá|yázatra benyújtott ajánlatok bontását Markó Tímea a Helyiség Béľbeadásim Iroda
vezetője végzi.
A Budapest Főváros Józsefvárosi Önkoľmányzat Képviselő-testületének, Városgazdálkodási és
PénzĹigyi Bizottság l77120|4. (II' 24.) számú dcĺntése a|apjénnyilvános egyforduló s pá|yázatot
hirdet a tulajdonát képező Budapest VIII., 3549|l0/N38 he|yrajzi szám a|att felvett, a
Budapest VIII., Baľoss u. 1|2. szám a\atti, |93 m2 alapteľriletű, jelenleg hasznáIoval terhelt
nem lakás céIjára szo|gá|ő utcai bejáratú ftjldszinti iľodahelyiség béľbead ásfua.

Lvázat

i feladatokhoz és cé lódó tevék

tevék

szervezet ľészéľe kerül kiírásra. kedvezményes bérleti díjon. A pálvázónak legalább 1 éve

véŻző szeľvezet kell. hogy leqyen. továbbá Józsefváros lakossága éľdekében kell ellátnia a

csatolnia a szakmai beszámolót.



A Budapest Főváľos Józsefvarosi Önkormányzat Képviselő-testületének, Városgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 325/2oI4. (Iu. 24.) számű döntése a|apján nyilvános egyfordulós
páIyázatothirdet a tulajdonát képező Budapest VIII., 367t 3l0lAl3 helyrajzi száma|att felvett,

a Budapest VIII., Krridy Gy. u. 3. szám alatti, 530 m2 alapterületiĺ üres nem lakás céljára

szolgáló utcai bejáratú ftjldszint és az abbóI megközelíthető pinceszinti nem lakás célú

üzlethelyisé g bérbeadására.

A Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testtiletének, Városgazđálkodási és

Pénztigyi Bizottság 3OII2O|4. (III. I7.) számú dĺjntése alapján nyilvános egyťordulós

pá|ytnatot hirdet a tulajdonátképezo Budapest VIII., 36509l0lAĺ9 he|yrajzi szźlm a|att felvett,

á Budapest VIII., Rákóczi út 19. szám alatti,237 mf alapterületű üres nem lakás céljaľa

szolgáló' I. emeleten elhelyezkedő nem lakás célú üzlethelyiség bérbeadására.

A Budapest Fováľos Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselo-testületének, Váľosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 3O2|2OI4. (Iil. 17 ') számll döntése a|apján nyilvános egyfordulós
páIyázatothirdet a tulajdonátképező Budapest VIII.,34641l0lAl3 helyrajzí szám a|att felvett,

ä Budup"st VIII., Rákóczi út 51. szám alatti, 246 mf alapterületű tiľes nem lakás céljáľa

szolgáló utcai bejáratú floldszint és magasföldszinti nem lakás célú tizlethelyiség bérbeadására.

A p á|y ázati felhívás kifĹig gesztésre került :

- Járási Hivatal okmányirodáján,
- a Kisfalu Kft' székhelyének és telephelyeinek hiľdetőtábláin

elhelyezésľe került továbbá
- azonkormányzathon|apjćn
- a Kisfalu Kft. honlapján
- azingatlan.com ingatlanhirdetési honlapon.

megjelent
- aJőzsefváros című helyi |ap20|4. ápľilis 08-i számában.

Az ingatlanok megtekintésére előzetes időpont egyeztetés a|apjźln.

Apályázatta l db aján|atérkezett.

A pá|yázat bontásán az Ąán|attevő Szigony-útitárs Kiemelten Kozhasznű Nonproťlt Kft.

képviselője Goľdos Erika Julianna ügyvezeto megjelent.

A Budapest |őzsefvárosi onkormtnyzat Képviselő-testületének 428120|2. (XII. 6.) szźlm,ű

határozata a|apján az ajánlatok bontásakor az a|ábbi szabá|yok keľülnek a|ka|mazásľa:

30. Äz ajánlatokat tarta|mazó zárt borítékokat a Kiíľó a pá|yázati felhívásban megjelölt

idopontban bontja ťeI. Az ajánlatok felbontásánál a Kiírón, illetve az azt képviselő személyen

kĺvfu jelen lehetnek azď1ánlattevők, valaminÍ.aZáItaluk írásban meghatalmazott személyek.
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3|. ,ijz|eti titoka hivatkozással nem tiltható meg, hogy a pá|yázati ajĺínlatok felbontásakor
ismertessék
a) az ď1áĺ|attevők nevét,
b) székhelyét (lakóhelyét)'
c) az általuk felkínált vételáľat,
d) megfizetésének módját és időpontját.
32. Apá|yźnatok bontásakoľ és értékelésekor a Kiíľónak vagy a vagyoniigyleti megbízott jogi
képviselójének jelen kell lennie.
39. A pá|yázati ajánlatok felbontásáról és ismertetéséľol jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvnek Í"artalmazni kell a 31. pontban felsorolt adatokon kívtil a páIyazati boľítékok
felbontásakoĺ a pá|yázők részéről felmeriilő észrevételeket, kérdéseket és az arca aďoÍt

válaszokat. A jegyzókönyvet az ajźln|aÍtevők kciziil felkéľtek hitelesítik.

Maľkó Tímea megállapítja, hogy a páIyázat két példányban, külcin borítékban került
benyújtásľa.

A borítékon a benyújtóra vonatkozó információk nem találhatók, majd felbontja a boľítékot és

ismerteti, hogy az aján|atota Szigony-útitáľs Kiemelten Közhasznú Nonpľofit Kft. nyújtotta be.

Az ajánlattevó az aján|ati összesítőn a kĺivetkező ajanlatot tette:

- bérleti díj ajánlat: 121.600,-Ftlhó + Afa
- bérbevétel célja: szociális intézmény
- bérbevétel időtar1ama: 5 év hatáľozott ido
- egyéb vállalások: az újbóli működési engedély beadása és elnyerése a szociális

alapszolgáltatási, valamint a rehabi1itációs foglalkoztaÍás ťolytatásához.

Apá|yázatbontó bizottság megállapítja' hogy apźiyázatban nem kerültek becstolásra azalábbi
dokumentumok:

o bérleti dij igazo|áshoz kapcsolódó közmű szolgáltatóktő| az igazolások becsatolása,
o bérleti j o gviszony módosításáľ a v onatkoző nyllatkozat.

Markó Tímea tajékoztatja a Szigony.útitars Kiemelten KözhasznuNonprofit Kft. képviselőjét
(aján|attevot), hogy ajanlott, tértivevényes levélben, 5 napos határidő kitűzésével ťe|sző|itja az

ajánlattal kapcsolatos foľmai vagy Íarta|mi hiányosságok pótlására, amennyiben a szĹikséges

nyilatkozatokat,igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes köľűen csatolta. Amennyiben az

ajánlattevo a felhívás kézhęzvételét kovetően az abban megjelölt határidőre ahiányt nem, vagy

nem teljes körűen pótolja, ugy ajźn|ata ahiánypőtlási határidő elteltének napját követo naptól

érvénytelennek minősiĺl, és apá|yázattovźhbi ľészében nem vehet részt.



Markó Tímea elmondją hogy Budapest VIII., Krridy Gy. u. 3. szám a|atti,367t3/0/N3 hrsz-ú
]30-m2, a Budapest VI[., Rákó czi it |9. szém a|atti,36509/0/A/9 Łvsz-u237 mz,és a Rákóczi
út 5 l . szám a|atti,34641/0/A/3 hľsz-ú 246 mz alapteľtiletű nem lakás célú helyisé gekre az eIőírt
hatáľidőben pźilyázatnem érkezett be'

Markó Tímea elmondja, hogy a benyújtott iratok alapján a szükséges hiánypótlás
megállapítására a bontási eljáľás lezárásátkövetően és az értékęIési eljarást m-egelőzően kertil
sor.
Apá|yázat bontásáról Gordos Erika Julianna l0.50 peľckor távozott.

Apa|yázati bontási jegyzőkonyv ot (5) számozott oldalból, áll és 3 (háľom) eľedeti példányban
készü]t.

Markó Tímea apályázat bontási eljáľást 1l óra 00 perckor bezfuja.

kmf.

'\ ^ ,''-\"^
ľ,,'*.\)"\oú;uJ,i."áU.

Dr' Leitli Noľbert



Jelenléti ív

a1ely f014. április 25-én, a Kisfalu Kft. hivatalos helyiségében készü1t a fenti címeken Iévő
1i!1orm1nľZati tulajdonú. használóval terhelt és tires n.ĺn luká, cé|jára szolgáló helyiségek

ľ:|.]1.::ľrínak megszeľzésével kapcsolatosan kiírt nyilvanos pä|yäzattra érkezett ajtn|at
Dontasaľol.

Markó Tímea iľodavezeto a páIy ázatbontó bizottsás elnöke :

B alo gh Erika referens a pá|y ázatbontó bizott ság tagtra:

Dr. Leitli Norbert ügyvéd a ptůy ázatbontó bizott sźlg tagsa:

U€

ĺ-ďi.





Jegyzőkönyv

a Budapest VI[., Baross u. ||2. szálm a|atti,354gtl0/A/38 hrsz-ú nem |akás cétjáľaszo|gálĺí helyiség béľbeadására kiírt pń|.'vázatra benyújtott ajánlatok bontásáró|

Jelen vannak: Jelenléti ív szeľint
Időpont: 2014. 05'12. 12.30
Helyszíll: Budapest Józsefuárosi onkornrányzatPolgáľmesteri Hivatala III. emelet l05. szoba

Markó Tírnea lliegnyitja a bíľáló bizottság ülését. Felkéľi a tagokat. válasszanak maguk köztil|evezető elnököt és két jegyzőköny,v hitelesĺtőt.

A Képviselő-testület 428l2O|2. (XII. 06 ) számú batározatának 32. pontja alapján apályázatok értékelésekoľ jogi képviselőnek kell jelen lenni. A 40. pont alapján. a ,,pá|yázatokértékeléséro| - a 32. pont szerinti jogi képvis elá, a,agyonügyleti megbízott képviselője és akcĺzreműködo szakérto által aláíit - jěgyzőkönyu.ř"k"ll_Ĺészítenř,. Elozoek alapján ajegyzőkönyvvezetést Dr. Leitli Noľbel1 látjä el'

A tagok levezeto.eh]9knek Guzs Gyul át, jegyzokönyv hitelesítőnek Jakabfy Tamást és KaiserJózsefet 
.j avaso lj ák. Kéri, hogy kézfe|tartáss al szavaz zanak.

A Bíráló Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett. a Bíľáló Bizottság elnokének GuzsGyulát. a jegyzokonyr,lritelesítéséľe Jakabf1. Tamást e, ŕuĺ,...Iózsefet keľi fel.

Markó Tímea
Átaa;a az ülés Vezetését Guzs Gyula levezetcĺ elnöknek.

Guzs Gyula levezető elnök
Felkéri Maľkó Tímeát isnreľtesse a páIyázatot. a vonatk ozo .jogszabályi köľnyezetet és abenyúj tott a.i árlatokat

Markó Tímea
Elnrond.ja. hogy az onkormányzat Versenyeztetési szabáIyzat.ának 40. pontJa alap;án. apá\yázaÍ.ok éľtékeléséľol szó|ó jegyzoköny vnek az alábbiakat ke]l tarĺalm aznia:
?) a páIyźnati eljáľás ľcivid ismertetését, a beéľkezett ajánlatok számát.b) a beéľkezett a.jálllatok rövid éľtékelését.
c) a legjobb aján|atrar'onatkozó javaslat indokait.
d) az.el\ęnérték (béľleti díi. vételáľ) Ineghatározásának szenrpont.jait (ideértr,e a vételáratbefolyásoIó kötelezettségvállal ásokat),
e) a kikotc;tt biztosítékok megfelelőségének szenrpontjait,
Đ a dcintések indokát.

-s) a páIyázati eljárás eľedményének összefoglalo éľtékelését. az e|ső két lrelyľe javasolt
pá|yázo nregjelölését. lra eIĺe mod r,an.

h) abírá|atball közľelrrűködők által Íbntosnak tartott köľülményeket. tényeket.

Isnrerteti a pá'lyázatot: A Budapest Józsefváľosi Önkoľm ányzat Képviselő-testületYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 17712014. (II. 24') ,ia^u határozata alapján



n1'ilvános pá|yázati fellrívás kerĹilt kozzététe|re, a Budapest VIII.. Baross u. 1l2. szárn alatti.3549|l0/A/38 hrsz-ú nem lakás cé|járaszolgáló helyiség bérbeadása céljából.A helyiséget jeIenleg Szigony-útitárs Kienreltell Kózhasznú Nonplofit Kft. volt béľlőnasznalta.

ApályźzaÍi kiírásnak taľtalmaznia kellett. hogy a Szigony.útitáľs Kiemelten Közhasznťl NonprofitKft-nek - tekintette| aľľa' hogy jelenleg a neýiséget bĺ,torĺbarl tartja - vállalnia kel| egyoldalúkote|ezeľtség váIIaló nyiIatkozatĹan. hógy alńenřyĺu.n l]eln llyĺrjt ..be pá|yázatot, éľvénytelenpá|yázatot nyújt be, vagy a benyújtott pá|yizatok enékelése a|apjái 
",' 

o"Ĺ"i'"äil.ut,,a, szervezetpá|yázatát nyilvánít lryeftesnek, a he|yiséget kiüritve, az értesítés kézhezvéte|&ol śzálnított 30 naponbe|iil, a koziizemi díjak megfizetéseľő| szó|o igazolásokkal egyĹitt u, Önto.* ányzat biftokábavisszaadja. Enllek a Szigony-ťrtitárs Kieme|ten Közńasznú NonpľoňiKft eleget tett.

A kiíľásban szeľeplő kedvezményes bérleti díj mértéke l21'600.- Ftlhó + Áfa. Amennyibena
szervezet a páIyázat lryeľteseként bérleti szeľzodést kcjt és vál|a|ja és teljesíti a Képviselo-
testület 248lf013. (VI. 19.) számú határozatának f7. pontja szeľinti feltěteleket, azaz évesbeszámoloit a szakmai bizottság ľészére benyú.itja. és azt a bizottság elfogadja' aZonkornrányzat tr-rlajdonosi/bérbeajoĺ .1ogota. gyáto,ro bizottsága a béľleti äĺ1ut. u helyiség
.Iózsefváľos' va]alnint a jozsefváľosi lakosoĹ éľdekćben folýtatott tevékenység szeľinti
kihasználtsága fÚggvényéberr a26. pont1.), b.) vagy c.) pontja szerinti mértékľe módosíthada,
a béľleti szerzodés egyéb feltételeillek vá\t.ozaÍ|anul-ľ'ugýa'u mellett'

Amennyiben a szaknrai teľr,e, beszámolój a a|apján bizonyított. hogy tevékenységét csak
ľeszben végezte Józsefváľos éľdekében. úg1, a béľiěti díj a 26. pontban-łabá|yozott nragasabb
kategóľiába soľolt béľleti díjra emeIkedik'

Amerrnyiben a szeruezet a beszánrolási kötelezettségének késve. vagy nem tett. illetve a.jelen
pontban későbbiekben felsoľolt feltételeknek nem teljesítette, ugy a bérleti díj a Képviselő-
testület határozatának 8. porrt.iában meghatározott, éies inflációval növelt számított béľleti
dijľa elnelkedik, amely összeg apályázatközzététe]ének idopont.jában 16f.133.. Ft/hó + Áfa
Ervényes pá|yázatoI aZ a sze].vezet nyúJthat be, anrelyik Iegalább l év'e bejegyzett es működő'
önkoľlnányzati fe|adatokhoz és célokhoz kapcsolódô ter,ékenysé g,t ,"g,o"taľsaság' továbbá
Józsefváľos lakossága érdekében rrlűködik. és csatolja u ,,uĹ-ď beszámolóját' valamint a
helyiségben v é gzendő szakmai terrlét.
Az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szeľvezetnek a
következo feltételeket a béľleti szerzodésben váIiaInia kell:
a.) honlap.iárr. sajtónregjelenésein szeľepeltesse támogatoként azonkormányzatot.
b') a legatább havi renclszeľessé'eĹi helyiséghaszná|atot igénylo esenrényekľől (fogadóóra,

gyűlés' ľendezvény. tanácskozás. stb.) küldjön értesítési, meghívót az 
.onko1.m 

ányzatnak,
Az eseľlrények népszerűsítéséľe az onkoľnrányzat a honlapján, közösségi portál profilján
,,civil esetlenynaptárÍ,, hoz létľe ćs működtet.

c.) minden év mál.cius 15. napjáig nyújtsa be az adott évre vonatkozó szakmai tervét.
amelyből megállapíthato. hogy milyen események eÍ. te].vez az év soľán megrendezni.
illetve a béľlenlényben nrilyen állando tevékeIlységet végez. az menny]ben szolgálja
Józsefváľos és a.jozsefváľosi lakosok éľdekeit.

d.) az előző évi tevékenységéről nyť4tson be beszámolót tárgyév május 3 1. rrapjáig.

e.) a helyiségben aZ alapszabá|5,ában megjelolt céloknak megfelelően a béľbeadáskoľ
engedélyezett tevékenységet folyanratosan folytassa.



A páIy źzati fělhívás kifĹiggesztésre keľüIt:

- Jáľási Hivatal oknlányiľo dáján 20,14. április 09. napjátó I2O14.ápľilis 23-ig- a Kisfalu Kft. székhelyének és telepheiyeinek niľaeiotaulain 2O|4' ápľilis 09. napjátol2014. ápľilis 23-ig
elhelyezésľe keľült tor,ábbá

- af oľúonnányzat honlapjáll
- a KisfalLl Kft. honlap.ján
- azingatlan.com ingatlanhirdetési

megjelent
honlapon

- aJozsefváľos című helyi |ap2014. április 08-i számában,

Az ingatlanok megtekintéséľe előzetes idopont egyeztetés aiapjánvolt lehetőség.

A páIyázati dokumentációt egyJelentkezó vás.árolta meg. a pá|yázatra a ľendelkezésre álIóhatáľidoig. ami 201ł ápľilis 2ś. péntek 10..'u J;;;"ii l au ajánlat érkezett. Az aján|atborrtásáľa a Kisfalu Kft. 1083 BLláapest, Losonci u.2. szám alatti székhelyének I. emeletitárgyalojában keriilt sor. A pá|yázatok b9nt1;án u, uii,lutt,;ő ;';;;i"ľ ,,i*on,-útitáľsKiemelten Közhasznú Nonpľofit-Kft. Gordos Erika Juliänna ügyvezeto jelent meg. a KisfaluKft részéľől Maľkó Tílnea iľodavezető, Balog Eľika referens vett ľészt, a jogi képviseletet Dľ.Leitli Noľbert látta el.

Az ajánlatot a Szigolly-útitáľs Kierlelterr Kozlrasznú Nonpľofit Kft. (székhely: l083Brrdapest. Balassa u.6.; Bíľósági nyilvántanási szám: Pk.65965/l 99|/3, 1991. 08'16;adószánr: 19669072-2-42) nyűjtotta be. Az ajáriattevő az ajánlati összesíton a következoajánlatot tette:

- bérleti dlj ajánlat: 121.600. Ft/hó + Áfa- béľbevétel célja: szociális intézmény
- béľbevétel idotartama: \taÍ.ározott. melyet a pá|yázat bontásakoľ aZ ajánlattevoképviseló.je módosított, hogy határozatlan idcĺľe kiľik a bérleti szerződ,ésmegkötését.- egyéb vál|alások: az u.iboli niűködési engedély beadása e' .lny..jse a szocjá1isalapszolgáltatási, valamint a ľeliabilitácios foiglalŕo ztatásfolytatásához.

A benyújtott iľatok alapján az alábbi hiánypotlási felhívás kiadásáľa volt szükség:. béľleti díj igazo\áshozkapcsolódó kozmíj szolgáItatokto| azigazolások becsatolása.. béľleti.jogviszonyidőtartalnánakmódosításáľavonatkozónyňatkozat'

A pá|yázati felhívás szeľint érvényes ajálllata következő feltetelek teljesülése esetén telrető:..Az ajánlattevo ľészt vehet a pályázaton, amennyiben:

I . nlegvásáľolj a a .^PáIyázati feltéte|ek'' -et, és azerľől szóló igazolástcsatolja,
2. az ajárllati biztosíték összeget hatáľidoben me.tfizeti, és az beéľkezik,
3. az aján|aÍok |eaclásálrak határidejéig az ajánlatát benyĹljtja,

4. a pá|yázati clokumentácíóban foglalt feltételeknek mal.adéktalanul eIeget tesz.

Az aján|atter,onek:



a) az aján|atban kozölnie kell a cégnevét. székhelyét. adoszámát, cégszánáÍ.. képviselójének
nevét és eléľlretos égét^ az elektronikus ler,elezéśi círrrét. ha ilyenne-ĺ ľendelkezik.b) az aján|at|loz kell csatolni a pályázoÍt nenr lakás célú helyiségnek megfe1elő aiánlatibiztosíték befizetésre vonatkozó bizony,lat másolati példányát, baň'i átuta|ás Lrt.|án történő

i:!ľ:: ,.',.1én 
a bank teljesítési igazolását. ů*' aZ átutalás teljesĺtését ígazo|ő

oanKszamla klvonatot.
c) az aján|atban n1ĺi|61ft6znia kell arĺól. hogy vállalja a .,Pá|yázatl feltételek,,-ben. illetveme]lékleteiben leíft szeľződéskötési és egyéb felieteleket, továbbá a páIyázaÍ. céljának

megvalósítását. Az ajánlattevonek ajánlatában meg kelljelc'lnie a béľbevetel időtatarnát,
amennyiben aZ a pályázati kiírásban fogla|taktól élte.o. egyúttal tudomásul kell vennie,
hogy a pá|yázaÍi dokurnentácio mellékleteként csatolt bérĺeti szerződés tervezeÍ.. bérletijogviszony időtartamához kapcsolódó részei éľtelemszerűen változnak.

d) az aján|atban nyilatkoznia kell arľóI' hogy rá vonaÍkozoan a2O1t. évi CVIII. toľvény 56.
$ (1) és 57. $ (1) bekezdésben foglalt kiiáro köľülmények nem áIlnak fenn.e) az ajánlatban nyilatkoznia kell arĺól, hogy ado és adók módjáľa behajthaÍo koztartozása
nincs. E rryilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|ásit arľóI, hogy nem áIl fenn
koztaľtozása.

Đ az a.ián|atban nyilatkoznia kell arľól. hogy Kiíľóval szelrrben bérleti díj tartozása nincs.
továbbá a Kiíróval szemben szerzodésben vállalt és nenr teljesített kötele;eftsége nincs.g) azajanlathoz csatolni kell a 2013. évre vonatkozó szakmai beszálnolo illetve a helyiségben
r,égzendő tevékenységľol szóló 2O14. évi szakmai tervet.

A szakmai tervben aza]ábbi szenrpontoknak kelI szerepelniük:- tevékerrység beniutatása (célok. feladatok ismeľtetése. pľogľam leíľása. tevékenységének
éľtékelése)

- Jozseťváľosi lakosok ľészvétele' becsült száma a szervezeÍ.rendezvényein.- .'összhangban á|| tevékerrysége .Tózsefr,áľos Civilváros programjával, iIletve aZ
onkoľmány zat a|apfe|adatai vál.

- cinkéntes nrurrkát végez a keľrilet lakossága éľdekében.
A páIyázati eljáľás soľán benyújtott ajánlatot' továbbá az ajántat mellékleteként benyújtott
valamennyi nyilatkozatot cégszeľű aláírással kell el]átni. Cégszeľű aláírás során a cég
képviseletéľe jogosult szemé|ylszemélyek a társaság kézzel,vagy géppel íľt' elonyomott' Vagy
nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket onálloanlegyüttesen ĺi:^li.ĺii' alá hiteles cegahíršši
ny llatko zatuknak m e gfe I e I o en. "

A pályázati felhívás alapján. a .páIytlzati eljáľás soľán összeféľhetetlenséget kell
megállapítalli. ha a páIyázaÍ"ok eIbíľálásában olyan szervezet. illetőleg képviselojük vesz részt,
aki maga is ajánlattevo^ vagy
a) annak kcjzeli hozzátartozója (Ptk. 685. $ b) pont),
b) annak munkaviszony alapjárr felettese, vagý alkahnazottja.
c) annak más szerzőcléses jogr'iszony keľetében foglalkoztatoja, vagy foglalkoztatottJa,
d) ha bármely oknál fogva nem váľható el tőle azugy elfogulátlan ňegítě]ése.''

Éľvénytele n a páIyázati eljáľás' lra
a) apályázat" elbíľálásakor az összefeľhetetlenségi szabáIyokat nregsértették,
b) valamelylk ajánlatÍevő az eljáľás tisztaságát vagy a többi ajinlattevo éľdekeit súlyosan

séľtő cselekményt követ e].

A k i íľó eľednr ényt e l erurek ny ilv áníthatj a az el.i ár ást. ha
a) nem éľkezett aiállat.



b) kizárőIagéľr,énytelen ajánlatok érkeztek

:) azegylkajánlatter'ő sem tett apá|yázatífelhívásbarr foglaltaknak nlegfelelő ajánlatot'd) a kiíľó az e|jáľás érr,érrytelenítésérol döntött.

A benyújtott pá|yázatot a Bíľáló Bizottság tagjai e-mail útján 2014. nlájr-rs 06-ánmegkapták.
anlrak taľtalmát megisnreľték.

A benyújtott ajálrlatok és mellékletei alapján nregállapítható' hogy a
bérbevételt kizáró ok nem áll fenn. A bérleti ,,,,.ődé, Íartalmára
észľevételeket.

szeľvezettel szemben a
az aján|attevő nem tett

Az elbírá|ás fo szenrpoľlt.iai. az egyes bíľálati szempontokra 5-5 pont adható:. aZ ajánlott bérleti díj összege.
. a civil tevékenységet végző szervezet Józsefvá.os lakossága éľdekében ellátott

tevékenysége a szakmai beszámolója, valamint szakmai terve alJpjálr.

Tekintettel arľa. hogy l db éľvényes ajánlat került berryújtásra, és az a pá|yázati fellrívásban
meg| ei ö lteknek nre gfel el. í gy a p á|y ázat érvényesnek teŕ i ntheto'

A benyťrjtott a.ián|at ellenajánlat nenr lévén a pontrend'szeľ alap.ián. nlaximális
pontszámban ľészesítlrető.

A pá|yázat eľedménytelenségének megállapítására okot adó koľĹilmény nem ál1 fenn.

Guzs Gy'uia levezető elnök
Megkéľi a Bíľáló Bizottság tagjait. lrogy a pá|yázati eljáľás lefol1tatásával. a ben1lg.j1611
a.iálrlattal kapcsolatos véIernéllyĹiket fe.jtsék ki, kéľdésüket tegyék fel.

Kéľdés a benyújtott ajánlattal kapcsolatosan nem volt.

Guzs Gyula levezetó elncjk
Felkéri a Bizottság tagiait. éľtékeljék az aján\atot, és tegyenek ajánlatot a Képviselo-
testületnek a p ály ázat eredm ényének megál l apításár a.

A Bíráló Bizottság úgy dönt,
l.) hogy a benyújtotÍ. pá|yázaI alapján a Bíľáli Bizottság az e\bíľá|ási szempontok alapján

a pályázatot l0 pontľa értékeli.
2.) javasolja a Humánszolgáltatási Bizottságnak. hogy a pá|yázaÍot nyilvánítsa

éľvényesnek és eľednrényesnek és tegyen javaslatot Yárosgazdáfuoaa'i és Pénzügyi
Bizottságlrak.

3')Javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a Humánszolgáltatási
Bizottság javaslata aIapján a pá|yázaÍ. nyeftesének a Szigony-útitáľs Kiemelten
Kozhaszllú Nonprofit Kft-t jelölje nreg'



I

Guzs Gyula ler'ezető elnök a Bírálo Bizottság Ĺilését 1f őra 15 peľckoľ beľekeszti.
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Dľ. LeitliNorbeľt
.iegyzőkonyvvezeÍ'ő a vagyonüg1,leti megbízott képviselőie
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3.ž.* 'ł{5r.J..-.5-..ijegyzokönýv hitelesíto .iegyzokönyv
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Jelenléti ív

a Budapest VIII., Baross u. |12. szám a|atti,3549|/0/A/38 hrsz-ű nem lakás céIjáľa
szolgáIĺĺ helyiségek béľbeadására meghiľdetett pályázatra benyújtott ajánlatok bíráló

bizottsági üIéséľől 20l4. május 12.

Városgazdálkoclási és Pénzüg1,i Bizottság ľészéľől

Guzs Gyula

Jakabfy Tanrás

Kaiser József

Kisfalu KÍt ľészérol

Maľkó Tímea

Krrbánka- Beľglranrnreľ Petľa

Dľ. Leitli Noľbeľt




