
zakkĺizépiskolai szakkćpzés

Nappali(N):1370 E@
8.2. Szent Benedek Gimnázium, Szakképző
Tagintézménye- 610 fő

címe: 1098 Toľonyhazu. 1l.
telephelye:

7.2,I. lI49 Budapest, Piĺlangó park 3_5.

Isko|a €s Kollégium Budapesti

,2, 7.2.r Osszesen

22

íq
68
r40

E80
N22
E 140

Ef40
N68
E 380

8.3. Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedĺ TagintézméEye _
1910 fó
círne:. 6724 Szeged, Mars tér 14'
telephelyei:

7.3.1. 6724 Szeged, Ká,Ivfuiat&7,
7.3,2. 6"18f Móľahalom' Baľmos Gyargy tér 2,

Igényjogosu|tságot
meg aLapoző tevéken ységek

3imnázium (4 évfolyamos) E 140

Szakközépiskola általános képzés
{.évfolyamos

N6s

Szakiskolai szakképzé,s
hĺ l00
E 250
L 150

Szakközépiskolai szakképzés
N 125
E 350
L 1s0

7.3.1 7.3.2. Osszesen

E 140

N65

E 100 E80
L50

N 100
E 430
L200

E i00 E 150
r I00

N 125
E 600
L25A

Igényjogosultságot

iskolai szakképzés

lai szakképzés

Nappali(hl): 90 fó Esti iE}. szo fĺi

Nappali (N):290 Esti (E): 1170 Leveler-o (L):450



l0

8.4. Szent Benedek Gimn:ázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaöľsi Tagintézménye
- 455 fő
címe:2040 Buđaĺirs. Esze Tamás u' 3.

Igényjogosultságot
tęvéken

kiskoĺai szakképzés (elmélet és gyakoľlat)

iskolai szakképzés (elméIet és gyakoľlat)

iskolai ĺíltalános 12. évfolvamon
Nappali (N): 185 fo Rsti (E): f70 ťo

8.5. Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola ós Kotlégium Balatonfüľedĺ Széchényi
Feľenc Tagĺntézménye - 770 fő)

címe: 8230 Balatonfiiľed' Hősök tere 1.

Nappali (N): 500 ftĺ Esti (E): 60 fő

9. Isko|atĺpusonként az évfolyamok száma

Kollégium: f\o fő

Központi (kiĺziis igazgatást ellátó) feladatellátási hely:

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Isko|a és Kollégium
székhełye: 9090 Pannonhalma, Várkęľület l.

imnázium (4 évfolyamos)

iskola (4 és 5 évfolyamos)

skolai oktatás (9-10 évf.) (kifutó)

zakÍskolai szakképzes
őľehozott szakképzés (9-1 l évf.)

oIlésiumi ellátás

N80
E30
N35
N45

łW
bL



Az intézmén y tag in tézményei ben :

9.1. Szent Benedek Gĺmnázium, Szakképző Iskola és Koltégium Miskolci Tagintézménye
címe: 3533 Miskolc, Kabaĺ u. |2,

Iskolatípus

tJlmnaZtum
Szakközépiskgla párhuzamos képzésśđ
jzakiskolai oktafuís (9.10 évf.) (kifutó)
jzakiskolai fe'lzáľkóztató oktatas

j zak i sko l ai szal<kép zé s
nL

2iu.
izakközépisko lai szakképzés

Iskolatípus

JlmnAZlUm
Szakközépiskol a ďtalános képzés

Jzakiskoiai szakképzés 2
2i11.

Szakközépisko| ai szakképzés

ntézmény és telenhelvek

8.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

4 4
4

2 2
a
J ĄJ

kifutó)
i (felmenő) J

2 (kifutó)
2iil.3

(felmenő)
2 ) 2

Tasintézménv és te
8.3. 8.3. r 8.3.2.
4
és5
ifl'tó)
felmenő

2 (kituto)
21I|.3 (felmenő)

2 (kifutó)
2 ill.3 (felmenő)

2 ) 2

9.f, Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye
címe: 1098 Toronyház u. 1l.

tagintézmény és telephelv
8.f . 8.2.1

2 (kĺfutó)
2 i|1,3 (felmęnő)

2 (kifutó)
2 i|l,3 (felmenő)

f

9.3. Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskota é-s Ko||égium Szegedi Tagĺntézménye
címe:6724 Szeged, Mars téľ 14.

!ś
(ki
3Ű

9.4. Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Buđaörsi Tagintézménye
cime:2040 Budaörs. Esze Tamás u. 3.

kiskolaí szakké



skolai általlínos

9.5. Szent Benedek Gimnázĺum, Szakképző Iskola és Koltégium Balatonfüľedi Széchényi
Feľenc Tagintézménye
címe: 8230 Balatonfiiľed. Hőstĺk tcľe 1.

. ;::i:. i i.r :

10,.,Fe|adatellátásl he|yenként az országos Képzési Jegyzékben meghatáľozottak szeľinti
Śzĺkmacsopoľtok és szakképesítések megnevezése' azonositő száma, és a szakkiizépĺskolai
áigaz,atok m eg j e l iilese.

l0.1. Kiĺzponti (kiiziis igazgatást e|látó) fetadatellátási hely:

iii......'... Szent Benedek Gimnázium, Szakkópző Iskola és Ko||égium

.|l.....1..'.''' ' 
szekhelye: 9090 Pannonhalma, Váľkcľület 1.

..'Ę:.'1.szakiskolai szakképzés .klzérőLagszakmai elméleti és gyakorlati oktatás (kifutó rendszeľben)

t--'tt,,,

f'ff.rli.ił ..|. .|::l.äł.s''. nĺ 1nnn nn nn I Számítógép-szerelő,

Evfolyamok
száma

Evfolyam
ielłilése

Munkaľend

) t/11,f/12 esti. levelező

äilĺ"n
i8'..ĺi+;.i.1i',ł.'.'. .

$llffi .lrsĺał is kolai szakképzěs (felmenő ľends zeľb e n)

Ŕ 'i'.
ii,i:,i:.l ir,;:,',.,, :

ffi

karbantaľtó

,::t;:::.:;: .:r.,i.: ' ::: 

", 
:

ilłiłlriii

l...oKJ szám Szakképesítes n

1154 812 0l 1000 00 00 nvezető
l;g|elzOz o0l0 5ł 0t Kántoľ.énękvezet

'żĺz 
02 0010 54 02 Kĺántor-kóľu

Kántor-oľsonista

ffi
ffi

lilm

äłÍffi..'..
l'ĺĺĺl '.... Ą,T--:fii.:ri::':...,,';.,

-:.;5i:l.i;,:1..,

iÍ;.'r.l!iiilli::i..:'iii:

ffi

Iskolatípus

ai oktatás (9-10 évť.

l,2 ill. 3 (felmenő

Munkaľend

1/13,fĺ14

|/|3'2ĺ14'3/|5
1/13,?/14,3/15

ĺ/73,2/14,3l1.5 esti' levelező

i ,', 8l-
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S za k kö zĘis k o I ai s za k kép zé s . (fe l m e n ő re n d s ze rb e n)

oKJszám
Szakképesítés neve szá

54f12 07 0010 s4
02

Koľtárs., modeľń táncos

542t2 07 0010 54
04

SzÍnhőęi tĺáncos

Szakkiizépisko|a - nappali munkarend szerint - (kifutó ľerrdszeľben)
A 9_l3. évÍ.olyamon ktizépfokłi általános oL<tatáli, pőľhuzqmos oktatós ]Gretébenművészet,
közmĹĺvelődés, kommunikáció szakmacsopoľtos aiapozó oktatás.

a) tóncművészeti óg

folya
szám

J

-f-

b| Zeneművészeti á8

oKJ szám
Szakképesítés neve

szźl
542I2 02 00ĺ0 54 0l Kántoľ-énekvezető
54212020010 54 02 Kłíntor-kórusvezető
54212 02 0010 54 03 Kántor.oľsonista

folya-
mok
zámt

J

5

5

c') Képző- és iparművészeti ág

oKJ szám
Szakképesítés neve

sł!
5s42tr 08 0010 s4 0r Altalános festő

54 zrt 08 0010 54 02 Đíszítő festó 5

a

Evfolyam jeliilese Munka-
ľend

9/1 * t3/5 naonali
9/1- t3/5 Nanpali

vfolya
mok
ĺzńma

SzakközĘiskola _ nappali munkarenđ - (felmenő rendszerben)
o 4 9-I3. éufolyamon ĺrozépfohł dĺtaĺónos oktatás, párhuzamoł oktatós lreľetłźben míÍvészet,

lajzm{Ívelődés, lnmmunikáció szalcłnacsopoľtos atapizo oktatás,o Képző. és ipaľművészet (V.) ágazati szakképzés'

S za hk ö zep í s k o l ai s za k k ép zé s (fe l me nő r ends ze rb e n)

*KuhuróIist'iéń

,amok
ma

Evfolyam jeliilése Munka-
rend

9/r - 13/5 Nappali

9/l 13ĺ5 Nappali

a

Evfolyam jelälese Munka-
ľend

9/1 - t3/5 Nappali
9/1- 13/5 Napoali
9/1- r3/5 Nappali



..' :.'' : ., 1 !.!ę111s,,6 I i s é s ne m ze t i öro ks é gv é de lmi s za kké p e s íté s e k

Szakiskolai szakképzés (kifutó rendszeľben)
'''.:.''

''' oKJszám
.-: ..

Szakképesítés

33;346 01 1000 00
00

Iľodai assziszfens

Szociális gondozó és

33s23 01 100000
:, 00

Szamítógép-szerelő,

r 3tr 341 01 0010 31

05
Ruhazati eladó

31341 01 0010 31
'.; . 02

iszeľ- és vegyiáĺt

kaľbantaľtó

SzociúIis eondozó és dpołó

Vettiléelútó eladł,

S zdmít ó qěp.szere lő, kaľb a ntart ó

Szakkiizópiskolai szakképzés (kifutó ľendszerben)

Szakképesĺtés neve

apo

Evfolyamok
száma

Evfolyam
ieliilése

Munkaľend

2 I/tI,2/12 nappali, esti

ló 2 L/1r,2/\2 nappali, esti

2 1/7Í,2/lf nappali, esti

.)
L 7111,2tr2 nappali, esti

-eladó nL 1/1r,2/72 nappali, esti

kkénesítés neve Szakmacsopoľt
Eladó 17

,
Eeeesztő J

Szalrács 18

Pincéľ I8
Cukľlúsz 18

Pěk 2I
T8

Z

SzamÍtógépľendszeľ.
karbantaľtó

Gazdasősi informati
Marketing- és

ľeklámÍisVintéző

Evfolyamok
száma

Evfolyam
ieIiiIése

Munkaľend

2 L/13,2114 nappali, esti

., l/1.3,2/14 NADDA estr

kus ') vt3.2lt4 napDa esti

2 r/13,2/14 nappali, esti

tező f 1/t3.2/14 nappali, esti

3s,
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54 140 01 0000 00 00 Gyósypedaeósiaĺ asszisztens
s4346 01 0010 54 0l Idesen nvelvititkár
54 2|2 02 00ł0 54 0l Kántor-énekvezeto
542|2 02 00ĺ0 54 02 Kántor.kórusvezető
54 21,2 02 0010 54 03 Kántoľ.oľsonista
54762 01 00105402 Szociális asszisztens
54762 02 0010 54 04 Szociális gondozó. szervező

2 Ut3.fl14 naopal esti
2 1'ĺL3.2/14 napPal esti.
2 t/13.f/14 esti. leveĺező

1t13.ft14 esti. levelező
2 1ĺ13.2l14 esti. Ięve|ezŕi
f |ĺ13,2/|4 nappali estí.
2 1t13,f/14 nappali esti.

ť-.a
l,E
Ljł

;fr
w.:'-ł,Ű

E .:!:

;Ľ

:j
?i
;ll"

il
Íi

:lił
:li.
_l
!

_l
I

i

:l
I

:'.l
i.*'l

'.I

--.,.1
i

*.'., ,I

*:--...1

i

L''
.l

i-" "'
ł

I

L.
.,1

i, 
-

gł.''.''.

Szak kii zépís k ol a ffelmenő Ąendsrcľbe n)
4 9-12. évfŻ.lvamon - az egészségügv (I| a szociiźlís (IID, venděgldtóipaľ (XXVU). eépészet űX),
iigwítel (Đ{V). .lleľeskedelem OÖ{ĺ/n szakligazat,pkban . a NAT-ľa épiilő kerettanterv szeľinti
kÍizÍ,smereti oklatdssgl pśľhuzamosan a szakképesítéseł kiir.iis taľtalmi elemeiÍ magóban foglaló
szakmaí..elĺł!éIeti,és gvakorlati oktatás folvik uz dgazati szakkéazési keľeĺtanterv szerínt. Áz iskglg

"felkésąíti a tanulól a kötelező szakmgi érettségi vízsgatdrpŁt.il tehető éľettségi vízsgáľa, azt kijvetően
a szakmai éľettséeit szeľzetí.,tanulójdÍ szakkéŁzésí éuÍolvamdľ, Íelkészíti ległIúbh.eey. az,!źpazaĺhaz
tarloz ó szakkěpesítés megs!.erzésére, ko mplex szakmqiJizsga letéĘare.

I0.3. Szent Ę,enedek Gírnúąíum, Szakképző Iskolq és Ko!éeium Budapesĺi Tagíŕtíézménve

SzakÍskolai szakképzés (kifutó rendszeľben)

oKJ szám I Szakképesítés neve

33 346 0l 1000 00 00 I lrodai asszisztens

S zak k t) zép i s k o I ai s za k k ép zé s (fe ĺ menő r e nds zerb e n)

vfolyamok
száma

Evfolyam
ie|ölése

Munkarend

z vlr.fllz naooali. esti



Sza kkiizépiskotai szakképzes (ki futó ľenđszcľben)

Szakképesítés n

Saámítógéprendszer-
karbanüaľtó

Marketing- és

Pénzügyi számvitęlitj

In foľmati ka i há|ózatén Í
uzemęlteto

€ve Evfolyamok
száma

Evfolyam
ielälese

Munkaľend

f t/13,fl14 nappali, esti

ikus f l/t3.2/14 nappali, esti

ZO
2 UL3 nappali, esti

tézó z t/13,2/14 nappali. est
gyintezo

2 |ĺ|3,2/|4 nappali, esti

) I/t3.2n4 nappali estí.

f 1t73,
zl14_3tls

Esti

2 Ll13,
2/14.3/t5

Esti

n
L

1/13,
f/14.3/15

Esti

tő és
2 1/13, fl14 nappali, esti

ikus ) 1/13.2/14 nappali, esti

Evfolyamok
száma

Evfolyam
ieliĺlése

Munkaľend

unikátoľ Ĺ |ĺ13,2/14 nappali, esti

' , kereskeđelem(t"VĄ.,tu,i'xikg..ü{W!!l. szłpłsiit (XĐtl@,*ĺgl, - o neĺ,oÁ@
s.ľ,i.,,!! kij ąsm",e t i ?!,tqtl!'' nl n d, n 

"zo.*i s 
á n, 

". fuľlt\ó sz.okngai ehmél,!i.ě' ,,vok,@ szakképzn,i l,"nuant",, ,ze,iot. ez
. ťt?la =felhészíti 

o tqnľI,it q lĺdtelezĺ sii
. 

+ij 
u' ę | ő: 4 a'' zg k Íł,,o i éłq s i ; í é v ĺb Iv a * đ n,.fe.ĺ k é s zi t i Wzagazaffioztaĺtozlĺ szakl+épesÍtés megszęrzésěľe, komplex szakmai viz ga letételére.

: S za k kö zep Ís h oI ai s za h k ěp zé s (fe I m e nő ľe n ds z erb e n)

54 481 03 0010 54 0s

54 481 04 0010 s4 01
s?342 0t 0000 00 00

54 34s 02 0000 00 00
s2344 01 0000 00 00

54346 01 0010 54 01

5Ą ?I2 02 0010 54 0l

54212 02 0010 54 03

54 48r 03 0010 54 01

54 481 03 0010 54 03

Kántoľ-énekvezetó

Kántoľ.kórusvezető

Idegen nyelvi komm

+"r
3ł,



Lo g isztí k aí ťłgv i nté ző

Gazdasáqi iąfoľ mat i k us

EąvhóĺzenésĄ

P é n z. üg v Í- s,zd mvit e! iig,v i n t.é z,ő

Irodaí astíÍsztens

Idęeenveqq!ő

Gvakorló kozmetikus

Gvakorlő fodrdsz

I0.4. Szent Benedek Gimndzium. Szakkéoző Iskola és Kollépíum S&gedi Tggintézménve

S4akki;zépiskota (nvélvi ęlőkěs?ítő é,|.fubammal, nappali muľ,kar.nd szeŕnil (Íełmentí rendszerben:,

201'ł.a9,01-től)
Á i.Is. évfotvamon - az informatika (XIII): pedagógifl (M): körnvezetvédelem-yÍzgazdólkodd's
(WilJD. tigvvitel WV). kereskedelem (XXVII, szépészet (WÖ, turísztíka (Đ(VIilI. uillaryosiaar'

éi iĺekĺłiiiia (XIl lteazatban - a NĄT-ła éoiilő,łlgrśltanteľv szerinti közísmereri.oktqJółsql

iúľiuzimosai . a szakkéoesítések, kiizas furtaĺmi ,elemeit magúban foelq.łó- sĺakmqi elměIetí,, és

ewk;ľĺqii oktatás fqlvik az áeazati szakkétr)rěsi kerettanterv sz,erint nvelvi e.Iőkésjítő évfolvammal. Az
ískola felkészít! a ianulót a kłĺelező szakmai érettségí viueatárg,vból tehettÍ éľeltségi vízsgdra, ĺzt
ipiiĺiii mai érettségiĺ szerz.ett tanutóÍdt szakkéoz.ési évfolvamdn f'elk?szíti legalúbb ęĺł' a,?

lÍlgaraiiiziartozó sza,kképesítés meeszeľz,liséľe, komplex szakm*i yizsga letételéľe.

szakkijzEiskola (nłppali munkarend szerÍntl (felmenő renbprben.2013.09.01-től|
l g.lz, 

=vwamii 
. az iifo,miiĺ*iĺxiln: peĺag,ögiaĺI|^: köľąver'elłédę.]lm.,írgozd,Ílkod,źĺ

i* /Wvi\ szépéu.et (ryX)., turisztíko (łWII!, viltamosipą, és'

iĺiiiiií ffia inl!!ő ke.ľeuantem sz.eľíĘti Ł9zismereĺi p!ĺtatóssąl

iiii*o^íśii . a elemeit magábln.foglaló s.zakłł,űí elméleti.és

Ęere'tlaqteľv szeľint. Az ísko!'a fgĺkészítÍ a tanul,ít a
uttsěei ľ!?sg,źľa,. 

azt kii,etÍen a s4okmaí é,ettsétlt
iial,źbb egv, az,dqązoth.oz ta,tozó szakképesítés

Ąneąs-zerzésére. k,omnlex Ęzakryai víuga letételéľe,

Szakiskola kizfuőlagszakképzési évfolyamokkal ftifutó renđszerben)

k
szama

Evfolyam
ielölése

Munkaľend

2 tltL;2/t? esti, lęvelező

2 Illl:?112 nappali, esti,
leve}ező

2 1/11 2112 nappali, esti,
levelezó

2 1l1I;21tf nappali, esti,
levelezö

31 34i 01 0010 3l 05

31 341 01 0010 3l 02

33 52.3 0t 1000 00 00

33 346 01 1000 00 00



nđoz6

yszeľelő

muszeľesz

Szakískola (felmenő re ndszerben)

OKJ szám
34 341 0I
33 523 02

34 762 01

34 522 04

34 522- 03

Szak

Sruźmítógép.sz.ereIő. karbantartó

$zocilźlís gon!ĺozló és dpoló
Viĺlanvszeľelő

E le ktľo nik ai míĺs zer é s z

Szakkiizépiskolai szakképzés - (kifutó ľendszerben)

OKJ szám Szakképesítés

5434t 0t 0000 00 00 KĹilkeľęskedęlm
tizIetköto

54 345 02 0000 00 00 Logisztikaiügyi

5f 34f 01 0000 00 00 Marketing- és

5234104 1000 00 00 Keľeskedelmi iigyin

54 481 04 00i0 s4 01 Gazdasági infoľmat

54346 01 0010 54 0l ldegen nyelvi tit

54 t40 0i 0000 00 00 Gyógypedagógi
asszisztęns

52 t40 0l 0000 00 00 Pedagógiai

s2344 0i 0000 00 00 PénzĹigyi.szímvit
üevintéző

54 8r2 01 1000 00 00
52 813 02 0000 00 00 Spoľtszeľvező,

-menędzseľ
54 8s0 02 0000 00 00 Természet- és

köľnyezetvédelm
technikus

54 481 03 0010 54 0t lnfoľmatikai
hálózatteleoítő és

ntiza

káľ

al

asszrsztens

eli

A, ń--
ťxu|

! | \l

hŕĄa.

ł,33 762 0l 0010 33 02
Szociális gon

ápo|ó

33 5f2 04 1000 00 00 Villan

33 522 01 0000 00 00 Elektronikai

33 5f3 02 0000 00 00
Távközlési és
informatikai

hźĺ|őzatszęrę|i

l8

es f Illl;'fl12 nappali, esti,
1evelező

') llIl;2/lf nappali, esti,
Ievelező

1 1l11;2/t2 nappali, esti,

2 l/11:2/12 esti,

tés neve Szakmacsopoľt
EIadö 17

Z
?

6

6

Evfolyamok
szĺĺma

Evfolyam
ielłilése

Munkaľend

.,) lt13,2t14 nappali, esti,
Leveĺező

2 |,/|3,fĺ14 nappali, esti,
fevelęző

I t/13 nappali, esti,
Ievelező

tézó I v1,3 nappali, esti,
levelező

kus 1 t/13,2114 nappali, esti,
levelező

f Il|3,fĺ|4 nappali, esti,
1evelező

2 ll13,?11,4 nappali, esti,
levelező

1 ut3 nappali, esti,
|elle|ezó

1,5 l./13,2/14 nappali, esti,
levelező

^|L r/13,2/14 esti. levelező
I 1n3 nappali, esti,

levelező

I

",, t/13,2114 nappali, esti,
łevelező

L 1/13,2/14 nappali, esti,
Ievęlęző
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10.5. s?ert Eenedek Gimndzium, s?akkép?ő Jskola és [ollégÍum Budałirsi T.agintéruénve

QO4O Budaöľs, Esze Tamás u. 3.)

Szakközépiskola (kifutó rendszerben)

^ 
g.t?. évfolyamon nappali munkaľend szerint, középfokti általános oktatás az informatika; az

ĺilyuitł; a kereskedelem,'marketing iizletiadminisztráció szakmacsoportban.

Szakközépisko|a (nappali munkaľend szeľint)(fełmenő rendszerben 2013' szeptember 1-től)

A g-lf ,évfolyamon iniormatika (XID, tigyvítěl (xxĐ, a keľeskedelem (XXVI) ágazatokban'

S zakís k o la (elme nő r e nd s ze rb e n)

Evfolyamok
száma

Evfolyam
ieltilése

Munkaľenđ

1Ą Il|3,2lIĄ nappali, esti,

IT biztonság technikus54 481 03 0010 54 03

54 481 03 0010 54 05

Elękhonikai technikuss4 523 0r 0000 00 00
54 481 02 0010 54 03

aL t/13,2114 nappali, esti,
levelező

f Llt3,2l14 nappali, esti,
levelczó

2 U13,2114 nappali, esti,

2 v13,2/14 nappali, esti,

Szakkö zépis kolai szakképzés (fe lmenő rendszerb en)

Szakkłizépiskolai szakképzés (kifutó rendszeľben)

Pénztigyi.számviteli



ffi,,

ffi,',

ügyin

54346 0i 0010 54 0l n
54 481 04 0010 54 01 Gazdasági in
54',341 0r 0000 00 00 Külkęľeskedelm
54 345 02 0000 00 00 iszÍikai i'ig

S zak k i) zépís ko l ai s za k k ép zé s (fe l n e nő ren d s z e rb e n)

10.6, Sz,ent Beneďek $imni.zium, Szakképző Iskola és Kollégíu,ln Batąlon,,fiłľędi Széchénvi Ferenc
Tggi4t%łt1ét,,v e ft 23 0 Balaton,fiir.ed, IIő.s,ł h terę 1.)

Szakkiizépĺskola (kífutó ľendszeľben)
9.|2. évfo|yamon nappali munkarend szeľint, középfokú á|talános oktatás rendészeti ptńyára előkészítő
szakmacsopoľto n kívtil i szakkÖ zęisko lai képzés'
9*l3' évfo|yamon a ktizépfokú áItalános oktatiís, nyelvi eĺőkeszítő évfolyammal.
Mezőgazdasági szakmacsopoľtos alapozó oktątás.

Szakközépískola (felme nő r ends zerb en)
A 9.12. éufolyamon nappali munkarend s4erint, a ki)zěpfokĺł ltltalłÍnos oktatĺźs rendészeĺí plźlydra
előkészítő szakmacsoporton kíviili szalĺkiizépiskolai képzés.
9.12. éufolyamon mezőqazdasúe (WXIil), venđégldtóipaľ (#W,ł, ,. tąľ,żs"?,ti!t!t Ř{WIĺI,
élelmíszerípar (W(Vil dgazatokban,

Szakkłizépiskolai szakképzés (kifutó rendszerben)

Evfolyamok
száma

Evfolyam
ieItilése

Munkarend

2 l/13 vagy 1/14;
2/l4vagy 2/15

nappaĺi

lvitiĺkł
formati

f0

titkaÍ 2 t/13,2/14
nappali, esti,

ikus 7 1.173,2114 nappa , estt,

ĺizletkötő z 1/13,2ĺ14 nappal , esti,

intézo 1 1113,?/14 nappa , esti,

S zak k ö zĘ ís k o I aÍ s za k k épzé s (fel me nő r e nd s z erb e n)
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Szakĺskolaĺ szakképzés (kifutó rendszerben)

ítés neve

Sgőlész.boľlÍsz

Hpťesztő

Pincér

Wr,ńgił.,tő ěs víądg keľeskędő

Kgrtész

Gépi forgdcsolő

Cu!ĺľĺźsz

Dísznövénvkeľtésĺ

3
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oKJ.szám Szakképesítés neve szá

33 62] 01 0000 00 00 Borász

3| 52Ł 11 0000 00 00 Hegesztő

33 621 01 0000 00 00 Boľász

31 521,1 I 0000 00 00 Hegesztö

33 811 02 1000 00 00 Pincér

33 ft5 02 0000 00 00 V iľágkötő, .berendező,

viľágkeľeskedő

31 62201 0000 00 00 Kertész

31 521,09 1000 00 00 Gépi forgácsoló

y szt 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos

k
ma

Evfolyam
ieliĺIése

Munkarend

z

2

lĺ11,fĺ12 nappali

1ĺ]l1,2l1f nappali

f
f

Ll|1,fĺĺ2 nappali, esti

|ĺ||'2'l12 nappali, esti

f
;Ĺ

2

2

ąL

ĺĺIl^,2llf nappali, esti

|ĺ1l,fllf nappali, esti

vlT,flt2 nappali, esti

ll11,2l'1,2 nappali, esti

iĺlt\,fltf nappali, esti

Szakiskolai szakképzés (feĺmenő rendszerben)

Me rÍÍ g azda s ági g a zd q s ł z,o n v,



34 521 08

34 541 04

35 811 0r

35 811 02 V

Me zőg az,ď a.s li e i g ěpé s z

Ve n d ě q l đt ó - iiąI en e zet ő

Seakiskolai képzés (kifutó ľendszeľben)
Közismeľeti, valamint szakmai elméleti és gyakoľlati oktatas.

Z,,ij. I d s ě g. é s ?v ü miil c s te r me s zt ő

22

20

Pék 18

SqmmPlieľ 21

18

33 6f1 0t 0000 00 00

33 621 02 1000 00 00

3162f 01 0010 31 02

31622 01 0010 3l 03

31 622 0l 0010 3i 04

31 szl 20 0010 31 03

33 8ll 02 1000 00 00

33 812 0t 0000 00 00

3t s?l r1 1000 00 00

3t 521 09 1000 00 00

31 sft 24 1000 00 00

Panziós, falusi

e
Evfolyamok

száma
Evfolyam

ĺeltilése
Munkarend

J Llg,f/10,3/17 nappali

J |'19,2ĺ10,3/t1 nappali

J 119,2/10,3171 nappali

n
1 I/9,2/10,3/lt nappali

1 I/9,2110,3/11 nappali

3 1/9,2/r0,3/11 nappali

aJ |ĺ9,2/|0,3ll1 nappali

J r/9,2/r0,31t7 nappali

ąJ lĺ9,2/|0,3ĺ1t nappali

5 t/9,2/10,3/11 nappali

a
J |/9,2/ĺ0'3/11 nappali

SzakÍs kola (felmenő ren dszer ben)

neve Szakmacsopoľt
Szdlész-borłÍsz 21

Gazda 20

20

Pincér I8

Heąesztő J

JGépi Íorgdcso.ló,
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11. A fetađatellátást szotgáló vagyon' a vagyon feletti ľendelkezés jog

11.t. Az intézmény vagyona:

Ingatlanok:
I. -A 

székhelyül szolgáló 9090 Pannonhalma Váľkeriilet l. szám alatti 12610 m2 alapteriiletii és l.
hrsz-ri ingattan iskola és kollégium épülete a Magyaľ Bencés Kongľegáció Pannonhalmi

Főapátsága kizáľólagos tulajdonában áll.

il. 1) A tagĺntézménykérrt szolgáli (3533 Miskolc, Kabaľ u. 12.) szám aÍatt lévő ingatlan Miskolc
Város onkoľmányzat tulajdonát képezi, melyet béľletĺ szętzóđés alapján az iskola béľel.

2) A telephelyként szolgáló (3532 Miskolc, Kiss I]ľnő u. 77.) sztĺm alatt lévo ingatlan a Vasas _

Pest Kft. tulajđonát képezi, melyet béľleti szeľződés alapján az iskola béľel.

3) A telephelyként működő ingatlan (353f Miskolc, Andrássy u. 36.) dľ. Vargáné dľ. Földváľy
Andrea és dr. Yarga József tulajdonát képezi, ameĺyet az iskola béľleti szerződés alapján

gyakoľlati helyként használ.
ł1 ,t tagintézményként szolgáló Váci Mihály Gimnázium és Szakközépiskola (3860 Encs,

Petőťr u. 60') szźĺm a|att lévő ingatlan BAZ Megyei onkoľrnányzattu|ajdonát képezi.

m. 5) A tagintézményként szolgáló ingatlan Feręncvá-rosi Gondozó Szolgálat (i098 Toronyhźa u.

1 l ') A Buđapest Főváros IX. kerĹilęt Ferencvárosi onkoľmányzat tulajdonát képezi.

6) A telephélytent szolgáló Sylvesteľ János Pľotestans Gimntęium (t149 Budapest, Píllangó

park 3-5.) szłtm a\att levő ingatlan a Protestáns Gimnázium Egyesĺilet hosszri távú béľleti joggal

birtokolja.

Iv. 7) A tagintézményként szolgáló (67f4 Szeged, Maľs téľ |4.) szárn alatt lévő ingatlan a Szegedi

Miĺszaki és KÖnryezetvédelmi Kĺizépiskola és Szakképző Iskola tulajdonát képezi, melyet

bérleti szeľzódés alapjłĺn az iskola béľel'
8) A telephelyiil szoigál ó (6?24 Szeged, Kálvária tér 7 .) szźlm alatt lévő ingatlan a.Szegedi lpari,

SzolgáItátó sL*epJo és ÁltalánoslskoIa Déľi Miksa Tagintézménye a Szegedi Önkoľmanyzat

tulajdonát képezi.
9) Á telepheíyül szotgáIő (67s2 Móľahalom, Barmos Gyiiľgy tér 2.) 9zfu1 |att lévő ingatlan a

Móra Feren",a.ltulen"o. lskola, Szakiskola és SzakközépiJkola a Móľahalom Önkormźnyzat

tulajdonát képezi.

V. 10) A tagintézményként szołgáló Q040 Budaörs, Esze Tamás u' 3.) 9 }Iľsz. szám alatt lévő

ingatlan Budaörs Város o-nkoľmányzata kor|{ńozottan forgalomképes tulajdonát képezi,

melyből az iskola 3f26 Ín, alapteriiletet bérel'

Vĺ. l1) A tagintéznrényként szolgáló (8230 Balatontüred, Hosiik teľe 1. 3311/1. FIľsz. szárn a|att

lévő kĺizépiskola és (8230 Bďatonfiired, Balassí l]álint u,2.\ 3297. Hrsz. szám alatt Iévő épiilet

és udvar ingat1anok Baiatonfiiređ Váľos onko rmányzatakorĺátozottan forgatomképes tulajdonat

képezik, melyből az iskola míndkét hľsz-ťl ingatlant bérli.

Ineóságok: Az iskola tulajdonát képezik.

1|.2. Azintézmény vagyon feleftĺ ľendelkezési joga

Az irtézmény vezetoje a räbízott vagyontárgyakat elidegeníteni, béľbe adni, megterhelni csak a

tul aj donos hozzźýáru|ćlsával teheti meg.
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12,. A' gazďáłIkodássa| łisszefüggő jogosÍfványok

onállóan gazdálkodó és működő közoktatási intézmény. A fenntartó álta| megćÄLapított intézményi
költségvetés kiadási és bevétęli e|oítźnyzatai feleľt afőigaegatőteljes jogkĺirľelľendelkezik'

13. Äzintézmé,ny nyilvántaľtási adatai:
a) oM azonosítő szźlma:201410
b) Adószáma: 18039427-2-08
c) KSH azonosító: l80394f7-853f-552-08
d) Pénzfoľgalmi számlaszáma: t070003 1.657 14993-5 l l00005 CIB Bank Z*.
e) Adóalanyisága: ttlrgyi adómentes

tr4. Az alapítás időpontja: 2010. (kiválással a Bęncés Gímnázium, Szakképzo Iskola és
Kollégiumbóĺ)

15. Az intézmény jogáIlása: A Magyaľ Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságnak,- mint a
Magyaľ Katolĺkrrs Egyház önálló szeľvezetének - fenntaľtásában működő, önálló képviselettel
rendelkező jogi személy.

16. Azintézmény fe|ĺigyelete:
- a szakmai és a tö'ľvényességi felĺigye|etet: a Pannonhalmi Főapátság Iskolai Fohatósága

(9090 Pannonhałma, Várkeľület l.)
- a fenntaľtói tevékenység torvényességi felügyeletét: a székhely vonatkozásában:

cyőr-Moson.Sopľon Megyei Kormányhivatat (902l Győľ, Arpád u' 32.)
. a miskolci tagintézmény, a miskolci és az encsi telephelyek vonatkozásában:

Boľsod.AbaiĄ-Zemp|én Megyei Koľmányhivata|(3525 Miskolc, Yárasháztér 1.);
. a budapesti tagintézmény és telephely tekinĺetében:

Budapest Főváros Kormányhivata|a(a52 Budapest, Váľosház u. 9-l l');
- a szegedi tagintézmény és telephely, valamint a mórahalmi telephely vonatkozásában:

Csongľád Megyei Kormányhivata| (674t Szeged, Rákóczi tér 1.);
. a buclaörsi tagintézmény tekintetében Pest Megyei Kormanyhivatal (l052 Budapest,

Yátoshź+zv.7.);
- a balatonfiiredi tagintézmény vonatkozásában a Veszpľém Megyei Koľmányhivatal (8200

Veszprém, Megyehźn téľ l.)

Az intézmény m iĺ ktid és i teľĺi lete : oľságo s be i sko l fu ású

Az intézmény v ezetőjének kinevezési ľendje:

A ťoígazgatót a pannonhalmi Íőapát nevęzi ki hatärozat|an időtartamra.

|9. Iskola képviseletéľe jogosult:

A.ťőigazgató, vagy aztita|a meghatáľozott más személy.

Pannonhalm a, 20 |2. decembeľ 20.

#^ ť,,*,,
Dľ. Várszegi Asztľik oSB

pannonhalmi ťoapźt
Magyaľ Bencés Kongregácíó prézese
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Iskolarendszeren kíviili fetnőttképzés, oktatás és vizsgáztatás

TEÁOR. szám szerinti besoľolás:
85.59 Máshova nem soľolható egyéb oktatás
(s zé khe lye n, m in de n t a gi ntĺézmé nyb e n é s tele ph e tye n)

oKJ azonosĺtó szám Szakképesítés megnevezése

l. szímú melĺéklet

600-720

t2
lJ.

14.

/8.
Iv,

23,

25.
!o.

sz o iiiiis, e, erne i; és ifr bów é delmi

s5 814 02
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Cvox-Moso N-soPRoN Mľcv El
KonĺłÁľqYHIvÄTAL

Szám : GyB-06/7a.il201 3'
Ügyintézó: Kozma Lászĺl
Tel.:96/510-664

Tár.ov: Szent Benedek Gimnázium, Szakképzó
|sko|a és Kollégium nyi|vánĺartása

A Gyóľ-MoŚôn.Sopron Megyei Koľmányhivataĺ koľmánymegbízottjának fe|hata|mazása alapján
meghoztam ä köVetkező

HATÁRozAToT:
A Magyaľ Bencés Kongregácil Pannonhalmĺ ľóapátsága (továbbĺakban: fenntartó) (székhelye:
9090 Pannonha|ma, VárkeľĹilet 1.) képvise|etében eliáró Dr' VárszegiAsztrik paľrnonhalmi fi5apát a
ma9yaÍ Bencés Kongregácló prézese kére|me atapján a Szent Benedek Gimnázium, $zakképzö
|skola és Ko||égium e|nevezésti kÖzneve|ési intézmény adátait a Györ.Moson-Sopron Megye|
Kormányhivata|ban vezetett nem áĺlami, nem onkormángati fenntertású köznevelési intéfmények
nyilvántartásában módosĺtom.
A közneve|ésl ĺntézmény nyi|vántańott adataiÍ egységes szerkezetben az a|ábbi tartalommaĺ adom ki.
1' ÁZ iniézľ nény létesĺtö a|apĺtó okĺratának ke|te: fťł10. április 23.
2. A nyłlvántáńásba vétet, |étesítós napja: 2o10' máJus 12.,01t6,|#2l2010. számri hat.
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3. A módosító alapító okĺra| keľte:
4. Az intézmény ta|jes neve:

Az intézmény ľóvid neve:
Az |ntézmény rovidĺtett neve;
Az intézmény székheĺye:

201 2. december 20.
szt. Benedek Gĺmnäzium, Szakképzö lslĺola és
Ko|ĺégium.
Szt' Benedek Ki5zépÍokú |skoľa és Kollégium.
Szt. Benedek KozépÍokú |sk. és Ko||,

9090 Pannonha|ma, Várkerület 1^

5.

6.

s, Az intézmény székhelyen ktvu|ĺ feladat.ellátási he|yeinek neve, cĺme]

,l.) Szent Benedek Gimnázium, Szakképzö |sko|a és Kol|égium Miskolci Tagintézménye
Gĺme: 3532 Mĺsko|c, Kabar u. 12'
A tagintézményhaz taĺtozo telephelyek cĺme:

3532 Misko|c. Kiss Ernő u. 17.
3532 Miskolc, Andľássy tlt 36.
3860 Encs, Petöfi u. 60.

2,} Szen| Benedek Gimnázĺum' Szakképzö lsko|a és Ko||ěgium Budapestĺ Tagintézménye
Címe: 1098 BudapestToronyház u' 11.
A taglntézményhez tartozl te|eph€ly cĺme:

1149 Budapest, Pi|iangó park 3-5'
3.) Szent BEnedek Gimnázĺum, Szakképző |skola és Ko||égĺum SzegedĺTagintézménye

Cĺme: 6724 Szeged, Maĺs tér 14'
A tagintézményhez tartozó te|ephe|yak cĺme:

6724 Szeged, Ká|vária tér 7'
6782 Móĺaha|orn' Barĺnos Gyoĺgy tér 2.

4,| Szent Benedek G|mnázium, Szakképző lskoĺa és Kollégium BudaÖrsiTagĺntézménye
Cĺme: 2040 Budaoľs, Esze Tamás u. 3.

9023 GyÜr, Szabolcska M. u. 1/a. - TeloÍon: +3ô (É6) 510.668. Faxi ł36 {96) 510-663
E.ŕnBi|: oklalas@gyorkozĺg,hu - Honłap; www'kormanyh|V€tä|.hu/hu/gyoľ-moson-sopíon
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5.) szent Benedek Gimnázium. SzakképzÖ tsl(o|a és Ko|ĺéglum BalatonfúrediSzéchényi
Feľenc Tagintézménye
(8230 Baĺätonfuľed, Hósök terg 1')

9. Az ĺntázmény tĺpusa:
Többcálü, ktĺzös lgazgatásÚ kÖzneve|ési intézmény
(benne:gimnáz|um, szakktĺzépisko|a, szakiskola, Kozĺeve|ésĺ Hídprogramok, ko||égium)

10. Az lntózmény munkarendje: nappaÍi rendszeni
. a Íelnőüoktatásban: nappa|i (ifjúsági osztá|y); estĺ: |eve|ezÖ;
- a szakképzésĺ évfo|yamokon az oktatás keresztfé|éves indítással is tórténhet.

11. Az intézmény a|apĺtója és fenntańója: Magyar Bencés
Főapátság.

Kongregáció Pannonhalmĺ

1 2.A fenntartl székhely: 909o Panrpnha|ma. VárkerĹj|et 1.

1 3'Az intézm ény alapfe|adatának jęszabá|y s zerinti m egnevezése:

.l

ł
+

t
a

gim názium I neve|és-oktatás
szakközépiskoĺai neve|és-o ktatás
szakiskolai nevetés.oktatás
Közneve]ési Hídprogramok keretében ío|yó neveĺés.oktatás
a tÖbbi gyermekko|, tänu|óVal együtt nevełhető, oktathatr sajátos neve|ési igényű
g1ermekek. tanu|lk óvodai neve|ésa és iskolai nevelĺłse.oktatása
kollégiumi e||átás
feInötloktatás

a

a

14' Az intézmény szakfe|adatának Jogszabály szerinti megnevezése:

853000 Közěpfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex táťnogatásä
E5311 1 Nappa|i ľendsĺerÜ gimnázĺumi oktatás (9-12l13. évfolyam}
853112 Sajátos neve|ési igényĺl tanullk nappali rendszerÜ gimnäzłumi oktatása ($

1fl13' évío|yam)
853 1 1 4 Gĺmnáziumi fe|nöttoktatás (9.ĺ 2/1 3' évfolyam )

8531 2 1 Nappa| i rendszeľÜ szakkÖzépiskolai oktatás (s1 2l1 3. évfolyam )
853122 Sajátos nevelési ĺgényĹi tanulÓk nappa|i réndszěni szakközépisko|ai oktatása

{g-12/13. évfo|yam)
8531 24 Szakkijzepiskolai fe|nőttoktaÉs (9-1 ť1 3' évfolyam)

853131 Nappa|i rendszenj szakiŠko|äĺ oktatás (9.10' évfolyam} - kifutó rendszeľben
853í32 Sajátos néVe|ési igényÜ tanu|ók nappa|i rendszeŕti szakisko}aioktatása {9-10'

évfolyam) - kifutl rendeeerben
853ĺ34 Nappa|i rendszerĹl szakiskdai fe|zárkóztató oktatás (9.10. évfo|yäm) *

Kcizneve|ési Hĺd progrämban - 2013. szeptember 1.jétŐ| fe|menÖ

rendszeÍben
85321ĺ Szakképes|tés megszerzéséľe ÍelkészÍtő nappa|i rendszerÜ szakmaĺ e|méleti

oktatás a szakképzési évfolyamokon
853z-12 Sajátos nevelési igényti tanu|lk szakképes|tés megszerzésére felkészĺtl

nappali rendszerű szäkmai e]mé|eti oktatása a szeld(épzési évfo|yamokon -
ĺntegrált neve|és-oktatás ksľetein b6|ijI

853214 Szakképes|tés megszeľzésére ĺelkěszltö szakmaie|méletĺfe|nöttoktatás
853221 Szakképesĺtés megszerzésére fęlkészÍtő nappä|i ľendszer{i szakmai

gyakor|ati oldatás a Ezäkképzési évfołyamokon

9o23 Gyór, Szgbolcska M. u. ,ĺ/a. - Tatsfon: +06 {96) 51G668 - Fex: {36 (96) 510-6€3
E.ĺna|li okta1B6@gyrľtozig.hu - Honlap: www.koĺmanyhivata|.hU/hďgyor.mogon.toPron
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A Íe|łebbezési |ehetöséget a ktzigazgatási hatÖsági e{árás és szolgá|tatás ältalános szabályairTl
szl|o 2004' évi CXL. tł5ŕvény 98' $ (1) és (4). a 99. s (1). 102. $ (1)' 106^ s (3) bekeĺdései, va|aminĺ az
oktatási Hivata|ró| szó|ó 307/2006. (x|l. 23.) Korm. rende|et 40. s.a a|apján adtarn meg.
Az e|járás az ĺl|etékekľólszóll 1990. évixc|ĺl. tÖľVény 5. $ a|apján ĺl|etékľnentes.

Gylr,2013. febľuár 14.

3.) Ktzoktatiisĺ lnfÔrmációs lroda, 9001 Gyór, Pf. 646
4.) |ľattäľ'

{* ľ,łedę-h',"l'^ju3s,-f*'ŁtĄ
Łää l il{Łl,ę"b uJ.--

.t,.tě ' ätrrťĺ-Łb Ż,

9023Gyór,sz6bolcakaM.u-11a..Tetefon:+36(9B}510.668.Fax:+36{96)5í0.663
E-maĺtl óttatas@gyoľkozig.hu . Hon|'p: lłlvilł'.koĺľnanyhĺVata|.hu/hu/gyoŕ.moson.5opÍon



V

',ffi

"r.&.

ffi

'tffi

iiĘ

ffi

ffi

ffi

Í.Ř

i€

lp lĹ l!lt l?s:ĺscła,ĺ+L ĺ

a,lÁÍnÁsl NYILATKozÁ.T

Alulíľott ÍIaľđĺ Gáboľ Titusz (anyja nevę: Kocska Edit, született Budapest 12,,1962.július

21.) 9090 Pannonha]mą Várkertilet i' szám ďatti lakos, mint a Szent Beneđek Gĺmn{2iumo

Szakképző Iskola és Kollégium fóigazgatőja, az intézmény képviselete soľán nevemęt aZ

ĺĺntézĺnény e|őirt, előnyomoťt vagy nyomtatott neve alá iinállóan, az a|źhbiak szerint íľom:

Árĺ"j{. (.'4"-

Ilaľdi Gábor Tĺtusz

Dr. Stánicz Ruđolf
köĄegyzh
902l Győľ, Aradi véľtanr]k útja 13' I' emelet
LevéIcím: 9001 Gyór' Pf.679
Telefon/Fax 9 6 / 3 13 -66 L. 320-630

21014tĘt6t2013.
TanÚsÍtom, hogy Hardi Gábor Titusz (szu|etett: Budapest 12., 1962' jÚ|ius 21', anyja
szü|etési neve: Kocska Edit) Pannonha|ma, VárkerĹi|et 1. szám alaiti |akos, aki
szemé|yazonosságát a 432230KA sorszámú személyazonosító igazolvánnya|, |akcímét a
66í182 UL számÚ |akcímet és szemé|yi azonosítlt igazoló hatósági ĺgazo|vánnya| ĺgazo|ta,

a fenti a|áírási nyi|atkozatot a mai napon e|őttem saját kezű|eg írta a|á.

Gyór, 2a13. év, január hó 3. (haľmadik) napján-..-........-.....
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\
a Budapest Józsefuáľos onkoľmányzat fulajdonát ké'pezn, a Budapest VII[., Pľáter u. 11' saím alatti 36381 hrsĄri
iskolaépület (a továbbiakban: Iskolaéptilet), vaĺanrint a haszonéIvezeti jogával terhelt, a Corvin Toweľs KĘ'
tulajdonában áIló Budapest V[I., Kisfaludy u. 32-38. 2' emeleti, 36374l0lNf3 hrsz..li egyéb helyiség (a
továbbiakban: Tornacsamok; az [skolaépiilet és a Toľnacsaľnok a továbbiakban egyĺitt: Bélremény) bérbeadásłáľa kiíľt
nyiĺvános egyfoĺdulós pźl|yäzati felhívás |3. sz, mel|ékletét képező hatáľozott időre szóló ingatlan bér|eti szeľződés
egyes ľendelkezéseihez :

1' Bérleti szeľződésbęn bérlő személye:

A Magyaľ Bencés Kongľegáció Pannonhalmi Főapátsága által fenntaľtott Szent Bęnedek Gimnĺízium, Szakképzĺi
Iskola és Kollégiumot kívárjuk a béľleti szerzodésben béľlóként nlegie|Őlni.

2. Béľleti Szeľzódés 1. b) pontja:

A hivatkozott pont alapján a Coľvin Toweľs Kft tuĺajdon á,ŕlan á||ő Toľnacsanrok tekintetében az onkoľm á,nyratot 5a
éves (2063.01'0l-ĺs) haszonélvezeti jog illeti meg. A haszoné|vezeti jog alapján az onkormányzat jogosult biľtokolni
és haszná|ni az ingatlant, azonban a Ptk. 159. $ (2) bekezdése alapjan a haszonélvező csak akkor engedheti át

ellenérték fejében a dolog használatát, ha a dolog haszněiatára azonos feltételek mellet a tulajdonos nem täľt igényt.

Kéľjük az eÍte vonatkozó tulajđonosi nyilatkozat beszeľzését és annak mellékletként a bérleti szeľződéshez va|ő

csatolását.

Ugyanezen ponttal kapcsolatban ésnevétę|ęzzuk, hogy a lękért tulajdoni lap tanusága szeľint a Toľnacsaľnokot 2 bank

(CIB Bank és UniCľedít Bank) keľetbiztosítéki jelzálogioga terheli' Abban a nem vĺírt esetben, amennyiben

valamelyik hitelintézet, a Corvin Toweľs Kft-vęl kötött kölcsönszerződést nem fizetésľe tekintettel felmondja és az

ingatlanból végľehajtĺĺs ritjan kíván kietégítést kercsni, úgy a Vht' 137. $ (2) bekozdése alapján a végľehajtás alá vont

ingatlant megsztľző új tulajdonos a Tornacsarnokot |raszonéĺvezeti jogtóI mentesen szerzi meg, ugyanis a hivatkozott
jogszabátyhely alapján: ,,neĺn Íerheli az ingatlanĺ megszerző tu\ajdonos rulajdonjogát a haszonélvezeti jog -

figgettenül attóI, hagł az ingatlan-nyilvántaľtasbą be van-e jegyezve ., ha annak jogosultja a végľehajtcsÍ kérő

k;vete\ésének kietégítéséért felelős, vagy ha azt a jslzárosiog,keĺetkezése ,,A tulajdoni

lap alapján egyértelmíĺen megállapítható, hogy az onkoľmányzat javáľa bejegyzett haszonélvezeti jog létesítését a

jełzálogjogok alapítása megelőzte, így a Toľnacsarnoknak egy esetleges végľehajtas soľán toľténő éľtékesítésével az

Önkoľmányzat jav ár a bej e gyzett haszonélvezeti j og nregsziĺnésľe keľiilne'

A helyzet fęloldłísáľa a bérleti szerződés alábbi szövegrésszel való kiegészítését javaso|juk:

Amennyiben a Toľnacsaľnokľa Béľbeadó javáľa bejegyzett haszoné|vezeti jog a béľleti jogviszony fennáIlása

alatt bármityen okbót megszĺfhik, arra az esetľe felek megállapodnak, hogy a béľleti szeľződést közłis
megegyezésse| fetbontják és Béľlő az Iskolaépiitct felújításáľa foľdĺtott, Béľbeaďó felé még eI nem szĺmolt
kitltsĘeinek megtéľítésére jogosult.

9o9oPanr-.rrrhalma'Váyheřülťtl.-,ľe[däľl:ł3Ct3o3ł4'87r7-|.a;.:;r.369657o'..l,ł.l-}ł,lW.szenłbe'rreĺ.ĺeleiskoh.hĺł.ElaĹ[:sz{h
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3. Bérleti Szerződés 4' pontjának atábbiak szęrinti kiegészÍtését javasoljuk:

Amennýben a jelen pontban meghatározott tevékenység folytatásáłt az engeĺlélyező hatóságok az Béľlemény
műszakĺ állapotáľa tekintettel utasítják el, úgy fe|ek megállapodnak, hogy a bér|eti szeľződést křĺzös
megegyezésse|, a béľletĺ szerződés 25. pontjában fog|alt jogktivetkezmények alkalmazása nélkül, felbontják.

4. Béľleti Szenódés 5. pontjának alábbiak szeľinti módosítĺását javasoljuk

A béľleti jogviszony hatáľozott időtaľtamát 25+5 évben kéľjtik meghatározni, tekintettel aľľa, hogy az Iskolaéptilet
felujítrĺ*ához szÜkséges forľásokat bérlrő pźiytľati uton kívźnja biztosítani, azonban az ełéľhetó pá|yázatok esetében
páIyźĺzní kizárólag minimum 25 éves szerződéses jogviszony igazolásiíval lehetséges.

5' Béľleti Szeľzödés 8' pontjában foglalt alábbi ľendęlkezés ttiľlését kéľjiik:

''A Bér1ő a bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni, ha a havi szźtmlźltvalamilyen okból nem kapja
kézhez, Ez esętbęn a béľleti dijat az e|ozÍ|havi szám]án szereplo banksaĺmláľa köteles átutalni^'.

Az adott gazďasáłgi esemény számviteli törvény szęľinti ęlszámolásához elengedhetetleniil sziikséges a havi bérleti
díjľól szabályosan kiáIlított számla rendelkezésiinkre bocsátása' Ennek hirányában átutalást nem áll módunkban
teljesíteni'

6, Bérleti Szeľzőđés 13. pont:

A Tomacsaľnokkal kapcsolatban kérjiik a tulajđonos és az onkorm ányzat között létrejiĺtt megállapodás bemutatását,

küIönösen a 1. pontban lĺta|ĺ'ratekintęttel.

7 . Béľleti Szerzodés 15. pontjának aĺábbiak szeľinti módosítását javasoljuk:

''Béľlő kijelenti, hogy a Béľteménfi kĺaárólag a 4. pontban megieliilt tevékenységének végzése céljából veszĺ

igónybe.

Szeľződő felek megállapodnak, hogy és Béľbeadrĺ hozzájáľul ahhozi hory Béľ|ő a BéľIeményt az oktatásĹ
nevelésĺ tevékenységével összefÍiggő célra, Béľbeadó kĺi|iin hozzájáľu|ása nélküIo koľlátozás néIkiil albéľletbe
adja. Eľľe teHntette| Béľ|ő jogosult korlátozás nélkĺÍ| a BóľIemény egy-egy helyiségét a béľ|eti jogviszony

fenná|lása ilatt oktatási cé|ľa, tgy kiitiiniisen nyelvoktatás, KREsz tanfo|yam, spoľtfoglalkozás'

spoľtrendezvény, egyéb oktatási tevékenység cótjára albéľletbe adás ritján hasznosítani. Béľbeadó jelen

szeľződés a|áíľrĺsával hlorzáiínúársát adja ahhoz, hogy Béľlő a béľ|eti jogviszony fennállása alatÚ a Bóľlemény

egyes helyĺségeĺt a Béľ|ő fenntartójának koľlátozás nélkii| albéľ|etbe adja.

9o9oPannoľrhł{ľna,Várĺceń,iIetl...'ľelęfäłu+363o3g4-87'ľ.;-Fa.r:ĺ369657o.l4l-$r-ýp'szentbEĺeúĺr[iskotŕt.hu.E.maĺl;sztbetredeŔ.phg-gaü'com ^ł-ł\!/Ń
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Béľlő tudomásul veszĺ, hogy a BéľIeméný tevékenységével iĺssze nem ftiggő személynek, szeľvezetnek és céIľa
Béľbeadó íľásbe|i hotzdiáru|álsa néIkül nem adhatja albéľletbe, tovíbbía bérlemények cseľéjéhez, a béľIeti jog
átľuházásához a Béľbeadó íľásbeli hozzáłiárulása, valamĺnt a Béľbeadó és Béľlő ezzet kapcsolatos íľásos
megállapodása (béľIeti szeľzödésmódosĺtás) szükséges.

A Béľló tudomásu| veszi, hogy a további használatba (albéľletbe) adás kapcsán |azáróiag teľmészetes
személ|yel' valamint a nemzeti vagyonľól szótó 2011. évi CXCVI. tiiľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pont szeľinti
ĺńtlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásu| veszi továbbá, hogy amennyiben a vele szeľződłitt fél
tulajdonosi szeľkezetében' Yagy egyéb okbó| otyan vá'/rtozűs áll be, amely atapján már nem minősül átlátható
szeľvezetnet ktiteles vele szemben a béľleti szerződést azonnalĺ hatállyat fe|mondanÍ. E tényt a hasznáIatba
(albérletbe) adásľĺil szóilő szerződésben ľiĺgzítenĺe kell. Az etőbbiek elmaľadĺísa esetén a Béľbeadó a Béľtővel
szemben a béľleti szeľzőđést azonnali hatáIlya| felmondhatja. Á' béľlemény béľletĺ joga kĺzárólag a Béľbeadó
hozzĺłjáľu|ása mel|ett ľuházhatĺĎ át mĺłsľa vagy cseľélhető el tęľmészetes személlyel vagy a nemzeti vagyonľól
szóló 201Í. évt CXCVI. tiĺľvény 3. $ (1) bekezdésében meghatározott áttáthatĺó szervezettel.

Szeľződő felek megá|lapodnak, hogy Bérbeadó a béľleti jogvĺszony fennállása alatt évente két alkalommal,
előľe egyeztetett ĺdőpontban jogosult a jelen Béľleti szerzőđés 1.b.) pontjában fog|alt toľnacsaľnokot saját
ľendezvényéľe hasznáIni zzzz|, hogy a ľendezľényhez szükséges személyĺ feltételeket saját szervezésében, a
tárgyi feltételeket egyeztetés alapján bĺztosítja, továbbá a tornacsaľnok használatával fe|merĺilt kłĺltsĘeket
ktittin megállapodás alapján kiiteles BéľIő részére megtéľíteni. Béľbeadó tudomásul veszi, hogy 

^ľęndezvén nyel iisszefĺiggés ben BéľIőnek okozott kĺĺľokéľt ká ľtéľítąssel taľtozik

8' Béľleti Szęrzĺĺdés l6. pontjának alábbiak szeľinti módosítĺłsát javasoljuk:

^A BéľIő vállalją hogy jelen szeľződés megkcitését követő 8 napon beliil kezdeményezi a vízőra nevére történő

átirŕlsttt, valamint valamennyi, a béľlemény használatához a Bérbęadó szerint sziikséges szolgáltatĺĺsi szerződés

megkötését (a továbbiakban: szolgáĺtatísi szerzodés) a Fováľosi Vízmiĺvek Zľt-ve|, a Díjbeszedő Zrt-ve|, az ELMÚ
Zrt.vel és egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltatási szeľződés megkötését a Béľbęadó felé

l8L.Ľlaoon belĹil a szolgáltatasi szeľzodés ery másolatanakiltadäsáva|iguoIja,

9' Bérleti Szeľződés ł7' pontjának töľ|ését javasoljuk:

Kérjtik az onkormĺĺnyzatot,hogy az óvadék (kaució) kikötésétől tekintsen eĺ és erľe tekintettel a 17' pont a szövegbőI

töľlésľe keriiljön.

10' Bérlęti Szerzodés 18' pontjrának a|ábbíak szeľinti módosítását javasoljuk:

Á' Béľlő kiiteles az állagmegóvĺás órđekében a bérleményen beliit felmeľülő kaľbanÍartási, javításĺ munkákal
saját költségén elvégezni. A Bérlemény fetújítása, illetőIę a vezetékľendszeľ meghibásodása miatt szĺikséges

munkák elvégzéséľőt, továbbá a BéľIemény buľkolatainak, ajtóĺnak, ablakaÍnak és beľendezóseinek pótlĺásáľó|'

cseľéjéľőI BéľbeadĺĎ ktiteles saját köItségén gondoskodni' azonban Szerződő felek kĺilön meeálleppdása és

Ęérbeadó áItaI Íľásban iĺóváhagvott tételes ktiltségvetés alepián Bérlő jogosult ezeket a munkákat Béľbeadó

go9oPannirn|uríma'Várkcľŕďeil.-.l-elďän'n363o394-B7''Ę.'Fa.li:r369657o.l4l-1ł/rW..szť4the'1eĺle[:'isho[a.hrr*Eĺĺa[l:s:tlrened'ľhalł'con,
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kö|tségén' de sajĺńt szeľvezěsében elvégezni, illetve mással elvégeztetni' A fetrijítási munkák költségét Béľlő
jogosult. kiilłin megáIlapodás alapján - Béľbeađrĺval szemben, a havi béľleti díjak terhéľe elszámolni.

A Béľlő a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és munkáját zavarő tevékenységet nem folytathat. A Bérlő
dolgozói, üzleti paľtneľei sem tanúsíthatnak olyan magatartást, ame|y a többi béľlő, a szomszéđok, valamint a lakók
nyugaĺmát vagy munkáj ttt zav aqa.

A Béľlő a bérleményben kizárólag az á'|ta|a beszerzett, a tevékenységhez szĺikséges engedélyeket (pl. míiködési
engedéły, épÍtési engedély, használati módváltoaatás - beleértve az energia igényt is) birtokában kezđheti me1 a
tevékenységét' A béľleményben csak a szeľződésben foglalt tevékenység ellátásához szĹikséges gépeket és
bęľendęzéseket üzemeltetheti' Az tizemęltetés a saját kockázatáľa, feleĺósségéľe és tęľhéĺe történik.

A BérIo tudomásul veszi, amennyiben a béľleméný a Bérbeadó felhívása ellenéľe nem használja a 4') pontban
meghatározott célra' a Bérbeadó jogosult a bérletijogviszoný felmondani'

Bérlő tudomásul veszi, |logy az épületben lévó fiĺtési és világítási berenđezések cseréjére nem jogosult, azokhoz a
Béľbeadó hozzájáru|źsźtt kell kérnie. A fíttési rendszęr és beľendezési tárgyak karbantartására, javíttstlra az RFV
Józsefuáľos Kft' jogosult. A felmerült igényeket a Bérbeađó ľészéľe kell telefonoďírásban jelezni, ami alapján a

Béľbeadó kĺjteles azonĺal intéz*edni az RFV Józsefviĺros Kft felé a munkálatok elvégzése éľdekében. A vĺlágítási
ľendszeľ és beľendezések kaľbantartasara, felújítrĺsára Bérlő önátĺóan jogosult. A fĺítésĺ ós világításĺ ľendszeľ,
beľendezćsek felrújíÚĺĺsának ktiltségei Bérbeađót, míg azok karbantaľtásának kłiltségeĺ Béľlőt teľhe|ik.

l 1. Béľlęti Szerződés 20. pont b) alpontjábóI a,'łźs megvilłźgíĺásáróI,, klkötést. míg az e) és Đ alpontjait teljes

egészeben tłirlésľe javasoljuk.

12, Béľleti Szeľződés 2l. pontjának alábbiak szeľinti kĺegészítését javasoljuk:

''Béľló kĺjelenti, hogy BéľIeti Szeľződes 1. pontjrĺban foglalt ingatlanokat megtekintette, azok miĺszaki
á|lapotĺva| tisztĺĺban van. x.elek megáI|apodnak, hogy a Béľlemény bÍľtokbaadását követően Béľlő jogosult

fe|újításokat végezni a Béľleményen. Bérlő átadja Bérbeadó ľészéľe azá|ta| a Béľleményben terľezet felújítási

munkák részletes jegyzékét, valamĺnt a fetújít.ás tételes kiĺltségvetését, amÍt Béľbeadó a szeľződés aláíľásával
elfogađ és a felújĺtĺńshoz hozzíiátľulását adja. Fetek kifejezetten megá||apodnak, hogy a felújításĺ munká|atok
végeztével, azok megÍłiŕéntéľől jegyzőkiinyvet vesanek fel, amelyben - amennýben a munkák elvégzesľe

keľĺiltek . Béľbeadĺí képvĺselőj e aláírásával igazo|ja a teljesítést.''

Felek megállapodnak, hogy Béľtő a felújítási munlĺĺk szĺámlával igamlt eltenéľtékét jogosu|t a havi béľleti díj
Iegfeljebb 5a To.áig beszámítani. F.elek megátlapoelnak továbbá, hogy a felrĺjításÍ munkák kiĺItségeinek béľIeti

díjba töľténő besz..łmításának részletes szabáIyaÍľĺó| a fetújítĺĺs befejezését követően kůiliin megállapodást

kötne|ĺ
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Felek megállapođnalq hogy Béľbeadó kiĺteles a felújítĺĺsi munkák szímláva| i$azo|to azonban pénzĺĺgyileg még
neń ľendezet e|Ienértékét Béľtő ľészéľe egyösszegben, a béľleti szenődés megszűnesekoľ megfizetnĺ,
amennyiben a bóľletÍ szeľződést a szeľződés 26. pontjában foglattak atapján felmondja.''

13 ' Béľleti Szerzódés 22, pontjának alábbiak szeľinti módosítását kéľjük:

BéľIő jogosult az épiilet homlokzatán seját cégtáň|áját elhelyezni, illetve a Béľlő által megnyeľt és sikeľesen
megvalósult pĺĺlyĺĹzataiban előíľt ktitetező nyilvánosságot az épĺilet homlokzatĺĺn bŁtosĺtani.

,4, Kéľjĺik a Béľleti Szerződés 25-f9' pontjainak a feltilvizsgáiatít, az e|obbiekben rögzített módosításokľą
valamint a Béľleménybęn a Bérlő által folytatni kíváĺt tevékenység (t.i. oktatas-nevelés) speciális jellegéľe tekintettel'

Budapest, 20Í3' ápri|is 2.
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5. szźmímelléklet

Nyilvános, egyfoľd u|ós pály ázati felhívás

iinkoľmányzati tulajdonrĹ nem lakás célú helyiség béľbeadásáľa

A Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilet ....l.... (.....) számú hatfuozata
alapjźn, a Kisfalu Józsefuarosi Yagyongazdálkodó Kft közremfüödésével nyilvĺĺnos
pá|yazatot hirdet a tulajđonĺĺt képezo, Budapest VIII., Práteľ u. 11. szán a\atti' 3638l hľsz-ú
iskolaeptilet, valamint a haszonélvezeti jogźtval terhelt, a Corvin Towers Kft tulajdonában álló
Budapest vI[., Kisfaludy u. 32-38. 2. emeleti, 36374l0lN23 hľsz-ú egyéb helyiség
béľbeadásra.

1. A pályázati felhív ás kőz'zététe|e

A Kiíľó a páIyázati felhívást közzétette Budapest Józsefuĺáľosi onkormźnyzat Polgáľmesteri
Hivatal Csďádtámogatási lrodáján, a Jĺíľási Hivatal okmányiľodáján, a Kisfďu Kft
ügyfélfogadásra szo|gźtlő helyiségében, Józsefuiíros honlapján (uľĺľ'.í.ozsefuaľCIůu), a
Kisfalu Kft. honlapjĺán (www.kisfalu.hu), a Józsefraľos c. újságban, az www.ingatlan.com
hirdetési poľtálon és a HVG c. hetilapban.

A kiíró jogosult a pźiyźnatí felhívását az aján|attételi hatĺíľidő |ejarta előtt vísszavonni, de
erről a pźlyázati felhívás kĺizlésével megegyező módon az ajánlattételi hatĺáľidő |ejárta el(5tt
köteles hirdetményt megjelentetni.

2. Apáiyánati kiírás adatai

Apáilyánat kiíľója:

A páiJy ázat lebonyol itőjaz

Apá|yázat jellege:

A'pá|yánat célja:

A páiyánatĺ dokumentáciő ára:

A páiy ánati dokumentáció megvásáľlásának

helye' ĺdeje:

Äz ajánlatĺ bĺztosíték iisszege:

Az aján|ati biztosíték befizetésének hatáľĺdeje:

Budapest Józsefuiáľosi onkoľmlĺnyzat

(1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67.)

Kisfalu Kft

(1083 Budapest, Losonci u.2.)

Nyilvlĺnos pźiyázat

Bérbeadás

50.000,- Ft + ÁFA

Kisfalu Kft 1083 Budapest, Losonci u. 2.
fsz.

2013. ......-től ügyfelfogadási időben

1.500.000,- Ft

2013. .....-ig a 14100309-
92||0549-01000008 számú' a
Magyaľországi Volksbank Zrt-néI v ezetett
bankszźłrl1rálta



Azajánlatokleadásánakhelye: Kisfďu Kft (1083 Budapest, Losonci u.
2.)

Azaján|atok leadásának hatáľideje: 2013....... kedd 10 óra

A pály ánattal kapcsolatban további infoľmáció

kéľhető: Kisfalu Kft Béľleményéľtékesítési Iľođa
Tel. : 06- 1/3 33 -67 81, 216-6961

Apáiyánattal érĺntett ingatlanok megtekintése: A pá|yazati dokumentació éĺtékesítésének
ideje alatt, előzetes egyeztetés szerint
(T el. : 0 6 -I I 21 0 -4928, 06 - 1 I 21 0 - 4929)

Az aján|atok bontásának időpontja 2013. kedd 10 óra 10 perc

Apá|yánatok bontásának helye: Kisfalu Kft

1083 Budapest, Losonci u. 2. I. em. Az
ajźn|attevők a pá|yazatok bontásrán jelen
lehetnek.

A páůyázat elbíľálásának várható hatáľideje,

eľedményhiľdetés: A páLyazat |ezfuását és értékelését kĺjvető
képviselő-testiileti ülés

Apáiyázat nyelve: Magyaľ

Azaján|attevők éľtesítésének módja: A Kisfalu Kft áttal íľásban

3. Apáilyánattal érintett ĺngatlan adatai:

Azingatlan címe: Budapest VIII., Pľáteľ u. 11.

Helyrajzi szárla: 3638l

Megnevezése: kivett általanos iskola

Telek alapterülete: 3094 mz

Felépítmény teľiilete: 5586 m2

Közmű ellátottsága: összközműves

Felépítmény építésének éve: 1893.

Felépítmény szintjeinekszźtma: 5

Használati módja: iiľes, iskola

Mtĺszaki ćů|apota: karbantaľtó felújítas szfüséges

Terhei: az ingat|an per., igény- és tehermeĺÍes, 2rĺŕ
terĹiletre vezetékj og keľtilt bej egyzésre

Vagyonkezelője Kisfalu JózsefuráľosiYagyongazdlĺtkodó Kft
Azingatlarlbecsült forgalmi éľtéke: 509.000.000,- Ft

Azingat|an címe:

He|yrajzi száĺna:

Budapest VIII.' Kĺsfaludy u.32.38.2. emelet

36374t0tN23

)



Megnevezése:

Felépítmény teriilete :

Közĺnú ellátottsága:

Felszeľeltsége:

Felépítmény építésének éve:

Felépítmény szintj einek szána:

Haszná|ati módja:

Belmagassága:

Maximális befogadó képessége:

Miĺszaki állapota:

Vagyonkezelője

Az ingatlan b e c stilt forgalmi éľtéke :

A két ingatlan minimális havĺ nettó béľletĺ díja:

A két ingatlan ajánlati biztosítékának összege:

egyéb helyiség

583 m2

elektromos áĺarrl, kĺizponti fiĺtés

szęI|onető ľendszeľ, bordás fal, foci kapu,
kosĺáľlabda palĺĺnk

2010.

1

tornacsaľnok

10,8 m

|20 fő

újszeľíi

Kisfalu Józsefuĺĺľosi Vagyongazdátkodó Kft
107.700.000,- Ft

1.500.000,- Ft

1.500.000,- Fr
(amely tisszeg kizárőIiag banki átutalás útján teljesíthető)

Bérleti díjon felül kiitel ezően ťwetendő ktiltségek:

Kiizůizemi díjak.

Azingat|anok csak eryüttesen vehetők béľbe!!!

4. Apáiyálzat cé|ja, taľtalma

A bérbeadasľa keľülő iskolaepület a Budapest Fővĺĺľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi
onkormányzat I<lzáĺőlagos tulajdonát, míg a toľnacsamok a Corvin Towers Kft kizaľólagos
tulajdonát képezi, amelyľe az onkoľmźnyzatnak az ingat|an-nyi|vántartasba bejegyzett
haszonélvezeti jogavan. Az ingatlanok bérbeadásaľa a Budapest Józsefuiáľosi onkoľmźnyzat
vagyonríľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáĺól szóló 66120|2. CXII. 06.)
szźtmű önkoľmányzati ľendelet, valamint az 59l20t1. CxI. 07.) számtt' az onkotmźnyzat
tulajđonábarl áIIő tires telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet
bérbeadásának feltételeiről szóló önkoľmlányzati rendelet, a Képviselő-testület 4f8l2012. (XIJ'.
06.) számú határozatával elfogadott veľsenyeztetési szabáIyzata, vďamint a Ptk., valamint a
Nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCVI. tv. ľendelkezései alapján keľtilt sor. A bérbeadás
soriín irĺánymutatóként ťrgyelembevételre kerül a Képviselő-testiilet 224120|2. (VII. 05.)
számuhatźrozata.

A kiíró a bérbevétę|i szerződésben a teljes iskolaéptiletet és a toľnacsamokot adja bérbe a
bér|ő részére 15 év hatźrozott időre, amely az e|őterjesztés készítésének iđőpontjában
hatályos rendelkezések szerint egy alkalommď 5 évre meghosszabbítható. A bérleti
szerzodés meghosszabbítasara a meghosszabbítás időpontjában hatĺílyos jogszabályok
alapjánkerĹilhet sor.



Az ingat|an áta|akitasą átépítése, felújít^ĺsa esetéľe is a fent hivatkozott jogszabá|y az
irĺányadó. Eszeľint aziĺgat|arlon folytatni kívrĺnt tevékenységgel kapcsolatban az engedélyező
hatóságok, szakhatóságok és kĺizĹizemi szolgáltatók nyilatkozatait a bérlőnek kellbeszerezĺie,
amelyhez a béľbeadó nevében a tulajdonosihozzájáĺulást a Képviselő.testĹilet felhatalmazása
alapjan hatáskcirrel rendelkező szervezet adja ki a munkálatok megkezdése előtt. A Kiíró
kiköti, hogy a béľlő a béľleményben jelentős, vagy a helyiségek nagyságĺĺnak
megváůtoztatźtsávalkapcsolatos atalakj'tźsi munkĺkat csak szfü k<irben, és a béľbeadó előzetes
hozzźĄźru|ása mellett végezhet, e munkak kĺiltségeit teljes egészében a bér|ő viseli, azokat
sem részben' sem egészben nem háľíthatja át a bérbeadóľa' nem szźĺníthatja bele a bérleti
díjba, és azok éľtékének megtéľítését sem igényelheti,mégjogalap nélkĹili gazďagođźts címén
sem. Ha a bérleti jogviszony _ a bérlő vasar|ását kivéve _ ahatáĺozott idő előtt megszíĺnik, a
béľlőnek _ a bérbeadő hozzá$arulásával _ az épuletbe beépített, felszerelt, el nem vihető
beľendezéseket, felszeľeléseket a bérbeadó az aĺnoftizációvď cs<jkkentett bekeľĹilési éľtéken
megtéľíti.

Az onkoľmányzat a bérlrő áital. a béľbeadĺít teľhelő beľuházások éľtékét az |993.
Lxxvlil. Tv (Lalcĺstiiľvény) rendelkezéseĺ szeľinti méľtékben' a beľuházások
megľendelése, megkezdése előtt kiĺttitt megállapodás alapján téríti meg. Utĺílagos
elszámolásra nincs mĺód. A béľbeszámítás ľészletes feltételeĺt a mellékletként csatolt
tőfiékoztatő tarta|mazza. A Kiíró kiköti, hogy a ľendeltetésszerti használat soľĺán, valamint a
bérbeadó által engedé|yezett átalakíüís soľán felmeľülő költségeket teljes egészében a bérlő
viseli, azt sem részben, sem egészében nem hźntbatja źń, abérleti đíjba nem számíthatja be és
éľtékének megtéľítését nem igényelheti.Haabérleti jogviszony _ a bérlő vásĺíľlását kivéve _ a
hatttrozott idő előtt megszĺĺnik, a bérlőnek az épu|etbe beépített, felszerelt, el nem vihető
berendezéseket, felszereléseket a béľbeadó az arnortizációs értéken megtéríti.

Azingat|ankiinduló havi bérleti díjaa3. pontban talźlhatő. Kiíró óvadék megťrzetését köti ki,
amelynek méľtéke a havi bruttó bérleti díj híľomszoľosa. A nyeľtes páIyaző részére az ajánlati
biztosíték óvadékká alakul, amelyet a megajźn|atott bruttó béľleti díj összegéig, a bérleti
szerzőďés a|źńtź.sźnak napjáig ki kell egészítenie. Kiíró kiköti továbbá, hogy a bérleti
szeruődéshatá|yba lépésének feltétele annak, kozjegyzői okiratba foglalt kĺjtelezettségvá||a|ő
nyi|atkozatta| töľténő kiegészítése, amelynek k<ĺltsége a Bérlőt terheli. A béľleti szerződésben
foglalt béľleti díjat Kiíró évente, az ađott év januĺáľ I-tó|, a KSH által kozzétett e|oző évi
inflációs index méľtékével megemeli. A bérleti díj emelkedésének első időpontja20|4.janu.áľ
hónap. A janulĺľ havi emelés ĺĺsszege februrír hónapban kerĹil szám|áná*a.

Az ingatlanhoz kapcsolódĺó egyéb infoľmácĺĺók, ktitelezettségvállalások

Az onkormźnyzat felhívja apá|yazőkťrgyelmét, hogy az éptiletben a világítasi rendszer és a
flitési rendszeľ avonatkoző jogszabźt|yok alapjĺín koľszenĺsítésre keľült. E|őzóek ismeľetében
a flitési rendszer és a világítźlsi rendszer éLtalakitását a bérbeadó megtiltja. A fiítési rendszer
tekintetében a kaĺbantaľtĺísi, javítĺĺsi feladatok az onkoľmźnyzat hatáskönel ľendelkező
szervezeti egységén keresztĺil, a h'lalakjtast elvégzo RFV Józsefuiíľos Kft-t terhelik. A
vi|agítasi rendszer esetében a javítźsi, karbantaľtási felađatokat bérlő saját szervezetén
keresztiil elvégeztetheti, źLm amennyiben új berendezési Ĺárgy beszerzésére keľtil sor, allhoz az
onkoľmlĺnyzat hatásk<iľľel megbízott szervezeti egységén kereszttil, a Caminus ZÍt
hozzájara|źtsát kellkérni. A Caminus Zrtaz új beľendezés kcĺltségét nem téríti meg.

Az ingatlarban a gźnszolgáltatást az onkormtnyzattal kötött megállapodás alapjan az RFV
Józsefuaľos Kft az onkoľmanyzaton keľesztĹil biztosítja, gźzszo|gá|tatő vá|tźsźra nincs mód.
Ez a|apjźn a gazđíj a bérleti đíjjal mege gyezoen az onkormźnyzat által kerul kjszźm1rźľ;á.ľľa a
mért fogyasztás alapjźn, amelyet a béľlő a Budapest Józsefuĺĺľosi onkoľmĺĺnyzat
száriaszárláĺ a ťlzet me g.



A jelen felhívás 3. pontjában megjelölt, a bérleti díjon felül, akodłzemi díjak a szo|gáItatők
részére megÍizetendők.

A toľnacsaľnok tulajdonosa a Corvin Towers l(ft jogait aPtk 157-164. $ szakaszaihatfuozzźk
meg.

5. 
^z 

ajánlat benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benyujtasanak elengeđhetetlen feltétele apá|yazati dokumentáció megvásáľlása és
az ajánlatí biztosíték hatáľidőre tcjľténő befizetése.

A páIyźaati felhívás visszavonása esetén a kiíľó köteles a dokumentiíció megvásár|ásaru
foľdított ĺlsszeget ajźnlattevőnek visszatéľíteni, amennyiben az ajtnlattevő a dokumentációt
visszaadja. A Kiíľó más esetben a dokumentació megvásáľlására fordított cĺsszeget nem
k<iteles visszafi zetni.

A Kiíľó az ajánIati biztosítékot a pá|yźlzatí felhívás visszavonása, az eljárás
eredménýelenségének megállapítiĺsa esetén, illetve _ az ajźn7atok elbíľálását követően _ a
nem nyeľtes ajĺínlattevők részére 15 munkanapon belül kdteles visszaťĺzetli. Kiíró az ajánJati
bizosíték uüán kamatot nem fizet.

A pá|yazaton való résnétel további előfeltétele, hogy az ajźĺ:iattevő megismerje a pá|yázat
táľgyát, az aján7attétel feltételeit _ vagyis a páiyazati kiírást _ és azt magára nézve
kĺitelezőnek tekintse.

A Nemzeti Vagyonľól szóló 201I. évi CXCVI. tcirvény 1l. $ (10) bekezdése aIapjźn, a
pźiyźnatoĺ csak természetes személy, vagy atláthatő szewezet vehet Észt. Atörvény 3. $ (1)
1 ) pontj a alapján atlźĺthatő szetvezet:

,rA) A

aa) ĺemzetkozi szęrvezet, az á|Iarĺl' ktilfrldi źt||an, külftldi helyhatóság,

ab) könesťllIet,

ac ) koItsé gvetósi szeľv, önkoľmiĺnyz ati intézmény,

aĄ knlťoldi állami vagy helyhatósági szerv,

ae) |e|k'lismeľeti és vallásszabadság jogaľól, valamint az egyhźzak, vallásfelekezetek és
vďlási közösségek jogállásáľól szóló tĺirvény szeľinti egyház, belső egyhazi jogi szemé|y,

afl helyi ĺĺnkorményzat, a nemzetiségi önkormźnyzat és azok tiársulása, valamint

ag) gazdá|kodó szervezet, ame|yben az állam vagy az ĺinkoľmĺĺnyzat kĹilön-ktilön vagy egyutt
1 00%-os részesedéssel rendelkezik,

ah) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes áIIam szabá|yozottpiacćra
bevezetett nyilviínosan mfüödő Ésnłényĺársaság;

b) az olyan belft'ldi vagy kiilftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező
gazďáLkodő szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) EłIajdonosi szerkezete, apénzmosás és a teľľoľizmus finanszítozásamegelőzéséľől és
megakadályozásźtőI szóló törvény szeľint meghatfuozott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb) az Európai Unió tagá|Lamźtban' az Európai Gazdasági Térségľől szőIó
megállapodásban részes áIlaslban, a Gazdasźtgi EgyüttÍnúkĺjdési és Fejlesztési



Szervezet tagá||anábaÍL vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adőztatás elkerĹiléséľől szóló egyezménye van'

bc) nem minősül a tiĺrsasági adóról és az osztďékadóról sző|ő törvény szerint
meghatározottel|eĺłSrzöttkülf ölditáľsaságnak,

bd) a gazđźikodő szeľvezetben k<ĺzvetlenül vagy közvetetten több mint 25%o-os
tulaidonnal, befolyással vag,y szavazati joggal bíró jogi személy' jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdźikoďő szewezet tekintetében aba), bb) és bc) alpont szeľinti
feltételek fennállnak;

c) az a civilr szewezet és avízítáĺsulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szerve zet és a vizitźtsulat, vďamint ezek vezetó tisztségviselői nem át|äthatő
szervezetben nem rendelkezn ek 25%o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) szék,he|ye az Európai Unió tagáLlamában, az Európai Gazdasági Térségľől szóló
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Egyiittrnrĺködési és Fejlesztési Szęrvęzet
tagá||amźtban vagy olyan államban van, amellyel Magyaľoľszágnak a kettős adőnaus
elkerĹiléséľől szóló egy ezménye van;''

A bd) és cb) pontoknak való megfelelésről, a jelen pá|yazati felhívás mellékleteként átađott
nyi|atkozatkitĺiltésévelkellapá|yazőnakelegettennie.

6. A pályázzton töľténő ľészvétel feltételeĺ

A pá|y azaton az v ehet ľészt, aki :

a) megvásaľo|ja a ,,PáIyźzati feltételek''-et, és az erró| sző|ő igazolást csatolja;

b) u ajálnlati biztosítékot beťlzeti, az hatzľidiĺben beérkezik, és eĺĺő| a befizetésľe
vonatkozó bizony|at másolati példányźú,, banki átuta|ás útjan töľténő befizetés esetén a
bank teljesítési igazolását, vagy az źLť,JtalrźLs teljesítését igazo|ó bankszámla kivonatot
az aj źn7atho z csato|ja;

c) az ajánlatok benyuj tás źnak hatÁnđej éi g az aj án|atát benýj tj a;

d) nyilatkozik aľrőI, hogy vállalj a a ,,Pá|yázati feltételek''-ben, illetve mellékleteiben leíľt
szeľződéskcltési és egyéb feltételeket, és a pá|yazat céljának megvalósítását és enől
szóló nyilatk ozatéú a pźly azathoz csatolj a;

e) váIlalja a birtokba vételét ktivetően, a bérleti szeruődésben ktĺľiilíľt, az ingatlanhoz
kapcsolódókłizťuemiésegyébszolgáItatźtsokmegfi zetését;

Đ tudomásul veszi, hogy az ingatlan saját költségen tĺiľténő felújítrísĺínak költségek
megtérítésére, amelyek a Lakastörvény rendelkezései szerint a bérbeadóra tartoző
költségek, a munkálatok megrendelése és megkezdése előtt, a Kiíróvď tciľtént
megállapodás éľtelmében jogosult. Amennyiben béľlő a Kiíľóval a munkĺílatok
megľendelése és megkezdése előtt a Kiíróvď nem kötött megállapodást, vagy a
megállapodásban foglaltakat meghaladó felújítast végzett a költségeket semmilyen
foľmában nem háľíthatjaát a Kiíróra, jógalapnélkü|i gazdagodás címén sem;

g) fudomásul veszi, hogy az ingatlan saját költségén t<irténő karbartartasanak költségeit,
amelyek az irrínyadó jogszabályok szerint bérbeadóľa tartoző kötelezettségek,
semmilyen formában nem háľítja źú aKifuőra, jogalapnélkĺili gazdagođás címén sem,
amennyiben a kaľbantaľtási igényről a Kiírót előzetesen nem éľtesítette;



h) tudomásul veszi, hogy a bérleményben jelentős, vagy a helyiségek nagyságĺínak
megváItoztatásőxa| kapcsolatos átalakítási munkakat csak szfü körben, és a bérbeadó
előzetes hozzájnulása mellett végezÁet, e munkfü költségeit teljes egészében a bérlő
viseli, azokat sem részben' sem egészben nem hĺĺríthatja át a bérbeadóľa' nęm
számíthatja bele a bérleti díjba, és azok éľtékének megtéľítését sem igényelheti, még
jogalap nélktili gazdagodás címén sem.

D tudomásul veszi' hogy a bérleti szeľződés k<jzĺis nregegyezéssel törtenő
megsziintetését kéri, úgy további 1 évre eső bérleti díjat k<iteles a bérbeadó részére
megfizetni, saját igényeinek érdekében felmerült beruhźzásainak megtérítésére nem
jogosult;

j) nyilatkozik aľról, hogy rá vonatkozőarla20I1. évi CVIII. tĺ!ľvény 56. $ (1) és 57. $ (1)
bekezdésben foglalt l<lzźtrő k<iľĹilmények nem állnak fenn, és erről szóló nyi|atkozatźń
az aj án7aÍćúloz c sato|j a;

k) nyilatkozík arro|, hogy Kiíróval szembentaĺtozésa (helyi adó, bérleti díj stb), továbbá
a Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kotelezettsége nincs, és erről
szóló nyilatkozatát az ajźn|atahoz csatolja;

1) tudomásul veszi, hogy a Corvin Toweľs Kft jogait a Ptk |57-164. $ szakaszai
hatźrozzál< meg, egyben nyilatkozatát csatolja az ajánlatźútoz anő|, hogy a tulajdonos
j ogainak gyakorlása sorĺĺn kĺizremfüödni kĺiteles;

m) tudomásul veszi, hogy a rendkívüli javítások és helyreállítások a tulajdonost teľhelik;

Haaz ajĺánlattevő nem magánszemély, fentieken tul

n) ajĺínlathoz csatolnia kell a táĺsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégmásolatźft és a
tĺáĺsaság képviseletére jogosultak aIźtírási címpéldlínyának eredeti példányát vagy
hiteles másolatát;

o) ajánlatahoz csatolnia kell aĺľól szóló nyilatkozatát, hogy végelszámolás alatt nem áll,
ellene csőd-, illetve felszlĺmolási eljaľás nincs folyamatban.

p) ajánlatźůloz csatolnia kell aĺľól szóló nyilatkozatźú, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló
201I. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szervezetnek
minősül, és tulajdonosaik, vezetó tisztségviselőik a hivatkozott rendelkezés bd) és cb)
pontjában foglaltaknak megfelelnek;

A pźiyazat éľtékeléséhez csato]ni szfüséges

p) ľészletes hosszú tźyű oktatźlsi progľam.

Amennyiben az ajánlattevő nem magĺínszemé|y. apáIyazati eljĺáľás sorĺín benyújtott ajźn|atźú,
továbbá az ajźn|at mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszenĺ aláírássď kell
ellátnia. Cégszeru a|áírás során a cég képviseletéľe jogosult szemé|ylszemélyek a tiĺrsaság
kézzel, vagy géppel íft, előnyomott, vagY nyomtatott végneve a|á nevéťnevfüet
önállóaďegyĺittesen íaa/irjźk alá hiteles céga|źlírásinyilatkozafuknak megfelelően.

A LebonyoLitő az ajĺĺrrlattevőt _ az ĺlsszes ajźnlattevő szźlmźra źlzonos feltételękkel _
elektronikus levél (e-mail, fax) útjan haüíridő ttĺzésével a hiĺĺny pótlásĺĺľa hívja fel az ajánlatta|
kapcsolatos foľmai hiányosságok pőtlásáĺa, amennyiben a sztikséges nyilatkozatokat,
igazolasokat nem megfelelően, ill. nem teljes könĺen csatolta. Amennyiben az ajźnLattevó a
felhívás kézhenĺételét követően az abban megjelölt hatáľidőľe a hiányt nem' vagy nem teljes
körĺien pótolja, úgy ajánlata a hianypótlási hatÁľrđő elteltének napjźt követő naptól
éľvénýelennek minőstil, és apá|yźzat további részében nem vehet ľészt.



A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól, a hiĺánypótlási
hataľidőrőlegyidejűleg, közvetleniil, íľásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiĺánypótlás nem eredményezheti az ajánlat elbírálásľa keľülő taľtalmi elemeinek
módosítasát.

Nincs helye hianypótlási felhívas kibocsátásanak és az aiáriattevo ajźn|ata éľvénýelennek
minősĹil, amennyiben

a pályĺĺzó az aján]atában nem ielcll meg konkľét bérleti díjat" vagy nem nyújtotta be részletes
oktatĺsi teľvét.

6l^. Az ajánlat formai, taľtalmi kiivetelményei
Az ajánlattevőnek 2 péIdanyban (egy eredeti és egy másolat) kell elkészítenie aján|atźÍ,
felttintetve minden példlĺnyon az ,,Eređeti ajźnlať, és ,,Másolati ajánIat'' megjelölést. A
példányok közötti eltérés esetén az ercdeti példĺány érvényes.
Az aján|at első oldalan kell elhelyez'ĺi a megfelelően kitöltött,,Jelentkezési lapot'', a második
oldďon a kitcllttitt ,,Ąĺĺnlati ĺisszesítőt'', külĺjnĺis tekintettel a megajánlott bérleti díj
megjelölésére, harmadik oldaltól a részletes oktatĺísi tervet. Ezt követően kell elhelyezni a
páIyázati felhívás mellékletét képező nyi|atkozatokat éľtelemszeľűen kitöltve. Közölni kell a
benyijtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahova apáIyázati eľedmény ktizlését kérik.

Az ajan|attevőnek csatolnia kell, a részletes oktatĺísi progľamját, és ajánlatot kelltennie a havi
nettó bérleti díj összegére.

Az ajónlat és az tisszes melléklet minden oldaldt _ ĺisszefiĺzve) az oldalak szánźnak
dokumentálásával _ folyamatos szdmozússal kell elldtní.

Az fuatokat lezétrt, séľtetlen borítékban, magyat nyelven személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani. A beadott ajánlatokról átvételi elismeľvény készül. A boľítékon csak az a|abbí
szciveg szerepelhet:

,,Budapest VIII.' Práter u. 11. szäm a|atti ĺskola béľbevétele''

Lebonyolítő |ezétrat|an vagy sérült boľítékot nem vesz źú. Kiírő minden, az ajfu:ť'attételi

hatÁndőĺ tul benyujtott aj ĺánlatot érvénýelennek nyilvlánít.

Amennyiben az ajźn|attevő a pa|yazati eljárás bĺíľmelyik szakaszában meghatďmazott tÍján
jźtr e|, a teljes bizonyítő eĘiĺ magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példanyát is
mellékelni ke|| az ajźĺ.iathoz. A Polgĺáľi Peľľendtaľtás 196. $.a szerint a teljes bizonyító erejű
magánokiľatnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfeIelnie:

a) aklá|Iítő az ol<ĺratot sajátkenileg íľta és a\áírta;

b) két taní az okiraton a|élításźlval igazolja, hogy a kiállító a nem á|tala íľt okiratot előtt'fü
írta aIá, vagy a|áirását előttĹik sajátkeai aIáirásźnak ismeľte eI; az okiraton a tanúk
lakóhelyét (címét) is felkell tiintetni;

c) a kiállító a|áirźsavagy kézjegye M okiraton kozjegyzőileg hitelesítve van;

d) agazđáIkodő szervezetá|taluzLeti körében kiállított okiratot szabáIyszerueĺalźńrták;

e) ügyvéd fiogtanácsos) az áIta|a készített okirat szabáIyszeru eIlenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiállító a nem áIta|a íľt okiľatot előtte írta alá, vagy alźńrását ęlőtte saját keni
aláításáĺak ismeľte el, illetőleg a kiĺĺllító minősített elektronikus aláirásával a|źtírt
elektľonikus okiľat tarta|maaziigyvéđ á|talkészített elektronikus okiratéval megegyezik;



Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Amennyiben az aján7attevő magiánszemély, a páIyźnati eljríľás során nevében nyilatkozatot
vagy maga, vagy meghatďm azottja útjan tehet.

Amennyiben az ajáln|attevő gazdá|koďő szewezet, a pźtlyźzati eljĺáľás sorĺĺn nevében
nyĺ|atkozatot a cégjegyzékben felttintetett képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e
személy me ghatalm azottj a tehet.

A bérleti szerzoďés szövegével kapcsolatos észrevételęket a pźiyázat mellékleteként
nyujthatja be a pályźző. Ameĺ.rlyiben a páIyazat soľán az ajźĺúattevő nem tette meg
észľevételeit, úgy a bérleti szeruódés szövegének módosítiísĺĺľa a továbbiakban nincs
lehetőség.

7. AjánlLati kötiittség

Az ajźn|attevő legalább az e|bítáIási hatariđőt követő 90. napig terjedő ajźtĺIlati kdtóttséget
k<iteles vállalni, amely az ajźtĺllattételi határidő lejaľtanak napjáva| kezdődik. Amennyiben a
Kiírő az ajánlatok biráIatźú elhalasztotta, az ajźtĺl7attételi kĺltĺittség a ha|asztás napjainak
szźlmáv a| me gho s szabb o dik.

Az ajánlati kĺitöttség taľtalmanak meghatźrozásźtĺa a Polgári Törvényk<inyv rendelkezései
irrĺnyadóak, külonös tekintettel a 2|I. $-ra és ahozzá ťvzottkommentiírľa.

Az ajźln|at olyan megállapodást, kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely legalább a törvény
alapjan lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tartalmazza, s egyéľtelmĺĺen kitíínik
belőle, hogy az abban foglaltak tigyletk<ĺtési akaratot tiikľĺiznek, tehát a nyilatkozó _
elfogadás esetén _ aztmagáranézxe kötelezőnek ismeri el.

Az ajźnlati kötöttség azza| jélt, hogy ha a másik fé| az adott időhataľon belül az ajźn7atot
elfogadja, aszeruođés a tĺĺrvény rendelkezése folytrĺn létrejön.

Az ajáłůat megtételével tehát fiiggő helyzet alakul ki, amely az ajanlati kötöttség leteltével ér
véget.

Amennyiben az ajénlattevő az ajźnlatí kötöttségének ideje a|att ajźnlatát visszavonja, a
bęfizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

8. A pályázatokbontása

A pá|yazati ajĺánlatokat tarta|maző zźlĺt borítékok, felbontását a LebonyoLítő végzi a pá|yázati
felhívásban megjelölt időpontban, Az aján|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselőjén kívül
az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen' A képviseleti jogosultságot
me gfelelően (személyi i gazolv źny, me ghatalm azás) igazolni kell.

Ąánlattevők a bontas időpontjĺáľól külön éľtesítést nem kapnak. Az ajfutlatok felbontasan
jelen lévők jelenlétfü igazo|źsźrajelenléti ívet írnak alá.

Az ajrínlatok felbontásakor a Lebonyolító ismeľteti az ajĺánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az ,'Ajálůati cjsszesítőn'' feltĹintetett ajánlatí źrat és vállalásokat.

Az ajźtnlattevő fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Lebonyo|ító az ajánlatok felbontrísaľó|, az ajźnlatok ismeľtetett tartalmań| jegyzőkönyvet
készít, amelyet a pá|yazőknak erľe vonatkozó igény esetén átad, illetve megktild. A
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jegyzőkönyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzőkönywezető írja aIá, a bontáson
megjelent aján|attevők közĹil kijelöltek pedig aláírásukkal hitelesítik azt.

9. Az ajänlat éľvénytelenségeinek esetei

Kiírő az ajĺĺnlatok bírálatakoľ megállapítja, hogy mely ajĺánlatok érvénytelenek. A Kiíró
érvénytelennek nyilvánítja az ajáriatot, ha

a.) azt a kiírásban meghatźrozott, illetve szabźt|yszeruen meghosszabbított ajánlattéte|i
hatánđő utián nyrijtottfü be.

b.) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az onkoľmźnyzaÍIa| szembeni, korábbi Íizetési
kĺitelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette'

c.) u ajĺĺnlattevő a biztositékot nem, vagy nem az előírtak.nak megfelelően bocsátotta
rendelkezésre.

d.) a kiírásban szereplő adatokat, igazo|ásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően
csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nem csatolta aĺró| szóló nyilatkozatát, hogy nincs
koztartozása ladő-, vźÍn-, tĺíĺsadalombiztosítási jáľulék és egyéb, az á||anháztaľtás más
alľendszereivel szemben fennálló fi zetési kötelezettsége/,

e.) u ajánLat nem felel meg a kiírásban meghatáľozott feltételeknek vagy az ajźnlaÍtevő nem
tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

f.) 
^z 

ajánLat a meghataĺozott minimális bérleti díjÍLál alacsonyabb összegű ajránlatot
taľtalmaz;

g.) u ajánlattevő valótlan adatotkcjzölt.

h.) u ajanlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nęm' Vagy nem teljesköľűen tett
eleget.

Az eljźlrás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénýe|enpá|yźzatí ajźnlatottett.

|0. Az ajánlatok elbíľálása' az elbiráiáls szempontjai

A Bíráló Bizottság a pá|yázati felhívásban meghatfuozott értékelési szempontok alapján
bfuáIja e| és rangsorolja az éľvényes pá|yazati ajĺánlatokat, sztikség szeľint szakértők
bevonásával.

Az ajánlatok elbírálásanak szempontjai és súlyozásuk:

A benyujtottpáIyazatra 10 pont adható.

a.) Az ajĺínlott bérleti díj cisszege _ legfeljebb 4 pont

a.|. a legmagasabb aján|at_ 4 pont

a.2. a második legmagasabb ajźn|at_ 3 pont

a.3. a haľmadik legmagasabb ajánlat_2 pont

a.4. minden további ajánlat_ 1 pont

b.) 
^zvégezsi 

kívrĺnt oktatási tevékenység _ legfeljebb 3 pont

b.l. szakmuĺkásképző és szakiskolai oktaĺĺs _ 3 pont

b.2. szald<ozép és gimnĺáziumi oktatas _2pont
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b.3. egyéb oktatasi tevékenység _ 1 pont

c.) Az oktatĺísi tevékenységet végző, az ingatlarÍ bérbevevő szewezet tulajdonosi szerkezete

- legfeljebb 3 pont

c.1. egyhazitulajdon - 3 pont

c.2. a|apítvényi tulajdon _ 2 pont

c.3. egyéb tulajdon _ 1 pont

Az |. pont esetében nem egész pontok is adhatók, a benyújtott ajĺánlatok számźnak, és az
ajánlatok kĺjzĺjtti összegek ańnyának fiiggvényében. A 2. pont esetében, amennyiben több
féle szinttĺ oktatĺási tevékenység megvalósításfua is soľ keľül, akkor az keriil éľtékelésre,
amelyik a magasabb pontszámot kapja.

Amennyiben a benyrijtott ajĺĺnlatok összpontsziíma azonos, előnyben ľészesülhet az apźiyźaő,
akinek a szakmai programja:

o atervezett tanulói létszźĺn meghaladja a200 főt;

o lehetőséget biztosít a nappali képzés mellett esti, levelezőképzésre;

o lehetőséget biztosít Jőzsefvérosban lakó tanulók képzésére;

o célul tiizí ki, hogy az iskola legyen helyszíne a profiljába tartoző keriileti
taľsadalmi eseményeknek;

Amennyiben továbbra is azonos ajánlatok maľadnának,így a legmagasabb béľleti díj dönt.

Az ajźnlatok elbírálása sorĺán Kiíró megvizsgźija a benyújtott ajánlat további taľtalmi elemeit
is (pl.: bérleti szeruódés módosítási igények, az épiileten végzendo felújítások, stb.), amelyek
Kiíró szźtmźra a pá|yánat közzétételekoľ nem ismert vizsgźianđő, méľlegelendő
köľĺilményeket vetnek fel. Ezen kcĺľülmények ismeretében a Kiíró a pontozástól eltérő
eredményt is megállapíthat.

Az ajĺĺnlatok elbírálása sorĺĺn a Lebonyolító jogosult megvizsgálni az ajánlattevők
alkalmasságźi a szęrzodés teljesítésére, és ennek soľán a csatolt dokumęntumok eľedetiségét
is ellenőrizheti.

A Lebonyolító szĹikség esetén az ajánlattevőtó| az ajánlat lényegét nem érintő technikai-
foľmai kéľdésekben, íľásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásáva|, hogy az
ajánlattevő ezzel kapcsolatos íľásbeli vźl|asza semmilyen formában nem eľedményezheti a
ajánlatában megfogalmazott fe|tételek olyan megváItozását, amely a páIyénat során a
beétkezett ajĺánlatok sorrendjét módosítaná. A Lebonyo|ítő a felvilágosíLís kéréséről és annak
tarta|máĺőI haladéktalanul írásban értesíti a többi ajĺínlattevőt.

A Bíľá1ó Bizottság a Képviselő-testĹilet részére a pźůyźnat nyeľteseként, bérleti szerződés
megkĺitésére javasolja ai. az ajánlattevőt, aki a pźůyazati felhívásban rogzített feltételek
telj esítése mellett összességében a legelőnyösebb ajĺánlatot tette.

A Lebonyolító az ajźn1,atok éľtékeléséről jegyzőkönyvet (a továbbiakban: értékęlési
j e gyzőkĺinyv) készit, amely tartalmazza:

a) apźiyźnati eljárás rclvid ismeľtetését, a beérkezett ajánlatok szźlrnźú,

b) a beérkezett ajánlatok rcjvid éľtékelését,

c) a dĺjntés indokát,
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d) a páLyazati eljáľás eređményének összefoglaló értékeIéset, az első két helyľe
javasolt ajánlattevő megjelcilését (ha erľe mód van),

e) egyéb, a Lebonyolítő áLta| fontosnak taľtott köľĹilményeket, tényeket.

11. osszeféľhetetlenség

A pźtyźu;ati eljarás során összeferhetetlenséget kell megállapítani, ha az ajánlatok
elbínílásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjfü vesz részt, aki
maga is aj ĺínlattev ő, v agy

a.) annak kozeli hozzátartozója (Ptk. 685. $ b) pont),

b.) annak munkaviszony ďapjan felettese, vagy alkalmazottja,

c.) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatőja, vagy foglalkoztatottja,

d.) ha báľmely oknál fogva nem viíľható el tőle uigy elfogulatlan megítélése.

12. A pá.ily ánati elj áľás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

Érvénýelen apalyazatieljáľás, haapá|yźzat elbírálásakor aztisszeferhetetlenségi szabályokat
megsértették, vagy akkoľ is, ha valamelyik ajźnlattevő az e|jańs tísztaságát vagy a többi
ajźaiattevő éľdekeit súlyosan séľtő cselekméný követ el.

Kiíľó fenntartja magźnak a jogot arra, hogy a ptlyźzatot eredménýelennek nyilvánítsa _
anélktil, hogy a pá|yazőLd<al szemben báľmely felelősséget vállalna _ amennyiben:

a) nem érkezik pźl\yázat;

b) kizaľólag érvénytelen ajánlatok éľkeznek;

c) egyik ajźn7attevő sem tett apá|yazati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźnlatot;

d) a Kiíľó azeljańs érvénýelenítéséről dtintött.

Érvénýelen eljráľás esetén a Kiíľó dtint a további vagyonügyleti eljrĺľást illetően.

13. Eľedményhĺľdeté s, szerződéskötés

A Lebonyolító a pźtlyźľ;atí ajánlatok e|bírźllására vonatkozó döntéséről írásban, a döntéstől
számitott 30 napon belül valamennyi ajźn7attevőt értesíti.

Bérbeadó apáIyazat nyeľtesével a dĺintés źfuételét követő 15 napon belül béľleti szeľződést

köt. A nyeľtes ajánlattevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pá|yźnati eljĺĺľĺás soľon

kĺjvetkező heIyezĄével béľleti szerződést kötni, amennyiben annak ajárlata megfelelő a

Kiírő számźra.

A nyertes ajanlattevő esetében a beťlzetett ajźnlati biztosíték, az ajźlnlattevő által fizetendő

óvadék összegébe beszámításra keľül: Ha a bérleti szerződés megkötésére az ajánlattevőnek

felľóható, vagy érdekkĺirében felmeriilt más okból meghiúsul, az ajźnlati biztosítékot elveszti.

Az e|veszettajánlati biztosíték a Kiírót illeti meg.
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14. Egyéb ľendelkezések

Az ajźn7attevő az ajánlatok felbontásig k<iteles titokban taľtani ajźnlata tarta|mát, és a Kiíró
źita| a ľészletes dokumentĺícióban vagy bĺĺľmely módon ľenđelkezésére bocsátott minden
tényt, infoľmációt, ađatot kĺiteles bizalmasan kezelni, aľról tájékoztatásthaľmadik személynek
nem adhat. Ez ati|alom nem terjed ki a ťrnanszítoző bankkal és konzorciális ajánlat esetén a
résztvevőkkel való kapcsolattaľtĺĺsra. Ha az ajźtn7attevő vagy az érdekkĺirében álló más
személy apáIyázat titkosságát megséľtette, a Kiíľó az ajánlat.át éľvényteIennek nyilvánítja.

A Lebonyo|itő az ajĺánlatok tartalmé./- a pźtĺlyéuat |ezáĺásáig titkosan kezeli, taľtalmukról
felvilágosítast sem kí\.ĺilállóknak, sem apá|yźzaton ľésztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajánlatokatk'lzźrő|ag elbírálasrahasznźůhatja fe|, mas célú felhasznáIás esetén az
ajánlattevővel kiilön meg kell aĺĺól állapodnia.

A Kiíró a pźůyazatí eljáľás soĺĺn készített jegyzőktinyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőľizni, továbbá ilyen jellegu e|Ienórzés esetén az e|Ienórzést végző szeľv' személyek
ľendelkezésére bocsátani.

A páIyazatta|, illetve az annak alapjan megkötésre keľiilő szeľződéssel kapcsolatos esetleges
viuĺs kéľdésekben elsősorban a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének
488/20|2. (X[. 06.) száĺrru határozata, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezé seí az iránvadók.

Budapest,

Józsefuĺáľosi onkormiínvzat
nevében eljĺĺľó
Kisfalu Kft

Mellékletek:

1. szźtműmelléklet: Jelentkezési |ap magźnszemélyek számfua
2. számű melléklet: Jelentkezési lap tĺáľsaságok, egyhźaak, a|apiÚźnyokszámára
3. szétmű melléklet: Ajźn|ati összesítő
4. széłmű melléklet: Nyilatkozat a pá|yźlzati feltételek elfogadásáľól, szerzódéskötésről,

ingat|anszerzésiképességro|,aján|atikötöttségľől
5. szźmű melléklet: Nyilatkozat Végelsziámolásľól, csődeljĺáľásról, felszĺámolásról
6. szźműmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajtható köztartozźsról; Kiíróval

szemben fennálló tartozásr ő|
7. szátmű mellékleĺ Nyilatkozat pénaigyi alkalmasságról
8. szźtmű melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámľól
9. szźtmű melléklet: Nyilatkozat źLtlźúható szewezetrő| gazdaságitársaságok szttmára
10. szrámú melléklet: Nyilatkozat źt|áthatő szervezetró| civil szervezetekszźlmára
I I. számi melléklet: Nyilatkozat egyhźzak működésére vonatkozóan
72. szátműmelléklet: Nyilatkozat a haszonélvezeti joggyakor|ásfuavonatkozóan
13. szźműmelléklet: Béľĺeti szerződés tęrvezet
74, számű melléklet: Táýékoztatő a bérbeszámítás móđjĺáľól
15. számú melléklet: Energetikai tanúsítvány
I 6. szÍmű melléklet: Haszonélve zeti jogot alapítő szerzodés
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1. számú melléklet
Budapest VIII., Ptáter u. 11. szá,m alatti, 3638L he|yrajzi szźtmú,, valamint Budapest VIII.'
Kisfaludy u. 32-38. szám a|att II. emeleti,36374/O/N23 he|yľajzi számú iskolaepület
béľbeadása

Jelentkezési lap

magánszemélyek számár a

Budapest,

Apá|yáző neve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma..

E-mail címe:

fłnnlon oíma.

S zám|av ezető b ankj ának neve :

Bankszámla-száma:

Meshatalm azott never.

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

l Meghatalmazott esetén

T4

páIyáző a|áírása



2. számú melléklet

Budapest VIII., Práter u. 11. szám alatti' 36381 helyrajzi számĹl, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. szám a|att II. emeleti,36374l0lN23 helyrajzí számú, iskolaépület
bérbeadása

Jelentkezési lap

táľsaságok, egyhának, alapítványok szálmár a

Budapest,

Táľsaság neve, cégformáj a:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számiel:

Cé snvilvántartás i száma..

Adószáma:

Számlav ezető b ankj ának neve :

Bankszámla-száma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Me shatalm azott ĺev e2..

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

, Meghata|mazott esetén

15
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3. számú mellélet

Budapest VIII., Práter u. 11. szám alatti. 36381 he|yrajzi szźlm(l, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. száĺm a|att II. emeleti, 36374ĺ0lNf3 he|yrajzi szźtmí iskolaépület
béľbeadása

.łJÁľr,a.ľI osszpsÍľŐ

Alulíľott. ..(névltársaság
neve) a Budapest VIII. szám alatti, ./...l ... helyľajzi számú'
iskolaépület béľbeadására kiírt páÄyázatra ajánlatomat az alálbbiakban foglalom össze:

Nettó havi béľleti đíj aján|at: ...... ... ...Ft

Egyéb vállalások:

A béľbevétel célja:

Budapest,

p áIy áző a|áír áłsa/ cégszerú aIáítás
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4. számú melléklet

Budapest VIII., Práter u. 11. szám a\atti. 36381 helyrajzi szám(l, valamint Budapest VIu.,
Kisfaludy u. 32-38. szám alatt II. emeleti, 36374l0/N23 heIyrajzi szźłmú' iskolaépület
bérbeadása

NYILATKOZAT

Végelszámolásľól, csődeljáľásľól, felszámolásľó|

AluIírott
(társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a táľsaság

o végelszámolás alatt xálIlnem áll

o ellen csődeljárás folyamatban xvaďnincs

o ellen felszámolási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

cégszeĺl aláírá's

4 x-gal megjelolt résznéI a megfelelő szĺiveg a|áłlűzandő.
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5. számú melléklet

Budapest VIII., Pĺáter u. 11. szám a|atti' 36381 he|yrajzí szátmú', valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. szátm a|att II. emeleti, 36374l0lN23 helyrajzi számú iskolaépület
béľbeadása

NYILATKOZAT

a páĺty ánati feltételek e|fogadásáľól,

szeľződéskötésľől,

ingatlanszeľzési képességrőlo

ajánlatĺ kötiittségről

Alulírott..
.(ĺévĺtátrsaság neve) kijelentem, hogy a pályázat tátrgyát ľészletesen megismertem,

az ajőn|attétel feltételeit, apáiyázati kiírást magamra ĺézve kötelezően elfogadom.

APályázathoz mellékelt bérbeadásí szerződés teľvezet szövegét elfogađom, aki)zuzemi díjak
megfizetését vállalom.

Kijelentem, hogy Magyarorszáłgonbérleti jogviszonyszerzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy apáiyázati felhívásban foglalt 90 napos ajanlati kotöttséget vállalom.

Budapest,

páiyáző aláíľása l cé,gszeru a|áírás
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6. számú melléklet

Budapest VIII., Prá'tet u. 11. szám alatti. 36381 helyrajzi szźlmli, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. szám a|att II. emeleti, 363]4totN23 helyrajzi számú, iskolaépület
bérbeadása

NYILATKOZAT

Kiíľóval szemben fennálló taľtozásľól

Alulíľott ....... lnévlmint a

.... (társaságneve) vezetó tisztségviselőjekijelentem,hogy azaján|attevőnek,

- Kiíróval szemben tartozása (helyi adó, béľleti díj stb) x vaď nincs;

- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége x vanJ nincs.

melyeket az alátbbi okiratokkal igazolok:

Budapest,

p á|y áző a|áír ása/ cé gszeru aláít ás

4 x-gal jelĺilt részné| a megfelelő szöveg a|őhúzaĺdő.

1.

2.
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7. számú melléklet

Budapest VIII., Práter u. 11. szám a|atti' 36381 helyrujzi szám(l, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 3f-38. szám a|att II. emeleti, 36374to/Nf3 he|yrujzi számú, iskolaépület
bérbeadása

NYILATrKOZAT

Pénzügyi alkalmasságľól

Alulírott ..... lnévlmint a

.... (táĺsaság neve) vezető tisztségviselője, kijelentem, hogy a páIyázat tátgyát
képező iskolaépület béľleti díjanak megfizetésére képes vagyok, a bérleti díj megfízetéséhez
szĹikséges anyagi eszközĺjk ľendelkezéseÍlľe állnak.

Budapest,

páiy áző cégszeru aláír ás a
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8. számú melléklet

Budapest VIII., Práter u. 11. szám alatti. 36381 helyrajzi szźlm(l, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. szám alatt II. emeleti,363]4l0/N23 he|yrajzi számú, iskolaépület
béľbeadása

NYILATKOZAT
a kézbesítés helyéľől és a bankszám|aszámrő|

Alulíľott .......lnévĺmint a

.... (társaság neve) vezeto tisztségviselője kérem, hogy a Páiyázattal kapcsolatos
mindennemú nyilatkozatot, felhívást, éľtesítést, vagy más infoľmációt, valamint aPáĺ|yázattal
kapcsolatos esetleges jogvitában minden éľtesítést, idézést és bírósági hatátozatot. stb. az
alábbi címľe kérem postázni:

Címzett..

Cím:.

Amennyiben az áita|am a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át,

erľrek kovetkezményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amerľryiben a
címzett a fenti címen az éĺesítést nem veszi źlt, az értesítés a postára adást kovető 5.

munkanapon kézbesítettnek minősül.

A páIyázati felhívás visszavonása, a pályázatĺ e|játrás eredménýelenségének megállapítása,
illetőleg _ az ajátĺlatok elbírálását követően _ más páIyázó nyertessége esetén kérem a
gazdasági társaság őL|ta| befizetett ajánlati biztosíték osszegét az a|ábbi bankszámlaszámĺa
visszautalni:

B ankszáml av ezető oénzintézet..

Bankszámlaszám:... '

B ankszámlával ľendelkeznij ogosult:

(név, lakcím vagy székňely)

Budapest,

pá|y áző aIáíľ ásal cégszeru alá'írá's
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9. számú melléklet

Budapest VIII., Práter u. 11. szám a|atti' 36381 helyľajzi szőtmĹl, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. szám alatt II. emeleti, 36374l0lN23 he|yrajzi szźtmti iskolaépület
bérbeadása

ľ{yilatko zat

Alulírott kijelentem, hogy cégünk a nemzeti vagyorľól szőLó 2011. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bek. 1. pontja szerinti

a.) áĺIátható szetv ezetnek minő sül.

b.) nem minősül át|átható szervezetnek.

(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

Alulírott kijelentem, hogy a cégünk által bérbe venni kíváĺnt, a Budapest Főváľos VIII. kertilet
Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában levő Budapest VIII., Práłter utca 11. szám a|atti
iskolaépület, és a Budapest VIII., Kisfaludy u.32-38. a|atti2. emeleti tornacsarnokhaszĺáIata
kapcsán

a.) közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik fél nem áll.

b.) közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik félként a nemzeti vagyonĺól
szó|ő 2011. évi CXCVL törvény 3. $ (1) bek. 1. pontja szerinti źttLáthatő szęrvezet áł||,

c.) közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik félként a nemzeti vagyorľól
szó|ő foLI. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bek. 1. pontja szeľinti nem átláthatő szewezet á|I.

(a megfelelő szöveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat a helyiséget bérlő szeľvezet vezetojeként büntetőjogi felelősségem
telj es tudat áb an teszem.

Budapest,2013.
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10. számú melléklet
Budapest VIII., Práter u. 11. szám a|atti' 36381 he|yrajzi szźtmli, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. szám a|att II. emeleti, 36374l0/N23 helyrajzi szálmú iskolaépület
bérbeadása

I{yĺlatkozat

Alulírott kijelentem, hogy szervezetünk anemzetí vagyonľól sző|őf0I1. évi CXCVI. toľvény
3. $ (1) bek. 1. pontja szerinti

a.) átlátthatő szerv ezetnek minő sül.

b.) nem minősül ált|árhaó szeľvezetnek.

(a megfelelő szöveg alóhlÍ,landó)

Alulírott kijelentem, hogy a szeÍYezetünk által béľbe veĺmi kívánt, a Budapest Főváros VIII.
kerĹilet Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában levő Budapest VIII., Práter utca 1|. szám
alatti iskolaépület, és a Budapest VIII., Kisfaludy u.32-38. szálm alatti 2. emeleti tornacsamok
hasznáiata kapcsán

a') közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik fél nem áll.

b.) közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik félként a nemzetí vagyonĺól
sző|ő f0I1. évi CXCVL törvény 3. $ (1) bek. 1. pontja szeľinti átláthatő szeruezet ź]|,

c.l kozvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik félként a ĺemzeti vagyonľól
szóIő 2oI1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bek. 1. pontja szerinti nem átt|átthatő szęrvezet ői|.

(a megfelelő szöveg alóhúzandó)

A jelen nyiIatkozatomat, a helyiséget bérbe vermi kívánő szeÍvezet vezetőjeként büntetőjogi
felelősségem teljes tudatában teszem.

Budapest, f0I3.
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11. szĺámú melléklet
Budapest VIII., Práter u. 11. szálm alatti. 36381 helyrajzi számú', valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. száĺĺ a|att II. emeleti,36374l0lV23 helyrajzi számú, iskolaépület
béľbeadása

Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy egyházunk, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáľól, valamint a
vaIlásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 201I. évi CCVI. törvény szerinti

a.) egyház.

b.) nem egyház.

(a megfelelő szöveg alóhúaandó)

Alulírott kijelentem, hogy a szervezet{ink által béľbe venni kívánt, a Budapest Főváros VIII.
keľĹilet Józsefvárosi tnkormányzat tulajdonában levő Budapest VIII., Pľáteľ utca 1I. szálm
alatti iskolaépület, és a Budapest VIII., Kisfaludy u.32-38. szám a|atti 2. emeleti tomacsarnok
hasznáLata kapcsán

a.) közvetlen vagy k<izvetett módon jogviszonyban harmadik fél nem á11.

b.) kĺjzvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik félként a ĺemzeti vagyoĺľól
szőlrő z}n. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bek. 1. pontja szerinti át|átható szeruezet áłII,

c.) közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban harmadik félként a ĺemzeti vagyorľól
szőLő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bek. 1. pontja szerinti nem átlátható szervezet
áII.

(a megfelelő szöveg aláhlizandó)

A jelen nyilatkozatomat, a helyiséget béľbe venni kívánó szervezet vezetojeként büntetőjogi

felelősségem teljes tudatában teszem.

Budapest,2013.
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L2. számú,me|IéIeJet

Budapest VIII., Práłter u. 11. szám aLatti' 36381 he|yrajzí szátmli, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. szám alatt II. emeleti, 36374/0/N23 he|yrajzi szá'mű' iskolaépület
bérbeadása

Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy a Corvin Towers Kft tulajdonában álló Budapest VIII.' Kisfaludy u.
32-38. szá'm a|atti 2. emelęti tornacsarnok használata kapcsán, biztosítom a tulajdonos részére,
a Ptk 157-165. $ szakaszaiban meghatőtrozott tulajdonosi jogainak gyakorlását.

A jelen nyilatkozatomat, a helyiséget bérbe venni kívránó szęrvezet vezetojeként büntetőjogi
felelősségem telj es tudatában teszem.

Budapest,2013.

képviselő a|áfuása
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13. számú melléklet
Ingatlan béľleti s zerződés

határozottĺdőľe

/egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal egyiitt éľvényes/

amely egyrészrő|

a Budapest Józsefváľosi Önkoľmányzat (Budapest VIII., Baľoss u. 63-67.; adőszálm:
157357I5-2-4f, KSH-szám: 1513571'5-841I-32I-0I; torzsszám; 735715; képviseli: Dr.
Kocsis Máté polgáľmesteľ; a továbbiakban: onkormányzat), mint a bérlemény tulajdonosa és
haszonélvezője és bérbeadó nevében e|járő Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft (1083
Budapest, Losonci IL. 2., adőszám: 108571 19-2-42; KSH-szám: 10857119-6831-113-01;
céĄegyzékszám:01 09 f65463, képviseli: Kovács ottó ügyvezető igazgató) (a továbbiakban:
Béľbeadó)

másľészrő1

Székhely:
Cég1egyzékszám:
Adószáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
S zemél yig azo|v őny szám:
Lakcímkáľtya szám:
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban egyĹitt: szerzőđő felek) közott jött létľe alulíľott helyen és
napon az a|ábbi feltételekkel:

1..

a.) Az Onkormányzatĺilajđoĺlátképezi a Budapest VIII. keľület 36381 he|yrajzi szám a|att
nyilvántartott, természetben a Budapest YIII.' Pľáteľ u. ĺ.ĺ.. szám a|att taláiható 5586 m"
alapterületű, utcai bejáratrí (tulajdoni lapon: kivett általanos) iskola cé|jáĺa szolgáIó éptĺlet (a
továbbiakban: iskolaépület),
valamint
b.) aZ onkormiínyzat 50 éves haszonéIvezeti jogáĺva| teľhelt, a Corvin Toweľs Kft
tulajdonábarl áiIő, Budapest VIII. kerü|et 36374l0lN23 helyrajzi szám a|att nyilvántaľtott,
természetben a Budapest VIII., Kĺsfaludy u. 32.38. szám a|attĺ 2. emeleti 583 m"
alapterületú, az a.) pontban megjelölt iskolaépületen keresztül megk<ize|Ítheto (tulajdoni
lapon: egyéb helyiség) tornacsamok cé|járaszo|gáiő helyiség (továbbiakban: toľnacsaľnok)
a.) és b.) pont szerinti ingatlanok együtt: bérlemények

2.
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Az onkormányzat Képviselő-testülete a 6712013. (II. f1.) szźlmli hatźľozatálban foglaltak
szerint lefolytatott nyilvános páIyázatra benyújtott páIyázatok alapján .....l..... (......) számű'
hatfuozatátban döntött BérIő ajánlatát nyilvánította eredményesnek, egyidejűleg dontott a
béľlemények _ üres ingatlanként - a Béľlő tészére töľténő béľbeadás árő| határozott időre.
Erre tekintettel a Béľbeadó a jelen bérleti szerződéssel béľbe adja, a Béľlő pedig
meetekintett állapotban bérletbe veszí az 1. pontban meghatározott bérleményeket. A Béľlő
kijelenti, a bérleméný megtekintette, az á,Llapotátismeľi, azt elfogadja.

3.
A szerződő felek rogzítk, hogy az onkoľmrínyzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből
eredő bérbeadói jogok _ ezerl belül a béľleti és a közmű díj _ és terhelik a bérbeadói
kötelezettségek. A Bérbeadó abétbeadás tekintetében az onkoľmanyzat megbízása a|apján,
helyette és a nevében jráĺ el. A szerződésből eredő igények érvényesítéséľe bíróságok és
hatóságok elott az tnkormanyzat jogosult.
Felek rogzítk,hogy az 1. b) pontban megjelölt tornacsarnok tulajdonosa Corvin Towers Kft
jogait a Ptk. 157-164. $ szakaszai hatfuozzák meg. A Béľlő tudomásul veszi, hogy a
tulajdonos előbbi jogait gyakorolhatja, és ezt tűrni koteles. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a
Ptk. 159. $ (1) bekezdése alapjan a rendkívüli javítások és helyreállítások nem a
haszonélvezőt terhelik.
Béľlő tudomásul veszi, hogy a tornacsaľnok vészkijárata a szomszédos üzletközpont
tulajdonában álló ingatlan teraszára nyílik. Ttĺz esetén a hatósági engedélyek aLapjőn a
menekülés ateraszta történik, a további mentést akatasztrófavédelem ÍLem az üzletközponton
keresztül, hanem a teraszról vé,gzi e|. A vészkijárat nem rendeltetésszerű haszná|atábő| eredő
káľokért Béľlő a Ptk. szeľinti felelősséggel taľtozik.

4.
A szerzőđó fe\ekrogzítik, hogy a Béľlő a bérleméný oktatási céIjźtra veszi béľbe.
Béľlő kijelenti, hogy a szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonľól' szó|ó z01I.
évi CXCVI. töľvény 3. $. szerinti átláthatő szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a
bérleti időszak alatt beállott körülmény fotytan máľ nem minősül át|źthatő szetvezetnek, a

béľbeadó a bérleti szerzódést azonrĺa|ihatáILyal és kráľtalanítás nélktil felmondhatja.
A BérIő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívránt tevékenységgelkapcsolatban
az eĺgedé|yező hatősáłgok, szakhatóságok és kozuzemi szo|gáltatők (a továbbiakban együtt:

hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabálly szerinti tulajdonosi hozzájátu|ást neki kell
megszeÍeznie. Erre tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a Béľlő a bérleményekbe az
áLtala kívánt tevékenységet folýathada. Ameruryiben a jelen pontban meghatározott
tevékenység a Béľlőnek nem felróható okból, az e|őbbihatóságok elutasító döntése miatt nem
v égezhetó, a felek a bérleti szeľződést közĺis megegy ezés sel felbontj ak.
Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a béľlemények funkciójának megvá|toztatásáůloz
tuIaj donosok nem j áru|nak hozzá.
Béľlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerzőđés megk<itésének időpontjábaĺ hatályos
vonatkozó jogszabáIyok éľtelmében a jelen szetződés 1.a.) pontjában meghatározott ingatlan
maximális befogadó képességét az á|talakészíttetett tllzvéde|mi szabáłIyzathatáĺozza meg, aZ

1. b.) pontjában szereplő helyiség befogadási képessége If} fő. A jogszabályok be nem

tartásábő| eredő káľokéĺ a Bérlő teljes felelősséggel tartozlk.
B érlő az ingatlarl ET -EIZI L I0 - If számú, energetikai tanú s ítvány át átv ettę.

J.
A Béľbeadő az I. pontban meghatározott bérleméĺýhatározott időre adja béľbe a Béľlőnek.
A bérletijogviszony kezdete: a szeľződés kelte
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A béľleti díjfizetési kötelezetts ég kezdete .,:
A bérleti jogviszony vége: ......
A bérleti jogviszony meghosszabbítására a Bér1ő kéľelméľe, a kérelem időpontjában hatályos
rendelkezések alapján van mód. A bérleti szerződés megkötésének időpontj ában a bérleti
jogviszony a béľlő kérelme alapján egy alkalomma|,5 éwehosszabbítható meg.

6.
A szeruőđŕ5 felek a béľleti jogviszony kezdetén a béľletĺ díiat ............ Ft/hó + Áfa, aZaZ

forint/hó + Afaösszegben łrat.ĺ.ozzaľ ry veszi,
hogy a bérleti díj évente, az adott év január l-től a KSH által kozzétett eIozó évi inflációs
index méľtékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja a bérleti szerződés
megkötését követő év január hónap. A január havi emelés összege februáĺ hónapban kerĹil
szátm|ázásra.

7.t
A Béľlő egyéb fizetési kötelezettségei:
Yíz és csatornadíj lvá|tozől A Szolgáltatővalkötött megállapodás alapján fizetendő.
S zemétszá'|lítás díj a:

Aľamdíj lváltozől
A Szolgáltatóval kötott megállapodás alapjan fizetendő.
A Szo1gáltatőva| kötött megállapodás alapjan fizetendő.

Gázszo|gźitatás díja lváitozől Mérőóra állás alapján kerül az tnkormányzat źlta|
kiszámlázásta. A méroóra állás jelentésének időpontja
minden hónap utolsó napja, amennyiben ez munkaszüneti
napľa esik, akkor az azt mege|őző utolsó munkanap. A
méroőra á|Iásált az ingatlan@kisfalu.hu e-mail címľe kell
megküldeni.
Béľlő tudomásul veszi, hogy gázszolgáltatásra a bérleti
szerződés megkotésének időpontjában fennálló
önkormányzati szerzodés alapján az RFV Józsefváľos Kft
jogosult. A szo|gáltatő vá|táshoz aZ onkormányzat
engedélye szĹfüséges, amelyet önkormanyzati érdek a|apjan
megtagadhat.

A Béľlő az e|őbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vá||a|ja.

8.
A Béľlő a havi bérleti díjat havonta e|őre, a tárgyhőnap 15. nap1áig köteles megfizetĺi, a
Béľbeadó nevében kiállított szám|a a|ap1án, a számlán szereplő bankszámláĺa. A bankszámla
száma a b&|eti szetződés megkötésének időpontjában I4I00309-92LI}549-I5000001
(Magyaľországi Volksbank ZÍt). A bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt
vá|tozhat, amelyről a Béľbeadő tájékoztatja aBérlőt. A Bérlőt abér|eti díj az 5. pontban
szeľeplő időponttól terheli. A Béľlő a bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta
megfizetni,ha ahavi számlát valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti đíjat az
előzo havi számlán szeľeplő bankszámlára köteles átutalni. A béľleti díjfizetés akkor
tekinthető teljesítettnek, ha az atárgyhónap 15. napjáig a Béľbeadó baĺlkszámláján jőváításta
keľül. Amennyiben a Bérlő a fizetési kötelezettséget helyte|en szám|áta fizeti be, az nem
számít teljesítésnek. A Béľlő késedelmes fizetésę esetén a Bérbeadó a Po|gári
Törvénykönyvben meghatáľozott késedelmi kamatot szőmítja fe|.

Ha a külĺjn szolgá|tatőlsok díját a Béľbeadő szám|ázza a Béľlő fe|é, azt a Béľlőnek a száĺn7őn
szereplő határidőig kell átutalnia a megjelöIt száml'átra' A fizetéssel és késedelemmel
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjľa vonatkozőak az irányadőak.
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9.
A Béľlő hozzájáĺruI atlhoz, hogy a Béľbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait
nyilvántartsa.

10.
A Béľlő hozzájáru| ahhoz, hogy bérleti díj, koz.đzemi đíj, hasznźt|atí díj és egyéb háĺľalék
esetén _ ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget _ a Béľbeadó a jelen szeľződésben
s zeľeplő adatait követelésk ezelő cégnek kiadj a.

11.
A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fe|, az á'Itala a Béľbeadónak
befizetett összeget a Béľbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokľa, ezutźtĺ a bérleti díj,
majd a kĺjzüzemi đíjtatozásra számolja el.

12.
A Béľbeadó a béľleméný átaďás _ átvéte|i eljárással adja biĺokba, amennyiben a Béľlő a
je|en szerződés hatálybalépéséhez szĺikséges feltételeket teljesítette. A felek az áĺadás-áltvételi
eljárás során jegyzőkĺlnyvet vesznek fel, amelyben rogzítk a bérlemény ál|apotát, a mérőórák
áI|ás6t, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni sziikséges köľĹilményt.

13.
A Béľbeadó szavatol azéĺÍ., hogy haľmadik személynek nincs a béľleményekre vonatkozó
olyan joga, amely a Béľlőt a béľlemények birtokbavételében, zavarÍalan használatban
akadá'|y ozza, v agy kor|átozza.

1.4.

A bérlet taftama a|att a Béľbeadó gondoskodik a Béľlő ttĺľési kötelezettsége mellett, az
életveszélý okozó, az ingat|an á||agát veszé|yeztető, a béľlemény ľendeltetésszeriĺ hasznáiatát
lényegesen akadályozó' a Béľbeadót terhelő hibák kijavításáról. A Béľlő e munkálatok
e|v é gzését a b érb eadó v al történt megál 1 apo dás al apj án átv á||alhatj a.

15.
A Béľlő kijelenti, hogy a Bérleméný kizárő|ag a 4. pontban meg|elölt tevékenységének
végzése cé|jábőI veszi igénybe.
ASzerződ'ő felek rogzítk, hogy a Béľ|ő á|ta| abérleménybe töľténő befogadáshoz, a|béfletbe
adáshoz, a bérlemények cseréjéhez, a bérleti jog átniŕ.lázásőůloz a bérbeadő íľásbeli
hozzájáru|ása' valamint a Béľbeadó és Béľlő ezzel kapcsolatos írásos megálIapodása (bérleti
szerzođésmódos ítás) szĹikséges.
A Bérlő tudomásul veszi, hogy a további használatba (albérletbe) adás kapcsán kiző,róIag
teľmészetes személlyel, valamint anemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. töľvény 3. $

(1). bekezdés 1. pont szeľintí átIátható szetvezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi
továbbá, ameĺľlyiben a vele szerzodott fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan
vá,Itozás á|Ibe, amely alapján máľ nem minősül át|áLthatő szervezetnek, kötelęs vele szemben
a bérleti szerzóđést azoĺ.nalihatáI|yal felmondani. E tényt ahasználatba (albéľletbe) adásľól
szó|ó szerződésben rögzítenie kell. Az előbbiek elmaľadása esetén a Béľbeadó a Béľlővel
szemben a béľleti szerződést azonna|i hatál|ya| felmondhatja. A bérlemény bérleti joga
kizáĺől'ag a Bérbeadőhozzájárulása meIlettnházhatő átmásta vagy cserélhető el természetes
személlyel vagy anemzeti vagyonĺól sző|ő2011. évi CXCVI. törvény 3'$ (1) bekezdésben
meghatráro zott át|áthatő szew ezettel'.
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A szerzódés szempontj ából
- nem minősül befogadásnak, albérletbe adásnak az iskolaépület egy-egy helyiségének

alkalmi béľbeadása (p1.: közgyrĺlések helyszínének biztosítása, sportrendezvények
helyszínének biztosítása); az iskolai étkezés vállalkozóval történő biztosítása (büfé,
étkezłĺ), fenntaľtó szeÍvezet részéte helyszín biztosítása, saját készítésű teľmékek
árusítása;

- befogadásnak, albérletbe adásnak minősül: hą a béľlő a tęvékęnységóvel nem
összefüggő személy, szeÍvezet, gazdasági társaság részéte biztosít, annak
tevékenysé géhez sztiks éges helys zínt (pl. : nyelvoktatás )

- ha a foglaltság időtaĺama 1 hónapban meghaladja a 100 óĺát.
SzetzíSdő felek megáIlapodnak, hogy Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt évente
két alkalommal előľe e1yeztetett időpontban jogosult a jelen Bérleti szerzođés 1. b.) pontjában
foglalt tornacsaľnokot saját rendezvényérehaszrĺát|ni azzal, hogy a rendezvényhez sztikséges
személyi feltételeket saját szervezésében, atárgyi feltételeket egyeztetés alapján biztosítja.

16.
A Béľlő vái|a|ja, hogy jelen szerződés megkötését követő 8 napon belüI kezdeményezi a
vízőra nevére t<irténő áłtítását, valamint valamennyi, a béľlemény haszĺát|atáłloz a Béľbeadó
szerint szükséges szollgáltatási szeruodés megkötését (a továbbiakban: szo|gát|tatálsi szerződés)
a Főváľosi Vízmúvek Zrt-veI, a Díjbeszedó Zĺt-vel, azE,LNĺU Zrt-vel és egyéb szolgáltatóval
(a továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgźltatálsi szerződés megkötését a Bérbeadó felé 90
napon beltil a szolgá|tatálsi szerződés egy másolatának átadásáva| ígazo|ja.
A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a Béľbeađó a bérleti jogviszony fennállása alatt kíván
közmú mérőőrźtt felszereltetni a bérleményben, azt tílni köteles, és a mérőóľa felszerelését
ktjvető 8 napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerzodést meg kell kötnie, a megkötés
tényét pedig a szolgá|tatási szerzőđés egy másolatának megküldésével kell igazo|nia a
Béľbeadó felé.
A Béľlő vállalja, hogy a szolrgáÄtatátsi szerződésekben szereplő, illetve a szoIgźitatő áIta|

kiszá,mláłzott szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony _ jelen szerzódés 5. pontjában
szereplő _ kezdeti időpontjátó| a szerzőđésben, illetve a szőlm|álban szereplő hatáľidőig a

szo|gáltatőkrészérerendszeresenmegf izeti.

17.
A Szerződő felek rcgzítk, hogy a Béľlő a bérleti szerződés megkötését mege|őzoen a

Bérbeadó á|ta| megállapított baĺlkszáłm|áta 3 havi bruttó bérletĺ díjnak megfelelő'
.. Ft ĺisszegtĺ óvadékot megfizetett.

A Bérbeadő az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közllzemi díj vagy
károkozás esetén a kártaIanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataiľa és költségeire
szabadon, a Béľlő hozzájátu|álsa nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bér|ő köteles az
óvadékot az eređeti összegľe a Bérbeadó írásos felhívásátó| szálmított 8 napon belül
kiegészíteni
A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szerződés megszrĺnése kapcsán a

bérlemények Béľbeadónak történő visszaadását kovető 8 napon belül visszajat a Bérlőnek,
ha ekkor nincs semmiféIe hátraléka, és a béľleményeket újra hasznosítható állapotban adja

vissza biĺtokba a Béľbeadónak. Amennyiben a bérlemények visszaadásakoľ a Bérlőnek az
onkormányzat, va1y a Bérbeadő feIé a bérleménnyel kapcsolatosan |ejárt tartozása van, a

taftozást a Béľbeadő az ővadékösszegéből levonhatja.

L8.
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A Béľlő köteles a bérleméný és a berendezésitőrgyaitrendeltetésszerĺien használni, valamint
gondoskodni a berendezési tárgyakban ideéĺtve az épület szerkezeti elemeiben,
vezętékekben, épület-felszerelési tárgyakban _ a saját, Vagy a bérlemény haszná|atáta vele
együtt jogosított személyek magatartása folytán keletkezett hibrák kijavításáró| és az okozott
káľ megtérítéséről.
A Béľlő köteles az állagmegóvás érdekében a béľleményen belül felmerülő karbantaľtási,
javítási munkiákat saját kĺjltségén elvégezni. Abérlemény burkolatainak. ajtóinak. ablakainak
és a bérlemény berendezéseinek, a portálnak az iz\ethomlokzatnak a karbantaľtőĺsáva|,
illetőleg azok pótlálsával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a
felek külön megállapodásban eltéľhetnek.
A Bérlő a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és munkáját zavaró tevékenységet nem
folytathat. A Bérlő, a tagtrai, dolgozói, iz|eti partnerei, tanulói sem tanúsíthatĺrak olyan
magatartást, amely a tcjbbi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók, az tizletközpont
látogatóinak nyugalmát vagy munk ájźt zav afia.
A Béľlő a bérleményben kizrárólag aZ áIta|a beszerzett, a tevékenységhez szfüséges
engedélyek (pl. mfüödési engedély, építési engedély, basználati móđvá,Itoztatás _ beleéľtve az
energia igényt is) biľtokában kezdheti meg a tevékenységét' A bérleményben csak a
szerződésben foglalt tevékenység el|átásáł:loz szfüséges gépeket és berendezéseket
tĺzemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockázatfua, felelősségére és teľhére t<jľténik.
A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Béľbeadó felhívása ellenére nem
hasznáIja a 4.) pontban meghatározott cé|ta, a Béľbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt
felmondani.
Béľlő tudomásul veszi, hogy az épületben lévő fűtési és világításiberendezések cseréjére nem
jogosult, azok'hoz a Bérbeadó hozzájáru|ását kell kéľnie. A fútési rendszer és berendezési
táľgyak karbarltaĺtásáĺa, javítálsáľa az RFV Józsefváros Kft jogosult. A felmerült igényeket a
Bérbeadó részéte kell telefonoďírásban je|ezni, ami alapjrán a Béľbeadó köteles azorna|
intézkedni az RFV Józsefváros Kft felé a munkálatok elvégzése érdekében. A világítási
ľendszer és berendezések karbantaľtására, felújítására Bérlő önáIlóanjogosult.

Í9.
A Béľlő tulajdonában á||ő, a bérleményben levő vagyontárgyakľa, valamint a tevékenységből
eľedő károkľa a Béľlő köteles biztosítást kötni, és a biztosítási kötvényt kĺiteles a béľleti
szerződés megkötését követő 90 napon belül a Béľbeadónak bemutatni.

20.
A Bérlő saját koltségén kciteles gondoskodni:
a') a bérlemény, a bérleményheztartozó eszközök,bercndezések állagánakmegőrzéséről,
b.) az épület továbbá az épiIetkörĹili ktjzteľületek tisztántartálsáról és megvilágításáró|,
c.) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett hulladék elszá||ításőĺró|,
d.) az épület olyan központi beľendezéseinek kaľbantaľtásáról,
e.) a béľleményekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekĺény, védőtető,

ernyőszerk ezet, biztonsági berendezések kaľbantaľtásiáľól,
f.) a béľleményekben folytatott tevékenység körében felmerĺilő felújításról, pótlásról,

illetőleg cseľéľől,
múködésével ös szefüggő hatós ági engedél yek b eszerzését ő|,
a hatósági, tuzvéde|mi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan
betartásáról.

j.) a béľleti szerzođés megszűnését követő 15 napon belül a cégnyilvántaľtásból töröltetni a

székhelyként illetve telephelyként bejelentett béľleméný, és ezt aBérbeadó felé igazo|ni,
amennyiben a Bérbeadó engedélye alapján ezmegtoĺtént,

s.)
i.)
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k.) mindazt, amit jogs zabá|yok előíľnak.

21.
A BérIő a bérleményekben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezbet
bármiféle źLta|akítást, beleéľtve tevékenységéhez sztikséges saját költségén végezendő
átalakításokat is.
Az átalakítási munkálatokhoz sztikséges hozzájáruIálsok és hatósági engedélyek beszeruése a
Béľlő kötelessége.
A Béľlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítáLsi, felújítási, kaľbantartási munka _ beleértve a
bérlemény szerződéskötéskoľ megismert źilapotźůloz képest sztikséges állagmegóvó, javító és
karbantaľtási munkákat is - ellenértékének bérleti díjba történő beszźtmításźra, kül<jn
igénylésére, illetve emiatt a béľleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését,
megrendelését megelőzóeĺ a Béľbeadóval előzetesen töľtént megállapodás alapján van helye.

A Béľlő éľtéknövelő benlházásait jogosult _ a Béľbeadóval ezekľe történő megegyezés
hianyában pedig köteles _ a szerződés megszűnésekor a béľlemény állagának sérelme nélkül
Ieszeľelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet a Béľbeadónak megtéríteni, az
eľedeti állapotot helyreállítani. A Béľbeadó a Béľlő értéknĺjvelő beruházásainak
megtérítésére akkor kĺiteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélküli gazdagodás
címéĺ a Béľlő tészére pénzosszeg megfizetésére, ha a benlházálshoz vagy értéknövelő
munkiához előző|eg a BéľbeadőhozzáĄálrult, és abbaĺl a felek írásban megállapodtak. A Bérlő
ilyen címen bérleti díjba történo beszálmításra csak akkor jogosult, ha a Béľbeadó ehhez
előző|eg hozzájáruIt. Utólagos elszámolás lehetőségét a Béľbead ő kizárja.

A ľendeltetésszerű hasznáiat során, valamint a Béľbeadő áLta| engeđéIyezett álta|akítás soľán
felmerĺ.ilő kĺiltségeket teljes egészében a Bérlő viseli, azt Sem részben, sem egészében nem
háríthatja át, abér|eti díjba nem számíthatja be és éľtékének megtéĺítését nem igényelheti. Ha
a bérleti jogviszony _ a bérlő vásárLását kivéve _ ahatározott idő előtt megszűnik, a bérlőnek
az épületbe beépített, felszerelt, el nem vihető berendezéseket, felszeľeléseket abérbeađó az
amortízáciős éĺtéken me stéľíti.

22.
A Béľlő az épi|et homlokzatán a Béľbeadő elozetes engedélyével és az á|ta|ajóvahagyott
helyre és kivitelben, csak olyan cégtábIát, emblémát, reklámot helyezhet el, amely a

vonatkozó jogszabá|yoknak megfelelő. Az építési engedély k<iteles cégtábla, embléma,
reklám kihelyezés e ezen felül jogeľős építési engedéIy biľtokában helyezhető el. A társasház
vagy a Béľbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül kihelyezett reklám
illetve cégtábla esetén a Bérbeadó a bérleti szerzóđést felmondhatja.
A Béľbeadó a reklám eĺgedé|yezését bérleti díjhoz kötheti.
Béľlő kĺiteles az épület homlokzatán elhelyezett emléktáb|áLt, valamint a közterĹileten
e|helyezett szobrot érintetlenüI a helyén megtaľtani.

23.
A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonľól szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)

bekezdés 1. pont b. alpontja alapján át|átható szervezetnek minősĹil. Ezt a téĺý a
Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazo|ja. Yái|alja, hogy a béľleti szeruóđés tartama a|att a

tulajdonosi szerkezeténĺĺemvőltoztat olyan módon, amely a|apjánmár nem minősül át|áthatő

szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szeľkezetében történt vá|tozás

miatt vagy egyéb okból máľ nem minősül átláthatő szervezetnek, a Bétbeadó a jelen

szęrzódést azonnali hatállyal felmondhatj a.
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Az iskolaéptilet székhelyként tĺiľténő bejegyzéséhez Béľbeadó külön hozzájátu|ása
szĺikséges, a telephelyként töľténĺĺ bejegyzéséhez a bér|eti szerződés aláírásá,val hozzájálruL,
ahhoz kiilĺjn nyilatkozatot csak a Béľlő külön kérésére állít ki.
Béľlő a székhelyében, a cégje gyzésében, vagy képviseletében bekovetkez ó vá|tozástköteles a
cégbírősági váitozá,sjelentési kérelem benffitását követő 15 napon belül a Béľbeadónak
bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszám|ája megsztĺnését
és azűj bankszámla számáú. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Béľlő felel.
Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szeruődésben rogzíteĹt székhelyéľe lehet éľvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek rogzítk, ameĺľryiben a Béľlő a székhelýében
bekĺjvetkezett váItozást a Béľbeadónak nem jelenti be, a Béľbeadó á|ta| az utolsó ismeľt
cíĺnĺe küldött Ieveleket a BéľIő áitalkézhezvettnek kell tekinteni.
A Szerződő Felek megálIapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeméný a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett aZ átvéte|t
megtagadja. Ha a kézbesítés azért vo|t eredménytelen, mert a címzett az iratot nem Vette áĺ (az

''1lem kereste'', ,,elköltözĺjtt'' uagy ,,ismeľetlen helyre költoz<jtt'' jelzéssel érkezett vissza) az
iratot annak visszaéľkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.

24.
A Béľlő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül koteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha
vele szemben felszámolási vagy csődeljáľás indult, vagy a vége|számolását határo zta eI.

25.
A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatátozott kezdeti időponttól határozott ideig tart, a
felek azt csak egyező akarattal sziintethetik meg, kivéve az a|ábbi, valamint jogszabályban
meghatározott eseteket. Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleti jogviszony annak
|ejárta előtt kéľi a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, úgy
további 1 évľe eső béľleti díjat köteles a Béľbeadó tészéte megfizetni, valamint
b enlházás ainak me gtér ítés ér e nem j o go s u lt.

26.
Ahatátozott idő alatt a Béľbeadó jogosult háľomhavi felmondási idővel felmondani a béľleti
jogviszonyt, ha
a.) az tnkormányzat a béľleményeket nem onkormányzati tulajdon esetén aZ

onkoľmányzatokĺa érvényes jogszabályban meg}latározott mindenkori kisajátítási
jogcímek alapján kisajátíttatná, feltéve, hogy a Képviselő-testĹilet azon cé|
megvalósításáróI már döntést hozott, ame|yhez a béľleményekĺe szĹiksége van.

b.) a bérlemények átalakítására, lebontásáľa, vagy rendeltetésének a megvá|toztatásálra az
onkormányzat jogerÍĺs és végrehajtható hatósági engedélyt kapott, vagy

c.) az tnkormányzat jogszabáiy vagy a jogszabályon alapuló hatósági hatőrozat a|apján
köteles a béľleménveket harmadik személvnek áltađni.

27.
A Béľlő rendkívüli felmondással sztintetheti meg a jogviszonyt, ha a Béľbeadó a jelen bérleti
szeruo désben fo glalt kötelezetts égeit súlyos an megszegi.

28.
A szerzőđő felek rcgzítk, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésiikľe vonatkoző egyes szabályokĺó| szóIő L993. évi LXXVilI. törvény 25' $-a
szerint a bérleti jogviszony Béľbeadó részérő| történő rendkívüli felmondásának van helye a
kĺjvetkező esetekben és módon:
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a.) Ha a BérIő ab&Ieti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizęti meg' a
Béľbeadó ktjteles a Béľlőt - a kĺivetkezméĺyek,ĺe figyelmeztetéssel _ a teljesítésre
írásban felszólítani. Ha a Béľlő a fe|szőIítálsnak nyolc napon beltil nem tesz eleget, a
Béľbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.

b.) Ha a Bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban e|őírt egyéb lényeges
kötelezettségét a Béľbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a Béľbeadó a
hatáľidőt kovető tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.

c.) Ha a Béľlő magatartása szoLgái a felmondás alapjául, a Béľbeadó kĺiteles a BérI.őt _ a
kĺivetkezményekľe figyelmeztetéssel a magataľtás megsztintetésére
megismétlésétől való tatőzkodásra a tudomásźĺa jutásától számított nyolc napon
írásban felszólítani. A felmondást az aLapjául szolgáló magatartás folytatásráľól
megismétlésétől számított nyolc napon beIĹil íľásban kell ktjzölni.

d.) A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás
olyan súlyos, hogy a Béľbeadótól a szeruođés fenntaľtását nem lehet elvárni. A
felmondást a tudomásra jutástól szátmítottnyolc napon belül írásban kell kĺjzölni.

e.) A felmondás az a.) és b') pontok esetében az elmulasztotthatálmapot követő hónap, a c.)
és d.) pontok esetében a hónap utolsó ĺapjźra szólhat. A felmondási idő nem lehet
ľovidebb tizeĺöt napnál.

29.
A 28. pontban meg}latáłrozott jogszabályi rendelkezésekľe tekintettel Béľbeadó ľendkívüli
felmondással szüntetheti meg a béľIeti jogviszonyt különösen akkor, ha a Béľlő
a.) A bérleményben a sztfüséges engedélyek hirínyában kezdi meg a tevékenységet,
b.) A bérleményt nem a je|en szerződésben meghatározott célra haszná|ja, vagy másnak a

Bérbeadó hozzájźĺu|ása nélkül ľészben vagy egészben használatra átengedi, vagy aÍÍa a

Béľbeadó hozzájámIásához kötott bráľmilyen szerződéstkot,hozzźĄárulás nélkül.
A Bérbeadő részére fizetendő bérleti đíj,közij,zemi díj, káttétítés, illetve egyéb fizetési
kotelezettség tetjesítésével késedelembe esik, és a Béľbeadó írásos - a felmondás
kilátásba helyezését is tartalmaző _ fe|hívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás
kézhezvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget.
A bérleti szerződés megkötését követő 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a

Béľbeadó felhívását követő 8 napon belül nem intézi a vízőta nevére töľténő átításőt,

valamint nem k<jti meg a bérlemény haszná|atálloz szifüséges valamennyi szolgáł|tatási

szęrzódést, vagy a szo|gáitató felhívás ában szereplő határidőn belül a szo|gá|tatási

szeľződések szfüség szerinti módosítását, vagy ezek megkötését az e|őbbi hatríridőn belül
a Béľbeadő fe\é a szerzódések egy másolatĺának leadásával nem igazolja. Meghilisída, ill.
akadáIy ozza az űj mér ó őr a b es zerel és ét.

e.) A szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szo|gá|tatő átlta| kiszámlázott
szolgáLtatáłsi és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjátó| a szerzódésben,

illetve a szá,mlában szereplő határiđőig a szolgá,|tatő tészére nem fizeti meg.

A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre a

Béľbeadó írásos felhívásátóI számított 8 napon belüI nem egészíttki.
A bérleméný és beľendezési tfugyait nem ľendeltetésszeľűenhaszná|ja, az ezekben á'Itala

okozott hibakat a Béľbeadó felhívásáľa, 8 napon belül nem javítja meg, ill. a káĺt nem

térítí meg a bérbeadónak.
A Béľbeadó felhívása ellenéľe nem végzi e| az á||agmegóvás érdekében a bérleményen

belĺil felmerülő felúj ítási, karbant artási,j avítási munkákat.
A bérleményben a Béľbeadő előzetes engedélye nétkül végez átalakítást vagy bővítést. A
társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez
ki reklámot vagy cégtáb|át.

vagy
belĹil
vagy

c.)

d.)

f.)

s-)

h.)

i.)
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n.)

o.)

j.) ,ł bérleméný úgy hasznźija, a Bérlő, a tagai, a dolgozói, az uzLeti partnerei olyan
magataľtást tanrisítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a
tevékenységében zavarja vagy veszélyhelyzetet, teľemt, és ezt a magatartását a Béľbeadó
fe|szőIítáłsáltkovető 8 napon belül nem szünteti meg.

k.) A béľleményt a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, ill. nem rendeltetésszeriíen
hasznáIja.

1.) Nem köt biztosítást a bérleményben levő vagyontźľgyaíra, valamint a tevékenységéből
eredő károkľa, a kötvényt a Béľbeadónak a szerzódésben meghatátozott hatáľidőn belül
nem mutatja be, és mindezt a Béľbeadó felhívása ellenére 8 napon belülnem pótolja.

m.)A hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Béľbeadó
felhívása ellenóľe nem tartia be.
A székhelyében vagy képviseletében bekovetkezett vźitozást a változásje|entési kérelem
cégbírósághoztłoĺÍéno benffitását követő 15 napon belülnem jelenti be a Béľbeadónak
Nem engedi be a Bérbeađó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszerÍí használat
ellenőrzése, illetve a Béľbeadót teľhelĺí felújítási munkák vé,gzése érdekében, illetve ezek
vé gzés éb en akadá|y o zza.
A bérleti jogviszony alatt beállott koľülmény miatt olyan változás toľténik, amely a|apján
a Béľlő máľ nem minőstil a nemzeti vagyonľól sző|ő 20t1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1)
bekezdés b. pontja szerinti áLrlrá,ĺhatő szeľvezetnek.
A jelen szerződésben foglalt esetekben.

30.
A béľleti jogviszony egyebekbeĺ a 34. pontban hivatkozott jogszabá,Iyok által szabályozott
esetekben sztĺnik meg.

31.
A bérleti jogviszony báľmilyen megszúnése esetén a Béľlő kĺjteles a bérleti jogviszony utolsó
napján a bérleméný kiüľítve, tisztán, az átvételkoľi felszereltséggel, a Béľbeadó
képviselőjének átadni. A felek az átadott bérleményről állapotfelvételt és he1ység|e|tárt,
tartalmazőjegyzőkdn)rvet vesznek fel. A Béľlő hozzáĄźru|' ůlhoz, hogy ameĺmyiben a béľleti
jogviszony megszűnését követő 8 napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a

bérleményt, a bérbeadó illetve képviselője jogosulttá válik arra, hogy a bérleményeket
felnyissa, az ingóságokat a bérlő költségére elszállítsa, és a bérleményt birtokba vegye. A
Béľbeadó az ingőságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos béľleti és használati díj'
valamint a járulékai eľejéig.

32.
Ha a bérlemény korábban a Bérlő székhelyekéĺt vagy telephelyeként a cégbíróságon
bejelentésre került, a béľleti jogviszony megszűnését kĺivető 15 napon belül a bérlő köteles azt
töľöltetni.

33.
A Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere béleményekľe
nem tarthat igéný. Kátalanításra abban az esetben taľthat igényt, ha a bérleti jogviszony _

ńszérő| töľténő _ felmondásáľa a Béľbeadó szerződésszegése miatt került sor.

34.
Ajelen bérleti szerződében nem szabőlyozott kérdésekben a lakások és heIyiségek béľletéről
szóIó 1993. évi LXXVilI. ttirvény, a nemzeti vagyonĺóI szőIő f}II. évi CXCVI. törvény, a

Polgáľi Tĺirvénykonyv, a Budapest Józsefvátosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti

p.)

r.)
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tulajdonosi jogok gyakorlásáľól szóló 66l201f. (XII. 13.) szźtmú,, valamint az onkoľmányzat
tulajdonában ál1ó üres telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlátek
bérbeadásának feltételeirőL szótó 59/20II. (XL o7.) számú, önkormányzati rendęlet
mindenkori vonatkozó rendelkez ései az iľánvadóak.

35.
Szerződłi Felek az esetleges iogvitáiukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kísérlik
meg ľendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a béľlemény helye szeľint illetékes
bíróság kizátó|agos illetékességét kötik ki.

36.
A Béľlő kijelenti, hogy a jelen szeľződésben foglalt k<itelezetts égeivá|Ialálsáľa közjegyző elótt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á. Ez a|apján végľehajtásnak van helye' A
BéľIő tudomásul veszi, amennyiben az egyo|dalú kĺitelezettségvállalási nyilatko zatot a je|en
bérleti szeruodés a|áírását követő 5 munkanapon belül nem teszi meg, az onkormányzatnak,
illetve a Béľbeadónak a Bérlő kijetöléséről szóló jognyilatkozatához való köt<ittsége
megszűnik, a jelen bérleti szerzőđés ahatźlyátveszíti.
A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló béľleti díj,
közmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadő számlái, nyilvantartásai, könyvei alapjan
készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadásfua a Felek
jelenszerzodésaIáírásávalkötelezettségetvállalnak.
A Szeľződő Felek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadó a kozjegyzőtől a teljesítés
kötelezettség lejárata. a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanrisítványba
foglalását is kérheti, amennyiben a bíľósági nemperes e|jfuáshoz erre szükség van.
A Szerződő Felek a felkért kozjegyzőnek a titoktaľtási kötelezettsége alól a felmentést
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot, illetve a
ténytanúsítv á.ľryt elkészítse.
A Szerződő Felek rogzítk, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a
ténýanúsítvány k<iltségei a bérlőt terhelik.

37.
A jelen bérleti szerzí3dés akkor lép hatályba, ha a Béľlő az óvadékot a Béľbeadónak
megfizette' valamint akozjegyzőné| az egyoldalri kötelezettségvá|Ia|ási nyilatkozatot aláírta,
és abból egy példányt a Béľbeadő részére átadott.

38.
A jelen bérleti szerzódés megkötéséve| a Szeľződő felek között a béľlet tárgyábarĺ korábban
esetlegesen létľejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve
azokat, amelyek a jelen szerzódés mellékletét képezk.

39.
A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a béľleti szerzodés aláírására jogosultak. E kijelentéstikéľt,
valamint abér|eti szerződésben leíĺt adatok helyességééĺ teljes anyagi felelősséget vállalnak.

40.
A jelen szeruődés elváiaszthatatlan mellékletét képezi a Béľlő cégkivonata, a|áírási
címpéldránya, a képviselője szeméIyi igazo|vanyának és lakcímkártyájanak másolata.

41,.
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Je|en szeruőđés tíz (10) számozott oldalból ál1 és 5 (öĐ eredeti példányban készült. A bérleti
szerzőđést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jőv áhagy ó|ag írtát< aIá.

Kelt: Budapest, .. ...... hó ... .. nap

Béľbeadó képviselője

KISFALU Kft
Béľlő képviselője
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14. számú melléklet

T ájékoztatő a felúj ítási kłiltségek el számol ás árót

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló bérleményben a béľbeadó helyett elvégzett
munkálatok kdltségeinek elszámolását, az onkormányzat 59l2OI1. (XL o7.) sz,ámú rendelet 3b. $
szabá|yozza. Ez a|apjáln a bérbevett iskolaépület és tornacsarnok (ingatlanok) felújítása során a
bérbeadó helyett, a bérlő áita| e|végzett munkálatok költségének e|számol ására az alábbiak szerint van
lehetőség.

c Béľbeszámítrásľa csak a tulajdonos előzetes jóváhagyása alapján van lehetőség. Azaz vagy a
benyújtásra kertilő páiyázathoz csatoltan, vagy már a bérleti szerződés megkötését követően, de a
munkálatok megkezdése, megrendelése előtt az onkormányzati Házkęze|ő hodához be kell
nyújtani az ingatlanok felújítására vonatkozó tételes költségvetést. A költségvetés elfogadásáról, a
munkálatok költségeinek bérleti díjba történó beszámításáró| a bérbeadói jogokat gyakorló
Képviselő-testület dönt. A dcintés alapján megkcitött Bérbeszámítási megállapodás alapján történik
meg a munkálatok költségeinek elszámolása.

o A felújítás költségvetésének benyújtása előtt kérjük, egyeztessen a Kisfalu Kft onkormányzati
Házkeze|ó kodájával, melyek azok a felújítások, amelyeket a bérbeadónak kell elvégeznie, igy a
költségek a bérbeadót terhelik, és melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a béľlet
időtartama alatt a bér|őt terhelik, így ez,en költségek megtérítésére igény nem nyújtható be a
bérbeadó felé. A Lakástĺjrvény a|apján ezek:

''13. $ (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek kaľbantartásátva|,
felújításával, illetőleg azok pót|ásával, cseréjével kapcsolatos koltségek viselésére a bérbeadó és a
bérlő megáIlapodása az irányadó; megállapodás hiányában a karbantaľtással és felújíĺással kapcsolatos
költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót teľhelik.

(3) Ha a lakásban, a lakásberendezésekben, továbbá az épületben, azépi|et központi berendezéseiben
a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása miatt kár keletkezik, a béľbeadó a bérlőtől a
hiba kijavítását vagy akár megtérítését követelheti.

(4) Az épület felújítása, illetőleg a vezętékĺendszer meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges
munkák e|végzéséről a bérbeadó kcjteles gondoskodni.

t4. $ (1) A bérlő a szerződésben vállalt kcitelezettségét olyan idopontban és módon köteles teljesíteni'
ahogy azta|akás, illetőleg a lakásberendezések á||apota szükségessé teszi.

(f) Ha a bérbeadó a jogszabá|yban, illetőleg a szetződésben foglalt kötelezettségét a bér|ó írásbeli
fe|szó|ítására sem teuesíti,abér|o a9, š Q) bekezdésébenszabáiyozott módon járhat el.

15. Š (1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a bér|ő a lakást áLta|akítia, korszenĺsíti. A
megállapodásnak tarta|mazniake|| azt is, hogy a munkák elvégzésének költségei melyik felet terhelik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett munka e|végzése következtében a lakás komfortfokozata
is megváltozik, az eredeti szerzodés módosítására akkoľ kerülhet sor, ha a fe|merülő költségeket a
béľbeadó viseli.
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16. s (1) A béľbeadó, illetőleg a bér|ő az őt terhe|ő munkát úgy köteles e|végezni, hogy a lakás,
illetőleg más lakások ľendeltetésszeriĺ haszná|atát - lehetőség Jerint - ne akadályozza. A munka
megkezdéséről és várható időtanamárő| az érdekelt bérlőket előzetesen énesíteni kell.

(f) Az életveszély elháríĺásához szükséges munka a másik fél felszólítása nélkül is elvégezhető.
Erről a másik felet egyidejűleg értesíteni kell.

(3) A bérlő köteles tíimi az épület karbantarLásával, felújításálva|, helyreállításáva|, áta|akításáva|,
bővítésével és korszenĺsítésével kapcsolatos, valamint a bérbeadót és más bérlőt terhelő egyéb
munkák e|végzését, ha ezek nem eredményezik a lakás megsemmisülését.

17. $ (1) A szerződés megsziĺnésekoľ a béľlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszenĺ
használatra alkalmas állapotban a béľbeadónak visszaadni.

(f) A felek úgy is megállapodhatnak, hogy a visszaadáskor a lakást és a lakásberendezéseket a
bérbeadó teszi ľendeltetésszenĺ haszná|atra alkalmassá. Ebben az esetben az ezze| kapcsolatban
felmerült ktiltségeket abér|ő köteles a bérbeadónak megtéľíteni.''

o A Bizottság dcintése után a Díjbeszedési Csoport megköti a Bérbeszámítási megállapodást a
bérlővel. ami után kezdődhet csak el a fe|újítási munkálatok elvé&zése, és a kĺĺltségek
megállapodásban foglalt feltételek szerinti elszámolása.

o A bérlő az áÄta|a e|végzett bérbeadóra taĺtozó munkákľól az onkormányzat, mint vevő részére
szám|át állŕt ki. A bérbeadó a bérbeszámítással lefedett béľleti díjat egyösszegben, a következő havi
szám|á,va| egyidejűleg kĹildi meg a bér|ő részére. A bérlő ezt kcĺvetően a bérbeszámítás
időtartamára, abérbeszámítás levonása után fennmaradt összegnek megfelelő bérleti díj szátm|átt
kap havonta, melyet köteles határidőre befizetni.

Kisfalu Kft
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ENERGETIKA!

Az energetikai minőség szerinti besorolás: H
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Épĺilet (iĺná|ló rendeltetési egység)

Típusa:

oktatási intézmény

A|apterij|ete [ď]: 1 700'1

Gím adatok:

1083 Budapest
Práter utca 1,ĺ-17'

HelyraBi szám: 36381

ń|legrende!ó

Megrendeló neve (olnevezése):

KisÍa|u Józsefu árosł Vagyongazdálkodó Kft .

Megrendeĺő cĺme {székhelye) :

1083 Budapest

Losonci utca 2.

Tanúsító

TanúsÍto neve:

Sztanko Béla
TanúsÍtó cÍme (székhe|ye):

2092 Budakeszi

Pátyi t3t 45.

Jogosultsági száma:

T É. B.1 2982 (20 1 4.o4.28)

MMK E-316/2009

Megjegyzés:

A tanúsÍtvány kiálłításának kelte: 2o12-o7.ąs.
A tanúsÍtvány azonosĺtóia:

ET-E12111A-12

EnergeÍikai adatok

ÉpüIet Alrĺ aĺánya: 0,322
Fajlagos hővesztesĄ1tényező értóke [WrrP K]: 0'287
Faj|agos höveszteségtényező a követe|ményérték (%): 138

FajIagos pľimer energiafogyasztása [kWh/m2a] : 298.8

A fajlagos primer energiafogyasztása
kóvetetményérték [kWh/r'ŕa]: 93'6

A faj|agos primer energiafogyasztása

követe|ményérték (%): 3 19'230

Nyári túĺme|egedés kockázata nem' ál| fent'

Javas|at (mĺiszak| |eiľás' hatása a bruttó
fogyasztásľa'hatása az épĺilet besorolására):
Megrendełő nem kért javas|alot.

Javaso|t koľszerĺisíÍés megva|ósÍtása esetén
eléľhetô minösítés:

Nĺncs javasĺat.
SZTANKÓ BE.łĄ
ug"^';lľĺ."."ľľuľ

(Pacsét helye)
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Energetikai minőségtanúsítvány

E neľgetĺkai mĺn őségtan r'ĺsítvány ii s szesítő

ÉpüleŁ 1083. Budapest, Pníterutca I l-l7-
hrsz.:36381

Épületrész(lakás): Iskolatornateremnélkiilirésze'
Megrendelő: Józsefvárosi onkormányzat

l082' Budapest, Baľoss utca ó3-67'
Tanusitó: Sztankó Béla

2092' Budakeszi, Pátyi út 45'
t3-12982
MMK E-31612009

Az épiilet(rész) faj lagos primer energiafogyasztĺĺsa:
Követelményéĺték (viszonyítási alap):
Az épü|et energetikai jel lemzője a követelményértékĺe vonatk oztaÝa:
Eneľgetĺkai minőség szerinti besoľolás:

A nyárĺ felmelegedés elfogedhłtó méľtélĺiĺ.

A javaslat(ok együttes) megvďósításával elérhętő minősítés:
A korszeľíisitési javaslatok leírása a számítási rész végén tďálható.

Tanúsítvány azonosító tanrisÍtoná|: ET.E l 2 l I l 0. l 2

Kelt:2012-07.10.

298.8 kWl/mza
93.6 kWh/ďa

319,2%

H (gyenge)

Alĺĺírás

w

2012.07.t9.
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Energetikai minősegtaĺrrisítvany

Szeľkezet típusok:

ablak 100xt00
Típusa:
x méľet:
y méĺet:

ablak ftülső, fa és PVC)

A hőátbocsáĺási tényező NEM MEGFELELó!

ablak l00x1ó5
Típusa: ablak (kĺi|ső, fa és PVC)

Hőátbocsátási tény ező:
Mcgengedett éľtéke:

x méľet:
y méret:
Hőátbocsátási téĺyező:.
Megengedeťt értéke:

x méręt:
y méret:

ablakt00x75
Típusa;
x méret:

Típusa:
x méľet:

x méret:

1.0 m
1.0 m

3.50 Wm2K
l.ó0 wmzK

1.0 m
1.6 m

3.50 Wm2K
l.ó0 Wm2K

A hőátbocsátási tényező NEMMEGFELELO!

ablak 100ľ60
Típusa: ablak friilsö, fa ésPVC)

I{őátbocsátási tényező: 3.50 Wm2K
Megengedett értéke: l.60 wmzK
Á hőátbocsátĺĺsi tényező NEM MEGľ.ELELó!

ablak 100x70
Típusa: ablak (ktĺlső, fa és PVC)
x méret: 1-0 m

1.0 m
0.6 m

ablak (kĺilső' fa és PVC)
0.8 m

ablak (külső' fa és PVC)
I,l m

I.I m

yméret 0.7 m
Hőát|rocsátási tényező: 3.50 W/ďK
Megengedett értéke: l.60 Wm2K
A hőĺítbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!

y méret: l.0 m
i{őátbocsátási tényező: 3.50 Wm]K
Megengedett értéke: 1.6OlNĺm2K
A hőátuocsátáđ tényező NEM MEGFELELÓ!

ablak 106x270

yméľet: 2,7 m
Hőátbocsátási tényező: 3.50 wm:K
Megengedett éľtéke: l.60 wm/K
A hőátbocsátrĺsi tényező NEM ME'GE'ELELOI

ablak115x260
Típusa: ablak (kiilső' fa és PVC)

yméľet: 2.6m
Hőátbocsátási tényező: 3.50 W/m:K
Megengedett értéke: l.60 WrrŕK
a hőátbocsáuĺsÍ Íényezćĺ NEM MEGFELEĹO!

20t2.07.19.
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Energetikai minőségtanrisitvány

łblak 1 l5x2?2
Típusa: ablak (külső, fa és PVC)
x nréret: 1'l m
y méręt: 2'6 m
Hĺĺátbocsátási téĺyez, : 3.50 W/mzK
Megengeđett értéke: 1.óo wm2K
A hőátbocsáĺásĺ tényező NEM MEGRELELO!

ablak|2flĺ24f
Típusa: ablak (kĺilső, fa és PVC)
x méret l.2 m
y méret: 2,4 m
Hőátbocsátási tényező: 3.50 Wm2K
Megengedett értéke: l.ó0 Wm2K
A hőátbocsátásí tényező NEM MEGFELEL{i!

ablak125x65
Tĺpusa; ablak (kĺilső, fa és PVC)
x méret: |.2 m
y rnćĺet: 0'6 m
Höátbocsátási téĺyező: 3.50 WlmzK
Megengedett énéke: l.60 Wľn2K
A hőátbocsátásĺ tényező NEM MEGT'ELELŐ!

ablak 134x257
Típma: ablak (ktilső, fa és PVC)
X méľet: t.3 m
y méľet: 2'6m
Hőátbocsátási tényező: 3.50 Wm2K
Megengedett értéke: l.60 wmzK
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELO!

ablak 134x260
Típusa: ablak (külsĆi, fa és PVC)
x méĺet: l.3 m
y méreť 2,6m
Hőátbocsátási téłyező: 3.5o W/'nzK
Megcngedett értóke: l.60 Wm2K
A hőáfbocsátásÍ tényező NEM MEGFELELO!

ablakL34xf75
Típusa: ablak (külső, fa és PVC)
x méľet: 1.3 m
y méÍet: 2.8 nr
Höátbocsátási Íényező: 3'50 Wm2K
Megengedett értéke: l.60 W/mzK
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELO!

ablakl4fx2f0
Típusa: ablak (külső, fa és PVC)
x méľet: I.4 m
yméľet: 2'2m
Hóátbocsátási tényezo: 3'50 W/nr1K
Megengedett értéke: l.60 w/nŕK
Á hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELÓ!

fĺn.a"r,r9.
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Energetikai minőségtanisíwány

abtak142x300
Típusa:
x méľet:
y méľet:

ablak (kĺilső, fa és PVC)

A bőĺtbocsátási tényezó NEM MEGFELELO!

ablak I50xló8
Tĺpusa: ablak (hilsŕi, fa ésPVC)

Hőátbocsátási téĺy ező'.
Megengedett értéke:

x rnéret:
y méret:
Hćĺátbocsátási tényező:
Megengedett éľtéke:

Hőátbocsátási tényező:
Megengedett értéke:

ablak 152x275
Típusa:
x méret:
y méĺet:

x méľet:
y méľet:
HőáÍbocsátási tényezö:
Megengedett énéke:

Hőátbocsátási tényező :

Megengedett éľtéke:

1.4 m
3.0 m

3.50 W/m2K
1.60wm2K

1.5 m
l.7m

3.50 wimzK
l.60 W/ÍŕK

1.5 m
2.5 m

3.50 W/mzK
l.60 w/ďK

1.5 m
l.6m

3.50 w1nłK
l.ó0 wmzK

1.6 m
2.8 m

3.50wďK
l.60wm2K

I,6 m
2.7 m

3.50 Wm2K
t.60 wiEŕK

A hőátbocsátásĺ tényező NEM MEGFELELÓ!

ablak 152x255
Típusa:
x méret:
y méret:

ablak (hilső, fa és PVC)

A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELó!

ablak (külső, fa ésPVC)
1,5 n
2.8 m

Hőátbocsátási tényező: 3.50 wIŕK
Megengeđett értéke: l'60 wmzK
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELO!

ablak 155x1ó5
Típusa: ablak (hilső, fa és PVC)

A hőátbocsátĺísi tényező NEM MEGFELELó!

ablak t62x275
Típusa:
x méľet:
y méret:

ab|ak (kiilső, fa és PVC)

Hőátbocsátási tény ező:
Megengedett éľtéke:
Á hőátbocsáŕási tényező NEM MEGFELELÓ!

ablak I65x270
Típusa:
x méľet:
y méret:

ablak (kiilső' fa és PVC)

A" hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELó!

2012.07.19.
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Energetikai minőségtanúsítvány

ablak 1ő5x280
Típusa: ablak (killső, fa és PVC)
x ÍnéIet:
y méręt:
Hőátbocs átás i téĺy ező :

Megengedett éńéke:
A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELO!

ablak 165x295
Típusa:
x méret:
y méľet;
lłó átbocsátási téĺy ező:
Megengedett éľtéke:

Típusa:
x méret:
y méret:
Hőátbocsátási tény ezii:
Megengedett értéke:

Típusa:
x méĺet:

1.6 m
2.8 m

3.50 Wm2K
1.60 Wrn2K

3.50 wnłK
1.60 W/nŕK

3.50 WiÍŕK
l.ó0 Wi'ŕK

ablak (kiilső, fa és PVC)
l.ó m
3.0 m

A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELÓ!

ablak 185xlfil
Típusa: ablak (ktłlső, fa és PVC)
x méret; Í'0 m
y méret: I'9 m
Hőátbocsátási tényezíi., 3.50 W/rŕK
Megengedett éľtéke: l.60 wmzK
A hőátbocsáÍási tényező NEM MEGFELELó!

ablek220x256
ablak (kiilső. fa és PVC)

2-Zn
f.6m

Á hłíátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!

ablak70x50
Típusa: ablak (kiilső, fa és PVC)
x méret: 0.7 m

x mérct: 0.7 m

y méľet: 0.5 m
Hóátbocsátási téĺyezo: 3.50 wm:K
Megengedett éĺéke: 2,50 wim2K
A hőátbocsátási tényezŕĺ NEM MEGFELELŐ!

ablak72x60
Típusa: ablak (kiilső, fa és PVC)

y méľet: 0.6 m
Hőátbocsátási tényező: 3.50 W/m:K
Megengedett értéie: 2.50 wiďK
Á hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELI!

ablak80x123
ablak (kiilsó, fa és PVC)

0.8 m
y méľet: l'.2 m
Í]őáÍbocsátási tényezö 3.50 WiďK
Megengedettéĺéke; l.ó0 wiÍŕK
.Ą hőĺĹtbocsáüńsi tényező NEM MEGFELELŐ!

f0r2.07,19.
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Energeľikai minőségtanrisítvány

ablak 82x163
Típusa; ablak ftiilső, fa és PVC)
x méret; 0.8 m
y méret; l.6 m
Hiiátbocsátási tényezö: 3,50 Wm2K
Megengedett éľtćke: l.60 WimzK
A hőátbocsátási tényezŕí NEM MEGFELELO!

ablak 82x295
Típusa: ablak (kii|ső, fa és PVC)
x méfet: 0.8 nr
y méręt: 3.0 m
Ilőátbocsátási Íényező 3.50 W/mzK
Megengedett éĺtéke: l.60 W/ŕŕK
A hőátbocsátĺĹsi tényező NEM MEGľ'ELELÓ!

ablak 82x82
Típusa: ablak (kiilső, fa és PVC)
x méret: 0.8 m
y Ínéreti 0.8 m
Hóátbocsátási tényező: 3'50 wirŕK
Megengedett éľtéke: l.60 wiffŕK
A hóátbocsátási tényező NEM MEGFELELO!

ablak95xf4l
Típusa: ablak (kiilső, fa és PVC)
x méret: 0.9 m
y meret: L4m
Hőátbocsátási tényezi|: 3.50 W/mzK
Megengedett éĺéke: 1.60 wiďK
A hőátbocsátrĺsi tényező NEM MEGFELELŐ!

aitőL15x225
Típusa: ajtó(ktilsó)
x méręt: l.t m
y méret: 2,f m
i{ôátbocsátási téĺyezíĺ,, 4.l0 W/đK
Megengedett é*éke: 1.80 Wm2K
.Ą hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELó!

ajtó 152x3ĺ8
Típusa: ajtó(kulső)
x méľet: l.5 m
y méret: 3.2 m
Hŕĺátbocsátási tényezí3: 4'lo v/łťK
Megengedett értéke: l.80 W/mzK
A hőátbocsátásĺ tényező NEM MEGFELELO!

ait6l52x37f
Típusa: ajtó(hilső)
x méret: 1.5 m
yméľeĺ 3.7 m
Hőátbocsátási tényező: 4.l0 wnťK
Megengedett értéke: 1.80 wim2K
A hőátbocsátásĺ tényező NEM MEGFELELO!

2012.07.19.
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A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELó!
aitó77x200
Típusa:
x méret:
y méret:
Hőátbocsátási tényező:
Megengedett éľtéke:

Energetikai minőségtanús íwĺĺĺy

ajtó' 180x270
Típusa;
x méret:
y mérgt:
Hőátbocsátasi tény ező:
Megengedett éľtéke:

ftĺđém
Típusa:
x méľet:
y méľet:
Hőátbocsátási tényező:
Megengedett értéke:

ajtóftülsö)
1.8 m
J./ m

4't0 W/rŕK
I.80wÍŕK

ajtó (kiilső)
0.8 m
2.0 m

4,|0wĺfiłK
1.80 wťrŕK

padlásRidém
//.J m
2L9 m
l-f0w/rłK
0'30wÍŕK

RôRv
[ÍÍpK/W] tra

0,074 0,625
0,5641 0,029 15,172

0,024 0,625

c p kiszell.
[kJlkgK] [ke/ÍIp] ľéteg?

a,gf 1650
0,88 1730
4,92 1650

2412.0'7.19,

http: j)fu wrv.bausoíl'hu

A hőátbocsátĺĺsi tényező NEM MEGFELELO!

fal
Típusa: belsőfal(fiĺÍÖttépül9tekközĐ
Rétegtervi hőátbocsátĺĺsi tényező: l .lź wĺďrc
Megengedett éŕékel l.50 wim2K
A ľćtegteľvi hőátbocsátásí tényező megfetelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: - 30 %
Bľędőhőátbocsátásitéĺyezői ĺ.53 wimzKFajlagostömeg: 8tl ks/m2
Fajlagoshőtáľołótömeg: 202ĺ2aŁk|ýmz
Rétegek kívülľől befęlé
Réteg No d I
megnevezés . [cm] [WmK]
mészvakolat t l,5 o,8l
tiłm,ég.agyag!ś:g|afa|azat 2 44 0,78
mészvakolat 3 t.5 0.8l

A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELO!

ků|sőfa|75
Típusa: kii|sö fal
Rétegteľvi hőátbocsátási tényező: 0.86 Wm1K
Megengedett éltéke: 0.45 wimfK
Á' rétegtervĺ hőátbocsátási tényezĺí NEM MEGFELELó!
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 30 %
Eredő hőátbocsátási tényező: l.12 w1miK
Fajlagostömeg: 1347 kghł
Fajlagos hőtároló tömeg; 202 kýmf
Rétegek kívülről befęlé

winwaĺt gólya 6.32, (2009.8,8.} coPyright o Bauso|l Pćcsvárad Kft.



Vizsgálati jelentés; Á szerkezetaszabvány szerint páľadiffiizíós szempontbó1 MEGFELEL6
AzegyensúlyíállapotadiffiizÍósidőszaka|aťtncmtudkialakulni (felt.ökésiidő:4f4nap).Azizotermávalnemrendelkező
rétegek ftgyelmen kívül lettek hagyva,atéĺyleges fełtöltési idii hosszabb a számítottnái.
l ._(meszvakolat)75%.NAl MAGASABB a ľelaÍív párztaľtalom! A vizsgáIathoz KELLENEK a szorpciós izoternraADATOK!

kiilsőfal ftiIdben
Típusa: talajjat érintkező fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező 0.90 wiÍŕK
Megengedett éľtéke: a.45 wÁłK
A ľétegtervi hőátbocsátási tényeztĺ NEM MEGFELELI!
Hőátbocsátási tényezőt módosítótag: 30 yo

Eneľgetikai minőségtanrisíľvrĺny

Réteg
megnevezés

mészvakolat
ttjm' ég. agyagt€gl a falaza|
mészvakolat

Vonalmenti hőátbocsátási tényező:
Fajlagostĺimeg:
Faj lagos hőtároló tömeg:
Rétegek kíviitről befelé
Réteg No
megnevezés

töm.ég.agyagtég|a fa]aznt l
mészvakolat 2

lapostető
Típusa:
x méľet:
y méľet:
Hőátbocsátási tény ez(},.

Megengedett értéke;

Rétegek kívtilről befelé
Réteg
megnevezés

kavicsfeltöltés
kavicsbeton

8

rRô&pcpkíszell.
- [nŕK/W] tđ - tkJĺkgK] tkým3] ľéteg?

- 0,024 0,625 _ 0,92 1650
- 0,96154 0,029 25,E62 _ 0,88 tt30
- 0,024 0,625 - 0.92. 1650

NodI
- [cm] [W/mK]
I 1,5 0,91
2 75 0,78
3 L,5 0,8 ĺ

1.30 W/mK
L322kglln:
202kglnÍ

đ}'
[cm] [WmK]

75 0,79
1,5 0,81

tető
20.8 m
10.0 m
0'86 wrŕK
o.25 wnŕK

rRERV
- tnŕK/w] tń

- 0,96154 0,a29 25,862
- 0,024 0,625

It c p kiszell.
. [kJ/kgK] [kg/ľnt] réteg?

- 0,88 n3a
- 0,9f 1650

A hőátbocsátásĺ tényező NEM MEGľELELI!
padlĺí'
Típusa: padló (talajrafekteteĺ)
Rétegteľvihőátbocsátrásitényező.. 0.93W/ďK
Megengedett értéke: 0.50 wiŕK
A ľétegteľvi hőátbocsátási tényező NEM MEGFEĹELÓ!
Vonalľnenti hőátbocsátasi tényező: 0.45 Wim$
Fajlagostömeg: 1000 kg/ď
Fajlagos hőtároló třĺmeg: 422 kgĺWŕ

NodIK
- [cĺ'] [WimK]
| 25 0,35
2 f5 1,28

RôRv
tÍIŕIílv] tÍfr

- 0,'11,429 4,472 3,4722
- 0,19531 0,012 20,833

c p kiszell,
[kJ/kgK] [kďm3] réteg?

0,84 1800
0.84 2200

20n.47.19.
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pađlótořnatercm
Típtrsa: padló (talajra fehetett)
Rétegteľvihőátbocsátásitényez:íĺ OSzw/fiťK
Megengedett éĺéke: 0.50 WÍÍŕK
A réÍegtervi hőátbocsátásĺ tényezí irľEM MEGFELELOI
VonalmentihćĺátbocsliuĹsitényező: 1.05Wim$
Fajlagostömeg: 1009 ke/ml
Fajtagos hötáľolótcirneg: 4of káh1ł
Rétegek kívülrőt befelé

Energetikai minőséglauusíťváuy

Réteg No
megnevezés

kavicsfe|tcĺltés I

kavícsbeton 2
Linóleum 3

vasajtó 105x180
Típusa:
x méret:
y méÍet:

dtu
lcml [WmK]

25 0.35
2.5 I,2g
0,5 0,39

ajtó (ktilső)
1.0 m
1.8 rn

É
É
É
É
É
É
É
É
É
E
É
É.

É
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Rô
tÍľPK/w]
0,'n429 0,072
0,19531 0,012

0,0004

c p kiszell.
[kj/kgK] tkďm3] rćteg?

0,94 1800
0,84 2200
t,47 l g00

K &
tra

3,4'122
20,833

12,5

1,5 36
5,9 144
5,0 1?l

146,7 356s
25,2 613
93,0 Z26A
10,4 25f
0.2 6
0,6 t5
16.4 400

Höátbocsátási tćnyező: 6.00 WmzK
Megengedett éľtéke: 1.80 wirnzK
A bőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ!
Határolĺí szerkezetek :

Szeľkezet megnevezés tájolás Hajlásszög U
ľ] [w/ÍđK]

Íiiggőieges l,Lz
függőleges 3

fiiggőIeges 3

Íiiggőleges 3,5
ÍtiggőIeges 3'5
fliggoleges 3,5
függŕileges 3'5
fiiggő1eges l,5
ffiggőleges 3

ffiggőleges 3

ftiggőleges 3'5
ffiggő}eges 4,|
ftĺggőleges 6
ftiggőleges |'|2
fiiggőleges 3

fiiggőleges 3'5
fiĺggőleges 3,5
fiĺggőleges 3'5
Íiiggőleges 3,5
Íiiggő|eges 3,5
Íiiggő|eges 3'5
{iiggő|eges 3,5
Íiiggő|eges 3,5
íiiggőleges 3,5
fiĺggőIeges 3,5
fiiggőleges 3'5
filggőleges 4,5

A
[*2]
854,9

2,0
11
<?

164,8

27,7
|ü2,2

I 1,3

0,3
0,9

t9,4

T,9

487,7
1,Ż
9,0

I IrL

22,1
6,?

25,6
'1,6

7,9
117,0

4,5
<2

1.3
ą?

YL
[WmK] lml

-

135,0 I 15
533.7 454
448,3 381

13206,0 t12?3
2270,1 1930
8373,1 7116
932,8 793
21,7 18

s6,0 48
1480;t 1258

Aii Qsd Qsd Q'*'"ĺ'
tÍn2] tW] [kWh/a] twj

ktilsőfal 75
ablak 100x100
ablak 100x70
ablak l06xf70
ablak 165xf70
ablak 165x280
ablak 165x295
ablak220x256
ablak 70x50
ablak72x60
ablak82x295
ajtó l80x270
vasajtó l05x180
külsőfal 75
ablak 100x70
abLak 1.15xf72
ablak 134x257
ablak \34x2'75
ablak l.ŁLxffA
ablak 142x300
ablak 150x168
ablak t52x255
ablak l52xf75
ablakt6fxf75
ablak 82x163
ablak 82x82
ajtó l15x225

3,2 Í46 582'1 196
8,0 358 1431,8 483
r5,z 682. 2',t?7,5 9fI
r9,9 89s 3581.8 QA9
5,ó 250 1000'9 338

23,0 1035 4140,7 1397
6,7 f99 lrg?,s 404
7,1 320 1280,6 43?

105.3 4740 18960,0 6399
4,1 184 735,1 248
4,4 197 789,1 2:66

1,0

2012.07.r9.
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Eneľgetikai mintíségtanúsĺtvány
t0

Szerkezet megn.evezés

ajtó Ĺ52x3?2
kiilsĺífaĺ 75
ablak l00xó0
ablak t 15x260
ablak l2fx242
ablak 125x65
ablak 1341260
abĺak t52x275
ablak t55x165
ablak 155x165
ablak 185x100
ablak 82x295
ablak 95x24t
ajtó 152x318
kÍilsćĺfal75
ablak 100x100
ablak 100x70
ablak 100x75
ablak I 15x27f
ablak 134x257
ablak l34x2ó0
ablak 134x275
ablak 1ó5x270
ablak 1ó5x280
ablak 165x295
ablakfZAx256
ablak 72x60
ablak 80x123
abtak 82x163
ablak 82x82
ajto 152x372
ajtó 77x200
lapostető
padló
padló tomateľem
Íödém
kiilsőfal ftildben
fal
fal
fal

tájolas Hajlásszög U
I"] [w/ÍÍpK]

K fiiggőleges 4,1
D fiiggőIeges I,|2
D fiiggőleges 3
D fiiggőleges 3,5
D ftiggőĺeges 3,5
D fiiggőIeges 3
D fi'iggőleges 3,5
Đ fiiggőleges 3,5
Đ fiiggőleges 3
D Íiiggöleges 3,5
D fĺiggőleges 3
D fiiggőleges 3,5
D fiiggőleges 3,5
D fiĺggőIeges 4,|
NY fuggöleges |,|2
NY frggőIeges 3
NY ftggtĺleges 3
NY fiiggőleges 3
NY fiiggőleges 3,5
NY fiiggőIeges 3,5
NY fiiggőleges 3,5
NY ftiggőleges 3,5
NY ffiggőleges 3'5
NY fiiggőleges 3,5
NY fi.iggóleges 3,5
NY fiiggőleges 3,5
NY ftiggőIeges 3
NY fuggőleges 3,5
NY friggőleges 3,5
NY fĚggőIeges 3,5
NY ÍtiggŕĺIeges 4,|
NY fiiggőleges 4
}ľY vízszíntes 0'8ó

L,;

A
lm2l

i t,3
577,3

l,z
ó'0

1 1,8

I,O

48,8
744,5

7,7
77
3,1

a,+

L,J
4r8

879,1
5,0
2,t
0,8
3r0

20,7
7,0

22,1
3L,f

t24,7
34,7
39,4
0,9
1,0

5,3
0,7

1,5
209,6

1546,0
ĺ909'0
I700,0
'1r1 2

101,3

90s,2
9,1

Y
[WmK]

:

Ä.'

lm2l

L
Itn]

a.d Q.a
tlvl [kwh/a]

Qsdnyár

twl

0,9 86 360,0
5,2 449 1973,1
t0,4 898 3741,5
1,3 t 10 456,3

43,4 375a É629,a
94,1 8125 33860,0
6,8 s83 2430,8
6,8 s83 ?430,8
3,3 28t n72,2
2,1 t7g 74A,3
2,0 t70 708,9

ót
316
631

77
2637
5713
911

410
198

12s
tzo

308,6

3.8 169 675,A 228
1,6 73 291,t gg

0,6 f6 t0s,3 36
2,7 i 19 477,3 t6l
18,2 818 3273.t I los
6.2 z79 1 l ló'3 377
t9,9 896 3581,9 t209
27,8 |249 4996'0 168ó

1t3'5 5109 20433'0 ó896
31,0 1395 5581,2 1884
36,3 t63? 6528,9 22'03
0'ó 28 lĺz,0 38
0,8 36 145.2 49
4,4 tg1 ',789,2 266
0,s f3 93.2 31

a,4; 302,; -
Í '05 6|,6

l{?
1,53

1,53

241f.0'.t.19.
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Energetikai minőségtanúsítvány

Épu|et tömeg besoľolása: nehé z (mt > 400 kglm2)

ll

Q.o+Qiĺ: 0756.B+0)*0,75: 13l755kWh/a
žAU+Ęľ: 9981.9 W1K
q = [rĄU + Fľ - (Q.ĺ + ąídi72]iV : (998 l'9 . l 3 l 755 | 7f) / f8433
q: 0.287 wm3K (Számított fajÍagos hőveszteségtényezö)
9max: 0'208 wm3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épiilet faj|agos hővesztesógÍényezőjeNEM FELEL MEG!
Eneľgia igény teľvezési adatok
Épĺilet jellege: oktatási fuütet

€:

A:
V:
ĄN:

n:

nlr-
nĺnĺ
o:

Qu =EĄłqu:
žE"1,n = žApEu;qnu

Qpyy:EĄ1qgyy:
V5,1:EVn;
V11= EVnp*Zĺ.,ł4.
V6g=EVq6ŕ(|-zyylĄ):

0.7s

ĺ l0l l.3 m2

28433,Ü |1l3

a322m2ĺm3

6E5E.8 m2

0.90 t/h
2.50lĺh
0.30 l/h
1.00

ó1730 w
8230ó kWhia
48012 kWh/a

25589.7 nt3/h

0.0 m3/h

o.o m3lh

Qsa+Qia: (43.83 + 0) * 0,75 = 32.87kW
gu: 9.00Wď
Evil,n: 12.00 kWh/mza

9mr,ĺý 7.00 kWtýmza
tnyáľi 9.00 1/r1

Qaoyai 63,16 kW

Fajla gos értékekbőI számolt igények

(Sugárzĺs hasznosítási tényező)
(KÜlsiĺ feliilet)
(FĺitÖtt éptilet térfogat)
(Fettilet.térfogat arány)
(Sugávási hőnyereség)

(Flitött alapteľület)
(Átlagos légcsereszám a fiitési idenyben)
(Légcseľeszám a hasznáIati idĺĺben)
(Légcseľevám a használati időn kívĺil)
(Szakaszos iizem koľrekciós szorzó)
(Sugáraísi nyereség)
(Belső hőnyereség átlagos éĺtéke)
(viláýás fajlagos éves nettó energia igénye)
(Hasmálati me|egvíz faj|agos éves nettó hőeneľgia igénye)
(Légcsereszám a nyári idényben)
(Sugárzási nyereség)

(Belső hőnyeľeségek összege)

(Vílágítás éves nettó energia igénye)
(Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
(Átlagos levegő térfogatáľam a fiĺtési idényben)
(Levegő térfagatáram ahasználati időben}
(Levegĺi térfogaĺáram a használati idĺĺn kívül)
([,égmennyi ség a tél i egysnsúlyi hőm. ktilönbséghez.)
(Levegő téľfogatáľam nyáron)

V6, = {V5.1 + Vi-r( l ĺD + Vod : 25589 .7 |ł lh
Vnyrĺr: ä/nny6n: 255897,0liĺh

z}Lz.a't.19.
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Energetikai minőségtanusítvány

Fŕĺtés éves nettó hőeneľgĺa igényének meghatározása
Áb : (Q.a + Qĺa + ą)/ €AU + Đľ+ 0,35VdJ + 2

Lb : G28',t 3 + 617 29,6) / (998 1,9 + 0,35 * 25 589,7) + 2 :'1 .0 " c
E: Í7.7 "C (Atlagos belső hőmérséklet)
H: 57766hWa (F-íitćsihtifokhíd)
Zr: 39|2h/a (Ftĺtési idény hossza)
Qp = H(vq+ 0,35VádE - zŃb
QF : 57,766 * (2U33 * 0,287 + 0,35'* 25 589.7) * 1 - 3,912 * 61'129,6 : 7 47,3 MWh/a
{p: 108.95 kWh/m?a (Fiitéséves fajlagos nettó hőeneľgiaigénye)

Nyáľi túlmelegedés kockázatának ellenőľzése

^bnyaľ 
: (Qsany.í" + ą) / €AU + žľľ + 0,35vnyáÍ)

Abnyar= (63159+ 6t?29,6)/ (9981,9 +0,35 * 255897)= t.3 o6

^Łnyárma* 
: 3'0 oC (A nyári felmetegedés elfogadható atéke)

A nyári felmelegedés e|fogadható méľtékĺí.

Nyáľi túlme|ęedésre vonatkozó észr ey étel^z

Nincs nyári túlmelegedés'

Fíĺtési ľendszeľ
Központi Íĺilés. (5 db QUĄDRIGA faĺi kzánnal)
qi l08.95 kwh/rn-a (a ffttćs fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fůtöľ téren beliil elhelyezett kondenzációs o|aj- v agy gázkazán
eŕ 1.00 (földgáz)

Cŕ l.0 t (a hőtermelő teljesítménytényezője)

qk.v: 0.1 l kWh/mza (segédenergia igény)

Kétcs<ives radiátoros és beigyazott frutés, egy központi szabályozoval
9ĺł'' 9'60 kWb/ľŕa (a teljesítmény és a hőígény illesztésének pontatlansága miatti veszĺeség)

Elosztó vezetékek a fĺitö'tt téľen bęlĺil. vízhőmérséklet 70155
qf,v: t,70 kWh/mza (az e|ősnóvezelékek fajlagos vesztesége)

A]landó fordulatszámu szi;attyú, hőlépcső 1 5 K
EFs,. 0.29 kWh/m.a (a keringtetés fajlagos eneľgia igénye)

Tárolási veszteség nincs 
^

9f'ľ: 0.00 kWh/m.a (ahőĺirolás fajlagos ves''t€sége és segédenergiaigénye)

Eľr: 0.00 kWh/m2a

Ep: (fr+ {lt, {- qĺ'.\. + ĺa)E (C1o1ą + (Ęs. * Ęr + k'u)ą
EF: (108,95 + 9,6 + 1,7 -r" 0) * 1.0 I -t- (0,29 + 0 + 0.1 I ) 

* 2,5 : t22.45kwh/m2a

tz

2012.07.19.
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Energetikai min{íségtanúsítvány

Fťitési rendszer
Kizponti fütes.
qŕ l 08.95 kwb/nŕa (a fütés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren belül elhelyezeťt kondenzációs o|aj- vagy gźlzkaztneÍi l.0Ĺ' (fłildgáz)

CI.: 1.01 (ahőĺermelő teljesítménytényeztije)

9k.v: 0.t l kWh/mza (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fĺítés, egy központĺ szabályozóvalgľ,h: 9.60 kWb/ľŕa (a teljesitrnény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti vesaeség)

Elosztó vezetékek a fiĺtiitt téren belül, vízhöméľséklet 70/55
94v; l '70 kWh/ĺŕa (az e|osztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Állancló fordulatszámú szi^vat{ú, bőlépcső 15 KEpsl o.f9 kWh/rrŕa (akeńngtetés fajlagos eneľgia ígénye)

Tárolásiveszteségnincs 
^aĺĺ 0'00 kWh/m,a (a hőtłirolás fajlagos vesaesége és segédeneĺgia igénye)

Eľl: 0.00 kWh/m2a

Er.= (qĺ+ 9ĺ'tr+ 91,v.|.91,)E(Q.ané * (Ęs,* Ęr + qt,o)ą,

Ep: (108.95 +9,6 + 1,7 + 0) * 1,0t + (0,29 + 0+ 0,1) * 2,5 =t22.41kWh/m2a

Melegvíz-teľmelő rendszeľ
Kciz-ponti HMV előállítás QUADRIGA gáz boyleľrel.
9rĺvv 7.00 kWh/ĺŕa (a metegvíz készítés nettó energia igénye)

Gázüzemrĺ boyleľ
eŕIMt.: 1.00 (fĺildgáz)

Cl.; 1.22 (ahóteľmelő te|jrsífinénytényezője)

Et; 0.00 kWVm2a (segédenergiaigény)

Elosztó vezetékek a Íiitött téľen beltil' ciľkulációval
Qt{Mv'v| Lf '0a % (a rnelegvíz elosztiĺs fajlagos vesztesége)

Ec: a.Zf kW7ýmza (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a Íiitött térben. giíziizenrű boyler
9rłpĺĺť 43'00 % (amelegvíz trłrolás fajlagos vesztesége)

El'lľĺv : 9Hľĺv( I + qg1urv,uĺl00 + qgp1y /l00)I(Qqen'o'; + (EC + F*)ą

Eľĺnĺv : 7 * ( l + 0, t2 + o,43) * 7,22 + (0,22+ 0) * 2'5 : ĺ3.79 kWh/mza

l3
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Eneľgetikai minős égtanúsítvány

Melegvíz.termelő rendszeľ
Központi HMVellátás.
{Hľ'ĺý .I,00kWVrťa 

(amelegvízkészítésnettóenergiaigénye)

Gáz1lzemliboy|eĺ
eHľvĺv: l.00 (tö1dgáz)

Cl.: |.22 (ahőteľmelö teljesítménytényezóje)
Eŕ 0.00 kwhimza (segédenergia igény)

Eloszľó vezetékek a fritött téľen belül, cirkulációval
9HMV.v: |2.{,0 % (a melegvíz elosaás fajlagos vesztesége)
Ec: 0'2fklĺ,Ihtrła (acirkulációsszivaÍtytifajlagoseneľgiaigénye)

Nincs t,aľolási veszteség
9HMv't: 0.00 % (amelegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

Egl',,ĺv : Qĺtuv(t + qgvy,u/ĺ 00 + qHMv'/l 00)I(Cl.ct"lĺr,ĺv) + (Ec + Ę.)ą
Enĺrłv : 7 * (L + 0,12 + 0) * I,22 + (0,22+ 0) * 2,5 = 10.11 kWh'/m2a

Világítási rendszeľ
An: 6854.8 m2 (a rendszer alapterülete)
Đ: l.0o (avi|ágítás konekciós szoĺzója)

Eu11= Ę;1n/Ą)uą
Ęĺ= 1z + l+f,5 =30.00kWł/mza

Az épĺilet összesített eneľgetikai je|lemzője

EP: EF+ E.IMv+ til + Elľ+ EI,ĺ + ą.: 244,9| +f3,g +29'98 + 0+ 0 + 0

Eľ: 298.79 kWh/mza (az összesített eneľgetikaijellemzőszámított éľtéke)

t.,,"*: 93.61 kWh/m2a (az iisszesített eneľgetikai jeĺlemző megengedett éľtéke)

A javaso|t koľszeľÍisítések leíľása:

Megrendelő nem kéÚ javaslatot.

A számítás z 7 /2g86. (v.u.\ TNM rendelet szeľĺnt késziilt.

'._
aláíľás

7^IT

ĺl
tľý
\{(J--
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Eástesffől:

kózöttaz alulírott heiyen, napoĺ és feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNrEK

äbmnka R'oland

?zełf:Íő Felek egzezően rögzítik, hogy a HaszoĺéIvező, mint eladó és a Tulajdonos
jogetődje' a Coĺvin office lśft., mint vevő 200ó. szeptembeĺ 29. napián' szetződést
('Ingatlan Adásvételí' Szerződés,) kötöttek a Budapeśt 1. szämú' xaäti ranhpatat
('Fôldhivataľ) altaL vezetebt ingatlan-nyilvántartásba:r 36379 htsz. alatt nyilvánt2-rtott.
teĺmészetben a Budapest VIII. keriiiet, Vajdab'uĺyad u. 33. szám alaĺt taLähatő ĄłtJznadásvétele tátgyábaĺ. Az Lĺgetl"n .Ądáwételi Szerződés _ 2007. mĄus 24. nap;áĺ řc;t<itt
megállapodás átal módosított _ 5. pontja ĺéĺtclmébeĺr a Cowin office l{ft. kôt.ďezetséget
vÁ||ą|t ata, lo'ogy az adásvétel titgyät képező ĺrgatlo.1 saját költségéte _ az 

.lĺgaďaĺnzk 
a

kómyező ingatJanolĺJroz telekegyesítés keĺetében töĺténő csato!ását követóen _ řöldszint és
eme.let Ťagessá8ig beépíti és kb. 10,8 m (+/.0,5 métet) magasságbaĺ megepít egy
szerkeeettész épriĺetészt (feLneaő szetkezetek, kész homlokz"đ u"utĺtĺ., t"ř,
tetőszigeteiés, tetókert és udvaĺ kia]akíŁíĐ (az ''Épiilettész''), és egyben bbtosíĘz aĺĺak a
Práteĺ utcai Álta]:ínos Iskolával tt5ttéĺő, az előfuásoklat megfelao összeköttetésének
lebetőségét.,{ Coĺvin office ICít. továbbá'váĄ1z|t4hogy az Épii.letészĺe, ąnnak elkésztítét
követően, baszoĺé7vezeijogot biztosít a HzszoĺéIvező ĺészérĚ (,KötelezettségvĺĺIlatás'').

Szerződő Felek egyezően rögzíĄ hogv az 1'1 poĺt szeriĺti teiekalakítást, vagyls a
Budapest, VIII. keĺiiLlet 36379 he|yrajzi számú ingaĺl^n és az azza)szomszédos, koĺábban a
Földhivatal áItalvezetett iĺgatlan-nyilvántaĺ!ásban Budapest, VIII. keĺiiĺet 36374, 36375,
36376' 36377,36378,36382, 36383,36384 és 36385 he\yĄzi számokon nyilvántartott
ingatlanok egyesítését a Foldhivatal 204046/1/2007 szarnű hatátozatáva7 jegye,te be az
iĺgadaĺ-nyilvántatásbz, valameno;ĺ iagatlant 36374 helytalzi száĺ- a]att egyesíto.. Á.

I{ÁszoNÉĹvEzETI JoGoT ÁIáPÍTÓ szERzŐDÉS

Jelen haszonélvezeti jogot alapitó szerződés (a továbbiakban: ''Szerződés'') létrejött

egyĺésztől:

.Ś.ł- oÜOŤ, bos ťĺł.-

( I'it-- /ĺ j.,
.r' ut

Comin Torr'ets Ingĺtlĺnfoĺgalmazó KoĺIátult
Feletősségű Tätsaság
ĺüjdonos
székhely: 1082 Buđapest' Futó utca 47-53. \řII. emeIet
cégsegyzékszá.m: Fővárosi Töwéoyszék CégbiÍósá,aa Cg.
0t-09-876520
statisztikai száłrljel: 13849867 -6810-1 13.01
kĘviseli: -Íatat Tibor iigyvezető (a továbbiakban:
"Trrlaids66s")

Budłpest Fővrĺtos VIIL kedilet Józsefuáľosi
On}ormányzat
IpszoĺéWező
székhely: 1082 Budapest, Baĺoss lltca63-67.
stađsztikai töxzsszátĺa: 15508009-751 1 -321-01
képviseli: dt. Kocsís Máté polgátmester
(a továbbiakbzn:''onkotm-ányzat/HaszonéWezí5,,, a
,,Tulajđoaos,' és a,,HaszonéWező,, Íelek kiiLlön-kti,lön.
egyenkéat''Fél'', egyiittesen pertig ..Felek' )

1,-1.

1.2.

Ügrvédi Ilodá j'^,'aw,rwu+ĺ-ss/ffił'ł



l.J.

1.5.

1.6.

1,.7.

1.8.

telekelakítás folytán kialakuIt 8ó90 ď teĺi.iletű ingatlan tuJaiđoĺosai pedlg - ż Coĺvín office
iogutódjaiként - 52I4/8690-ed tészben a Coriĺ Retzil K-ft., valamint 3476/869o-ed'
ŕszben a Tulajđonos lettelĺ' tekiĺtette| ata, hogy a Conjĺ^ office Kft. szétvá]t a Coĺyin
Á.trium-kođák l(ft-ĺe, valamint a Corvin Ret^il l(ft-re, (meý jogutóđlást a Földhivatzl
36284/1/2008/08,01.10 sz.ź:;:ĺűLĺztittozzuv,a'| jegyezte be a Budapest, VIII. keľiilet 3ó374
bĺsz. íngatlan voĺztkozźsábaĺ), majd a Coľvin Átium-Irođák Kft. beolvadt a
Tulaidonosba (mely jogutóđlás a Fóldhivatal 

^to] 
201'466/2/2008/08.09.23 szátĺĺíl

hatztozzttd' kerĹiLlt bejegyzésľe)' Á Coĺvjn Retail Í<ft. 2077. december 31-i lnatillya|
beolvadt a Klepierĺe Coĺvin Vagyonkezeló Koľlátolt Felelősségi TáĺsasĄba (széIdrely
1138 Bu.lePest, Váci lít 178', ĺ1'ilvántartja a Fővátosí Tcirwényszék Cégbkósága Cg. 01-09 -
877 8.| 8 számon) (továbbiakban a,,Klepieľĺe Coľin Kft.'').

Felek egyezőeo tögzíĄ hogy a Tulaidonos és a Klepiete Coĺvin Kft. jogeiőđie, a Corvin
Retail l(ft. zz 7.2 poĺt szednt kia]akuit Budapest, VIII. keriilet 36374 heIytajzi számú
ingatląo6n a 08.7203/39/2007(07.03') számú építési eogedél'v dap1ás' aegépitettek egy
iĺodai és keľeskeđelĺni reĺđeltetésű épiiĺetet @asználłtbavételi engedély szám: 08-

'08/33/2010(10'05-)' 

mely éptíLlet ĺészeként l.i^l.kításra keľtilt az 1.1 pont szeľinti
EpiileŁtész 583 m, alapteriitętteLaz épiiłet 2. emeletén.

Szetződ,ő Felek tögzítik, hogy a Coľvin Towets Kft. és a Cowin Retail Kft., mint a

Klepieľe Corv.in Kft. iogelődie a ti'.tsasházi töĺvény 7. s (1) bekezdése alapián
kezdeményezték a feĺti 1.3 pont szerinti épiilet tátszsházzä aJakltásä1 e tztsasház elózetes
alapitźsán& tényét peđig a Földhivatal 201466/2/2008. szátrrrú}ĺratározatáva| - a III.7. alatti
fel1egyzés tangsotában - a 3637 4 hďrytej"i .26gfi ingatlan trÍajđoni |zpjźn fel1egyezte.

Szetzőđő Felek szintén tögzítit hogy a fentieket követően a Tulaldonos és a Coryiĺ Retail
I(ft., mint a Klepierre Corĺ'in Kft. 1ogelődie a tatsasházi törvény 5. $ (1) bekezđ{5g al"Pián
e|łratátoztak a feni 1..3 pont szednti épiilet ,,Corin Átĺo* 109'' néven tátsasházzá
tórténő atakitását,2011. !úlius 28. ĺapiáĺ aláirräk 

^z 
efte vonatkozó tźłsasbáz alapítő

okiÍżtot és a tátsashäz ingatIan-nyilvíntanáďl bejeg,vzése iĺánti kéĺelmet a Földhívaalhoz
benyrijtották, mely kéĺelmet a Földhivatal 81582/2/2012, sz.hatÁtozatálłal elutesított.

Á Földhivaal a tźnsasház bejegyzését elutasító hztźłozatźbaĺ foglaltaknak megfelelően a

Tulaidonos és a Klęierĺe Corvi:r }łft. móđosítowák a fenti 1.3 pont szeriĺti épiiůet

sziĺteĺkénti alaptaizät és ezt követőeĺ 201'2' októbet |$-Ąa1 a|áít1Ąý z módosíĺáso]ilkal
egvséggs szetkezetbe foglalt táĺsasház alapító g[i.21g1 (az ,Ąlapitő okirať) a feati 1,3

Pont szefinti épiirlet,,Corviĺ Átľium 109'' néven txsesházzá tóÍtenő aJ^ujtásatfugyábaĺ. A
Tulaidooos és a l(lepieĺĺe Corvin Kft. 2012. novembet 23-áĺ nyúitotta be a tÁtsashäz
ingadan-nyilvántatási bejegyzése fuánti kérelmét a Földlrivatalhoz, me\y kéĺelĺnet a
Fölđhivatal a Budapest, VIII. keriilet 36374 lnelyĺe;izi számw ingatJan tu]aidoni lapian
1939 61 / 2072.71.23 szé|jegy-szätnoĺ ĺyllváĺtzttásba vett.

Á Tulajdonos kiielend bogy az ÁJapító okiĺatbaĺl és az dzprajzoĺ a 2. eme7eteĺ 23'
számmaL jelölt 583 m2 alapteľĹiletű onálló ingatlen (a tź,ĺsashäzi közös nrlaldonbőLhozzá
utoző 91'/10.000 tulajdoni illetóségge), miĺt öná]ló tztsashäzí albetét tettrrészetben

meýlel af EptiletÍésznĄ mcly a táĺsasház ingatlan-nyilvántaĺt.ĺísi bejegyzéséĺ követően a

Tulajdoĺos trzátóbgos tulajdonát fogja képeznĹés arta vonatkozóan a Tulajdonos
korlatozäs nélkiil iogosult a jelen Szeľzőđés szerint baszoĺélvezeti jogot dapitaĺĺ.

Á Tulajdonos kijelenti és jogutódjaiĺa kite4eđő tla;tźJlyď' szavato|ja, hogy a jelen

Széĺzőđésbez 1. sz. meliékletként csatolt 2. emeleti a|aptajzoĺ 23. száĺĺmal- jelölt ingatlaĺt

đn Jábľđáá Rolanđ
t}eyí#íkoda

iOe Bldapęgt'|F1lÚ u. 47.53. vj' em.

v
ř-.'-\
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me8testesító 583 m2. aiapteľiiletű helyiség tekintetében a TuiĄdonost jelen Szetzőđés
megkótésekot kizźnó|agos binok!ási és hzszĺíÄat' (hasznosíľási) log ĺlIeti meg, s a jelen
szerzódéssei abpkott. 

'haszonélvezeti 
jog drpjáĺ ug;,ancsak.w,Labg"s biĺtoklásí és

haszĺőlzt' (hasznosítási)-. jog illeti meg a Haszonetezoą melyet a jel.eĺ Szerződésben
foglaltak szednr gyakorolhat.

II. FlaszonéIve zetl jo g aLapítás a

2.1. Haszonéĺvezeti iog a|apítźsa. Á jelen Szetződésbeĺ foglalt fďtétđek szednt a Tulajđooos
és a Haszoaélvező 2013. év január 1, ĺapjátóI kezd.ódi, 50 évte szóló, r'agyis zoel. evjľy? 1. tLaPiái1g tałtő 

'\a.s72ĺétvezeti 
jogol ilapitaĺak e HaszoĺéIl,ező javátł" a Budapest,

WII. kerĺjlet a 3ffi7a/^0^/A/23 helytajzi száni.ngarJznła (a tfusashází t.;'o' tou;ao11tal
hozzá tałoző 91li0.000 nilajdoru il1etóségel egnitt) (az ''rngatlan'') ' amĄ ingatlan
természetben megfelel a jelen Szerzőđésbez 1. sz. meilékle-tkéĺrt csatolt ż. eň'eleti
"ląptzjzoĺ 23. számĺnal jelöIt 583 nég1zetrĺrétet alapteľi.iletű Épiiĺetrészoek. Á
hąą2ga[lvę7ęt7 jogalaýtźtsa - a Tulajdonos közétdekri k<itelezettségváfloŕsäĺatekintettel -
tédtésmeĺtesen tcitténik' Á közéĺdekri cé! metynek érdekében 

^Řa,od.ki, 
ktitelezettség

váJ]aJÁse töľténib spoĺftevékeaysĘ támogatása. Á Haszonélvezó jelen Szetződš
e|á#6ĄyĄ ahzszoĺéhĺezeĺ jog aJapitásät' - "z 

,lábbi 2.6 pontban írta.kra tekintette! rnínt
tétítésmentes, spoÍttevékenys ég tźlmoptásáta. történő kozéĺdekű fĄónJÄst - elfogadja. ,Ą
szoJgáltatźst az oĺtkonnáĺyzat foľdl\a - kôzvet]entil vag5l költségyetési szerve] il1etve
kŁáĺólagos ĺ:Jajdoaában áJLó gzdzsásítźłsasága rit|án _ k<iztĺdekű célĺa.

2.2. A- haszonélvezeti iog iďőtattama. Á jeleĺ Szeĺződésben biztosított haszonélvezeti jog a
HaszoĺéIvezőt a feĺt' 2.7 pont szerinti íđőtattaĺĺr- vé1éI1illeti meg.

2.3. Az Lĺgat7an biĺtokbaadása. Á TuJaidonos ĺz |ngatJant a jeIen Szev,őĄ[5 a|l#Ą5Ą7
aegelőzőeĺ 2011' június 27-éĺ z Haszonélvezőnek birtotĺiba adta és Haszoĺe)vező zzt
ezen flaPtól fogva a Tulajdonos eĺgedélyével iogszeĺűeĺ basznáLia, és mindezt
Haszoĺé7vező ielen Szeĺződé s z|áfuásźval megerősíti és ĺy,lgtánza'

2.4' A haszoĺélvezeti iog t^ttA|o'a. A Felek ľögzítik, hogy a haszoĺélvezeti jog e1api6n a
Haszoĺélvező iogosult az lĺgaúaĺt biĺtokábaĺ tai:taĺi, haazĺá,1ĺi és haszoait szeđnĹ és
megilleti a biĺtokvédelem' Á HaszonéIvezó viseli az[ĺgat|ąnn2! kapcsolatos összes teĺhet
és költséget, beieéĺtve az zdókat és a fenntaruással felú!ítással, helyĺeállíľássĄ javíľással és
kaľbantarľással kapcsolatos vąlamenný költséget, kivéve az dábbí 4'5(a) pontbaĺr írtaknak
megfelelően a tÁtsasházil, k<izös kölaéget és a tulajdonost a szavatossáP} kötelezettségei
kötében teĺhelő kôltségeket.

2.5. Á haszonélvezeti iog gyakorlásának átengedése. Á Haszonélvező kifejezetten iogosult
haszonélvezeti )ogáĺak gyakot1Äsát ĺészben vagy egészben költségvetési iatézméĺyeivagy a
klzá,xólzgos tulaidoníban il}ő gzzdasźę1 tatsasäga tészéte _ akáľ ďeĺéték feiébeĺ is -
áteĺgedni. A Tulajdonos ahaszoĺélvezeti jog gvakoĺIísíaak eióbbiek szerinti - ellenéľték
fejében vagy iĺgyen tóĺténő - átengedéséhez jelen Szeĺződés megkötésével kifeiezetten
hozzóĺjáa,i. AtlaszoĺéIvezeti jog gyakodásának átengedesét a Ptk. 159. s (2) bekezdése teszi
lehetővé' A Felek ńýnĘ hogy a haszonĺélvezeu' jog gyakorLźsánzk átengedése oem érinti
az onkotnfirlyzat haszoĺé|v ezei jogaĺak fenĺźÄ]ź,sái 

_

2.6. Ahaszonéfuezeú'iog ellenértéke. Á haszonélvezeĺjoga|epítása- a Haszoĺélvező jzvát'a
a Ptk. 593. $ (1) bekezdése szetinđ közérdekű kötelezettségvállalás keretében _

.\ térítésmentesea történik. Á Ptk. 593. $ (1) bekezdés&e hivat]<ozássJa TuJaiđoĺnos kijeleĺd

.ľ\ľ\;ffi,.""' u / !í l
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f.7.

hogy a haszonélvezeti jogot ingyenesen közérdekri feLajźnlásbaĺ (2.1 pont) meghatátozott
köz&dehi cél elősęítése érđekében ilapiýa. Á Tulajdonos 

^f 
ÍngaúArr megépítésével

kapcsolatos beszerzései. elózetesen feiszámított Áfát nem vonta le, íg1' az ingyenes
haszonéIvezet alapítźsa sotán nem kell Áfát átháľítson az tnkorrnáný zatĺ', azaz a
haszoĺéIvezeu' jog alepitás teljesen ingyenes az tnkorm áayzat o!đoJán.

Az Íĺgat|aĺ visszaađása. A haszonélvezeti iog megszűnése esetéĺ z Haszoĺélvező
köteles az lĺgat}ant a Tulajdoĺos részéĺe visszaadnĹ Fe1ęk megállapodnak, hogy a
haszonélvezeti |og megszúnését köĺ'etően a Haszoĺélvezó minden áltąle létesített
bu.tkolatot, gépészeĺ vefetékeket, beľeĺdezéseket és felszereléseket - az épu}et
szeĺkezeteinek séĺelme nélkiil _ leszereIhet és elszállíthat. Á hašzonélvezet megszűnéséve]'
ha a Felek eltéĺóen ĺem állapođnak meg, a Haszoĺé\vező az IngatJznt szeĺkezetkész, zz
eteđei (azaz az alábbí 4.1pont sze.inti) állapotĺak megfeleló áilapotbaĺ köteles visszazrlni.

Beiegyzési eĺgedély. '\ Tulajdonos ielen Szeĺzőđés a|áfuásäval feltétel nélktil és
visszavonhatat]aĺú'hozzájánÁ' ahhoz, hogy aHaszoĺéWezeiJog az Ingatlanĺa az ngatJaĺ-
rľ1llváłĺťanásbz a f,eĺti 2,1 Pont szeľinti időtatamĺa szólóan a HaszoĺéLvező javän
bejegyzésre keíiIiön.

Á Tulzidonos köteiezettséget vál7al atta, hogy amennyib erl 2. tafi^sháf aLapításbejegyzését a
Folđhivatal jogetős hatixozatzval elutasítja, Ęy a haszonrílr'ezeti jog továbbĺa is meg fogja
iliętni a Haszonélvezót a Budapest, VIII- keríilet 36374 he|yĄa szánú Ęadzĺoĺ az 583
m2 teĺÍjĺetri éptiletľész, egyben a 91/10.000 tulaidoni hányad vonatkozásábäl.

Nyilatko zatok és szavatoss žlgv źńIa|ás

Á Tu]ajđoĺos zz Iĺgar)an' tekintetében kiielenti és szavatĄa,hogi ĺz Ingzdant nem teÍheli
semmilyen olyan ingatlan-nyilváĺtzttásba be ĺem iegyzett sŽo]galmi vagy egyéb haĺmadik
személyeket megillető iog, amely HaszoĺéIvezőt haszonélvezeti joýnak gyakorlásában
kot|átozná v agv akadály o zĺá,

Á" fenti 3.1 pontban írtákkai kapcsolatban a Tulajdonos tájékoztzýa a HaszoĺéIvezőą a
Haszoĺé|vező pedig tudomásul veszi, hogy a Budapest, VIIL keĺiilet 36374 hdytajzi szímli
íngatlant a CIB Közép-Euĺópđ Nemzetközi Baĺk Ztt. javała 58.603.000 EUR és iáru]ékai
etejéĘ bĄegyzett keĺetbiztosítékt je|zá(ogoe (eg;letemes jogosult az UniCĺedit Bank
Hr:ĺgaĺy Ztĺ), 2013.07.1,4:'E f CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Ztt javáta
(egyetemleges jogosult az UđCtedit Bank Hungaĺy Zrt) bejegyzett vételi jog, az
UniCteđit Bank Hingaľy Zĺt. javára 3.720.000 EUR eĘĘ bejegvzett keretbiztosítéki
je|zóJog;1og, továbloá 2077.01J19-ig a CIB Közép-Euĺópai Nemzetköż Bat:lk Ztĺ jzvfua
(egyetemleges iogosult af UÍricÍeđit Bank Hungaľy Zn) bejegyzett vételi iog (egy:tt, a

,,Teheť') terheli. Tulajdonos kijeleĺti, hog.y valamennyi Tebetaz ő 3476/8690-ed tula|doni
háĺyadát tetheli, és a táłsasház dapitást követően az ő tliajđoĺába keĺiilő táĺsasháá kiilôn
tulajdonok _ kozĺi& az Iĺgatlan' _ tśtsasházi ktilôn lapiáĺa keĺĺiLl majd áĘegyzéste. A
Tulajdonos Ąékoztat1e a HaszoĺéIvezót, hogy a hiteJnýjtó bankok a hite|szetzőđés
megkőtésekor nrđomással bíttzk a je|en Szexzőđés 1.1 pontjában ĺészletesen ísmertetett
Kötelezettségĺ'áIlďásról és a Haszonélvező javáta szóló jelen szerződés szerinti
haszooélvezeti jog dzpitzsáůoz a hitelszetzőđésben előzetes eĺ hozzá.1fu,ł7tzk.

.A Tulaídonos ugy aylatkozik, hogy amennýbeĺ a haszonélvezeti jog bĄegyzéséhez a
jelzálogjogosuttak vag mźs szeméIyek \<l;ĺ.ön hozzájźnilásáĺa lenne szĹi{<ség, annak
beszetzéséte és a Foldhivatalhoz töttéĺő benyújtásra kótelezettséget vállal.

ilL

3.1.

2..8.

2.9.

3.2.

3.3.
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3-4. Á Tulajdonos jelen nyiJat.ko zaúva| a
Haszonélvező ÍeLé, hogy az LngatJaĺl
kivitelezésre.

v
đn Jaoŕffi'oland

lJfuŃédi:ľ'oda
1082 Bu.lapesl Futó u 47-53. Vĺ. eĺn"

1 |d:k az egyértelĺnl5ség kedvéért ,őc,ifrŁ hogy a Haszonélvező bet,lhápásábanlétesiiLlt
burkolatok' gépészeti vezetékeŁ betendezések és felszerelések aĘaszoĺéf,vező tulajdonát
kepezik

Tulajđonos váltzlją hogy a tár;sasbáz belegyzését k<ivetőeo hal2đékt2l2ĺu1 gonđoskođik az
Iagatlan ĺendđtetésének megfelelő módosításáĺót és aĺĺek ingatlžĺ.nyilvánaĺtási
bejegyeztetéséĺóL

A Tulajđonos a Felek és a Klepiene Cow.in !(ft. jogelődje, a Corv.jĺ Retail Kft. köz<itt
2010. szeptembet, 13. ĺapjän megkotött m"silĹp"đá'Ĺaĺ foglalta}nak męfelelőea
męerősíti' hogy

a) ez ÍĺgetJaĺ' közműďátása z Ptáter utcđ iskotaépiiletbőI lett blztosiwa, Ęy a
Haszoĺélvező köztiee-i díjakat a Tźtsashőyĺaknem kbteles EzetnĹ

b) az Iĺgatl^n megközďítése, fenntĺnása, iieemeltetése és használota a Ptátet utcai
iskolaéptiletből töÍténik - kivéve a tűzoltásí menekiiilési útvonalat -, igy a
Haszoĺélvezőt társasházi közös kôltség fizetési kötelezettség nem terlreĘ és

c) mindenkoĺ.- bŁtosíĘa a tÁrszsház közös (sziikség esetén kiilöa tulajdonú)
épiiletészeiben a tofiraterem helyiség tűzvédelni menekiilési útvonďát és kulcsot
bŁtosít a tofflateÍem és az iŁletközpoílt nŕtott teteszát e]vilzsztô tő::gáf]ó ajtóboz.

kivite]ezővel azoÍlcls szav^tosságot válląl ĺ
az épitési engedéiynek mcgfclelóeĺr ke*ĺĺjlĺ

(,ĺ
'tl

3.5. |jek tagzítiŁ h"*'177",."ĺýző megbizásáből .eljfuó Mozalk 8 Kft. Ingatlanszakćľĺ:6Mémöki Iĺoda 2012. június 17-én keĹt és az o"to'*ĺ"y""t i,"täel"o elhclyezeĺt
éĺtékelésében ahaszoĺéIvezeti 

'og 
éĺtékét 1o7.70o.000.-F. a.,"Ĺgu"o ĺľ"pĺtotte meg.

ľV. Egyéb kötelezettségek

+.1. Haszonélu'ező tljele1,t' hogy 
.ez 

Iĺgatlant megvizsgáIa és az aegÍele| az 1.1' pont szeľind
Szeĺződésben kóŕÍidírt szerkezet 

_tész 
Épfuetrészĺek, azaz.a felmenó szerkezetsi,

homlokzati kialakítá'l t"t?"l tetőszigetelése, a tetőkeft és az udvzt kíłlĺkítág e}készĺilt, ós aPtátet urcai_iskolaéprilettel tôľténó, az előíĺásokĺak megfelďő .i'''"l.átt.tc. lehetősŹgc ĺ
BudapesE VIII. ken:ilet 36374btsz' felől bŁtosítva lett.

4.2. Felek egyezóen ĺögzíut hogy az IngatJan a Tulaiđonosok ĺendelkezés éte ái]ő 2Q10,nove1!:ľ 1'9. ĺapjá'ajogetóre emelkedett o8-1,08nś/20101o.05. szágrtthaszĺíůatbavóteli
ľgŤéiyb* f"gr"}"| fr1eneĘl flukcióját tekintge ieleĺleg egyéb helyiségĺek minôsii{.
Felek rcigzítik avábbá, hogy HaszonéLvező a TuJajáonos 

"a":ł,a;1anaa'a"á 
elvégezte atorn2teĺemként való bąsználathoz 

.sziiłséges átaJaýjtási munl.llátokat. Á. ľoujdc>ncls
váildja, bogy az Ingail,m ĺeĺdeltetéséaek -sĺegvákoztztzsához _ ideérve a földhivatali
nyilváĺtartźsbaĺ va7ő áwezetést is - a sziiksĘes nyilatkozatot a Haszonélvező kfuéséĺe
kiadja, ha a ĺendeltetés vaftoztatźs a közéĺdeĹű teiąĺ^tásban (2.1 poĺt) megha!áľozott
k<izedekű céllal összhangba.o vaĺ.

4.3.

4.4.

1\

1'1,\



v.

5.1

6

Zátó rendelkezések

Á.Felek váJĄák,hogy a másik FóI indokolt kéréséĺc atáímat éł egyĺnátlrnlr átadnrrk
minden olyaĺ esetleges továblri clokrrľn,nnĺrlĺnnt, kiaclnak bíľľnely továblli io6'ĺryilatkoľĺntotés megtesznek minden olyan további intezJĺeđésą atncly szii{ĺség"s iähet ĺl iclen
Szetződésben foglalt jogiigylet teljesítósóhez, ktiĺönöseĺ a ĺ-Iaszonólvező lrĺs*onólv*zeti
1ogáĺak az.ngadan-nyílváĺtaľĺásba történő be1egyzéséhez.

Á |.elek a jelen Szeľződés q|ĄírĄłĄyil megtntlknazzák a jeleĺ Szetzőđés ellĄegyzés6ľc ĺ
Tulajđonos képvisđetében dĺ. Jabĺonka Ŕohnđ ĺgyvédát (dĺ. Jabĺonka nońä.Ĺigrvĺdi
IÍod,'' 108f Budapest Futó u. 47.53') a Haszonélvezó képviseletében pedig dľ. Bńlint
Tiboĺ ügyvédet (1052 Budapest, Régiposta l' 12.). Felek meghaalmazzák řovábbá dľ.
Jabtoĺ}a Rolznd {igyvédet, bogT a jđen Szezőđést az iĽetékes fóldhivatĺl]roz beny-rijtsa ćĺ
a Haszoĺélvező haszoĺé|vezeđ jogának bejegyzése sotán' zz iĺletékes foldhivatalnĄ mint ĺ
|ďek jogÍ képviselője eljĄora azez a Tu7aidonost és a Haszorĺehvezőt a bcjegyzés soľán
képvísďie.

Felek kijelenĄ hogy jog személyet szeĺzódéskötési képessęfü korlátozva nincs,
nyiĺatkozaru]<ho2 5ęmmifélg hatósági eĺgedélyĺe, vagy baľľnađk szeĺnély hozzótjárĺ|&sám
nin6s sfüfus{g.

J.Ĺ.

5'4. Á jelen Szeĺzódésbeg nem szabáůyozott kéĺdésekbeĺ a Magyzt RőztźtsasĄ Polgáľi
Tóĺvéoykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvéay, va]amiĺt az egyéb l.aPcsolódó
ĺenđďkezések az ltáĺv ađők.

Jďen Szerződést a FelĄ nint akaĺazukkal mindenben nĺegegyezőt az ahiiroLt helyen és Ívr1)on'
iőváhagyőleg dáktźk.,t jelen szetőđés megkötéséhez a Józsefufuosi oĺkotmáĺyzat Képviselő

:ä:::i::11 
pfi i9.) szarĺűbatźtozatÁval'hozzĄát'a.t,/,#,,Ť'ą

.'{ť 
'iĺłłi 

i1'.

GJ?-- lt ąšŇ 1j
Corvin Towets lĺgatlaĺÍotga|mazćl

Koĺlátolt Feleĺősségű Tfus asĘ
tulajđonos

képvisďi: Tatát Tiboĺ, iigyvezetó

Feđezete: a 462/201f. 6II. 19.) Kt.
batź'xozat szerint Budapest, 201 3. jaĺuát 1t.

.,,^-. ^jŁ{ąbľonka Rolanđľ,ue9.]tĺ^Ž*ąpgľedilÍođa
ruoz ľudapest FtÚó u 4?.53. \łL eĺĺ(_\ f

!'gd"Fest 201 z'r./.?,*n".łv ?.3
// r"r

ť.-
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képviseli: dĺ. Kocsis Máté polgáĺnester , ,ŕ
Pénztigyileg ellenjegyzem: -,rF
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