
MegáIlapodás
/egyo|dalú kiitelezettségvállalási nyilatkozattal egyiitt éľvónyes/

amely
a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi tnkoľmányzat (|O82 Budapest, Baross u. 63-67 ' adoszáma:
|57357|s-f-aĄ @ továl.lbiakbarl: olrkolĺlályzaL) képviseletében eljárĺ5 Józsefváľosi Gazdálkodásí Központ
Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 63-67., cégegyzékszáma: 0l-10-048457; adőszáma: 25292499-2.42;
képviseli: . .. ...) (a továbbiakban: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.) és
és a Magyar Emberi Jogvédo K<izpont A|apítvány (székhely: 1085 Budapest, Baross u. 28. Fszt' 2
nyi|vántartási szám: 4740l20|O,Képviselő: obeľth József kuratoriumi etnök) (együtt: szerződófe|ek) kozt'tt

jött létľe alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

1.) A szerzodő felek ľögzítik, és akként nyilatkoznak, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi
onkormányzat tulajdonában Van a Budapest VIII. kerület, Baross tl. 28. szám alatti 36739l0lV4 hĺsz.-ú
174 m. alapterületű ftjldszinti irodahe|yiség. A Magyar Embeľi Jogvédo Központ A|apítvány bérelte a
helyiséget a 2009 . április 1 5-én kelt, majđ 20|3 . marcius 04-én és 20|4 ' május 30-án meghosszabbított,
határozott időre, 201 5. május 3 l -ig szóló bérleti szerződés a|apján. A Magyaľ Emberi Jogvédő Központ
Alapítvány a helyiséget jelenleg bérleti jogcím nélkÍil hasznáIja, azonban a helyiséget továbbra is bérelni
szeretné'

2.) A szerzodő felek rögzítik továbbá, hogy az onkormányzat ahelyiséget nyilvános versenyeztetés útján
kívánja bérbe adni. A nyilvános versenyeztet ésre pá|yázat kenil kiírásra.

3.) A Magyaľ Emberi Jogvédő Központ Alapítvány váIlalja, hogy a pályźzat kiírását követően a
pźiyázőknak biztosítja a helyiségekbe történő bejutást és a megtekintést, továbbá vállalja' hory
amennyiben a pá|yázaton nem vesz tészt, pá|yázata érvénýelen, Y&EY a páIyźnat nyeľtese más lesz, a
helyiséget a pá|yázat eredményének nyilvános kihirdetését kovető 30 napon belĺil e|hagyj a, azt az
onkormányzat képviseletében eljtro Jőzsefuárosi GazdáIkodźlsi Központ Zrt.-ĺęk kiiĺrítve, tisztán, a
közműdíjak megfizetéséről szóló igazolásokkal együtt źttadja.Yá||a|jatovábbá a kiürítésig terjedő időľe a
korábbi bérleti díjnak megfelelő haszná|ati dfi és a közművek díjának megfizetését.

4.) Amennyiben a Magyar Emberi Jogvédo Kozpont Alapítvány a 3') pontban felsoľolt vállalásainak nem
tesz eleget, és az onkormźnyzatnak ebből kára származik, a teljes karért aMagyat Embeľi Jogvédő
Központ Alapítvány felel.

5.) A Magyaľ Emberi Jogvédo Központ A|apíNány vtú|a|ja, a jelen megállapodásban foglalt taľtalommal, a
kiiirítésre vonatkozóan közjegyző előtt egyoldalú kötelezeÍtségvá,||aló nyilatkozatot ír alá. Ennek
költségei a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítványt terhelik. Yźi|a|ja, hogy a nyi|atkozat eg
pé|dźnyát a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nęk e megállapodás alálrélsától számított 8
munkanapon belül átadja.

6.) A szerzodó felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglalt tényá|lításokat és nyilatkozatokat
vi sszavonhatatlanul teszik.

7.) A jeIen megállapodás a|áirői kijelentik, hogy a megállapodás a|álrásárajogosultak.

8.) A jelen megállapodásban nem szabtiyozott kérdésekben a Polgári Töľvényk<ĺnyvről sző|ő 20|3, évi V.
törvény és a vonatk oző egy éb jogszabályok ľendelkęzés eí az irányadóak.
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Jelen megállapodás ketto (2) szárrlozoÍt oldalból ál| és 3 (háronl) eľedeti pé|dányban készĹi|t. A
megáIlapodást a Szeľzodő |relek eIoIvasás után, nrint akaľatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólagirták
alá.

Budaoest.
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