
Budapest Józsefvá ľosi Onko rmány zat
Képviselő-testülete számára

Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottő ugyvezető igazgatő

A képviselő-testtilęti ülés időpontj a: f}I4.június t l . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest W[., Iúálváľia u. 9. és Kőľis a. 4lb. szám alatti telkek béľbeadásáľa
kiírt páiy áaat eľedményének megá|Iapításáľa

A napiľendet ayfuzźtrt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerulminősített szavazattöbbség
szükséges.
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Bizottság javasolja a Képviselő-

Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság vé(eményezi E
Humánszolgáltatásĺ Bizottság vé|eményezi tr

Hatźrozati jav as|at a bizottság szźlmttral.

A Varosgazdálkodási és Pénzüg.vi Bizottsáý Humánszolgáltatási
testi'iletnek az előter,lesztés megtárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII.' Kálvária u. 9. szátm a|atti 35876 hrsz-il, valamint a
Budapest VIII., Kőľis u.4lb. a|atti35875 hľsz-ú telekingatlan. A Képviselő-testület 6012014. GV.23') szźtmtl
hatźrozatában úgy döntött, hogy a telekingatlant nyilvános pźiyázat útján bérbeadja, dolgozői és ĺigyfél
parkolás biztosítása érdekében 23|.450,- Ft + Afďhó minimális béľleti díj megielölése mellett.

A pźiyánati felhívás.^ kifiiggesztésre keri'ĺlt Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat Po|gfumesteľi Hivatal
okmányiľodáján és Üg;rféIszolgéiati osztá|yán a Kisfalu Kft. iľodahelyiségeiben, megjelent a Józsefuáľos
című hirdetési újságban, valamint az Önkormányzat és a Kisfalu Kft. inteľnetes poľtálján.

il. Beteľjesztés indoka

Apźúyazati e|1átrást|ezátrő döntés meghozata|áĺaa Képviselő-testület jogosult.

III. Tényállási adatok:

A páilyá.zati dokumentációt egy érdeklődő vásáľolta meg, pá|yźaatot egy táľsaság, a Nemzeti Munkatigyi
Hivatal (székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.; statisztikai számjele: I53I2778-84I3-3I2-}|, a|apítő
okiľat szttma: NGM/2661616 (f0||); adőszćma |5312778-2-4f; képviseli: 
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nyujtott be. Az ajánlatok bontására 2014. mt/us l5-én 10 óra 15 peľckor keri'ilt sor a Kisfalu Kft. 1083
Budapest, Losonci u. f . sztlm alatti irodahelyiségének ftjldszinti tźtrgyal'ójźban.

A Nemzeti Munkatigyi Hivatal az ajźn|ati összesítőjében az a|ábbiakat kéľte:

- az óvadék elengedését és az aján|ati biztosítékként megfizetett 881.825'- Ft visszauta|ásźlt az ajáĺlat
eĺbírál'ásźú követő 30 napon beliil tekintettel aľra, hogy az Aht.38. $ (1) bekezdése alapján bevételi
e|őirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási e|oirányzatok terhére kifizetést elrendelni _ a
Koľmány rendeletében meg}latärozott kivételekke| - utalványozás aIapjźtn lehet' A kiadási e|óirányzatok
terhére történő úa1rványozźlsra _ a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel - a teljesítés
igazolrtséú, és annak a|apjánvégrehajtott érvényesítést követően keľülhet sor.

- az onkormányzat rendeletének i3. $ (1) bekezdése alapján a béľleti díj 50 %o-ának elengedését a
parkolóhelyek kialakításával kapcsolatos munkálatok befej ezé séig

- a kialakítás kö|tségeinek a bérleti díjba való beszámitálsáú a béľlet díj 50 %o-źńg, azza| a feltétellel, hogy
ha a bérleti szerződés megszűnésére a költségek beszámítása előtt kerülne sor, úgy az onkotmźnyzat a
fennmaľadó (bérleti díjban el nem számolt) összeget a szerződés megsztĺnését követő 30 napon belül
źúutat'jaa Bérlőnek.

Kérelméhez benyujüásra került a parkoló kialakítási költségeinek ismertetése.

Azismerteto,aza|źtbbinettóösszegekettarta|mazza..

1. bontásĺ munlcĺk

a bontott és a teľületen található sitt és kerítés hulladék elszállítása: 155.000.- Ft + Áfa

kerítések bontasa (első és hátsó telekhataron):
romos fakész bontása és eltavolítasa hátsó telekhatáľon):

Osszesen:

2. keľítés építése
hátsó telekhatiár lekerítése :

64.000,- Ft + Afa
55.000.- Ft + Áfa

274.000,- Ft + Áfa

267.950,. Ft + Áfa

24f.000,- Fr + Afa
1.137.500,- Ft + Áfa

homlokzati kerítés javítĺĺsok 674.500.- Ft + Áfa
Osszesen:

3. paľkoló felůilet kia|akítása
tereprendezés, szintezés:
darált beton vagy murva felület kialakítása:

942.450,- T't +Afa

ľýanyag helyszínre szállítása: 250.900"- Ft + Áfa
Osszesen: 1.629.500.. Ft+Áfa

4.kétszárnyú kapu
kétszárnyú kapu kialakítása: 277.000.- Ft + Afa
\3pu festése: 38.500.- Ft + 4faOsszesen: 315.500,- Ft + {1u

osszasľľ: s.lĺl.łsO.- ľ.t + Áľa

A benyújtott ismeľtető alapján a Kisfalu Kft ÖnkormányzatiHźnkeze|ő lrodája az ismeľtető át,,lizsgál|źsa
során a felsorolt munkálatokat, illetve azok költségeinek megtérítését indokoltnak tĄa, bér|eti szerződés
tervezet 15. pontja a|apjźn javasolja a bérbeszámítási megállapodás megkötését.

A Képviselő-testtilet 59/2014. (IV. 23.) szźlmű hatźtrozat 10. b.) pontja alapjan a bérbeszźtmításľa bruttó
3.347.100,- Ft összeg áll rendelkezésre.

A pá|yaző a pályázati dokumentáció mellékleteként csatolt bérleti szetzódést, a jelen előterjesztés 3, szátmil
mellékletként csatoltak szerint kéri módosítani. A módosítási iavaslatok részben befosadhatók a bínĺlati
jegyzőkönyvben foglaltak szerint.

A béľbeszámítás útján e] nem számo|t költségek megtérítésére a Ftk. rendelkezései a|apján a bérlő jogg a| tart
igényt, amennyiben a bérleti jogviszony megszüntetésére a béľleti jogviszony |ejźrta előtt, a bérbeadó
kezdeményezésére keľül sor, tękintettel arra, hogy a határozott idejű béľleti jogviszony rendkíviili
felmondással nem, csak közös megegyezéssel szüntethető meg. A felek ez esetben egymással szemben
elszámolnak, és a fe|merüIt költségeik mellett, egyéb várt hasznuk megtérítésére is igéný tarthatnak.



A pá,|yáző pźiyźnatźtban külĺjn nem emelte ki, de a bérleti szerződés véleményezésekoľ a bérleti szerződés
teľvezetből tĺjrölte aközjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvá|la|ő nyi|atkozat megtételére vonatkozó részt.
Aközjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat az onkormányzat az esetleges végrehajtási eljáľás időtaľtamának
lerövidítése miatt szükséges.

IV. Diintés taľtamának ľészletes ismeľtetése:

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület

- a Budapest VI[., Kźivfuia u. 9. szám a|atti 35876 hrsz-ú, valamint a Budapest VIII., Kőris u. 4ĺb. alatt\
35875 hrsz-ú, 9l3 + 630m2 alapterülenĺ telekingat|an bérbeadására kiít pźl|yázatot nyilvánítsa
érvényesnek és eľedményesnek, a pźůyźaat nyeľtesének a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt nyilvánítsa,
fogadja e| az aján|atban tett havi nettó 23I.450,- Ft béľleti díjat, határozott idejíĺ, öt éves bérleti
jogviszony megkötése mellett'

- ne engedje e| az ővadék fizetési kötelezettséget,

- ne jáľuljon hozzá a bérleti díj 50 %o-ának elengedéséhez a gépkocsĹbeálló kialakításával kapcsolatos
munkálatok elvégzésének idejéľe.

- járuljon hozzá a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Budapest VIII., Kálváľia u. 9. szźtm a|atti 35876 hrsz-u,
valamint a Budapest VIII., Kőris u. 4lb. a|atti, 9I3 + 630 m' alapteľületíĺ, önkormányzati tulajdonú
ingatlanon töľténő gépkocsĹbeálló kialakítźsáva| járó költségek béľleti díjba tdľténő beszátmításához
összesen bľuttó 3.347.|00,- Ft (2.635.512,. Ft + 711.588'. Ft Afa) összegben, a bérleti dij 50 %-źig (23
hónap alatt), amennyiben a Béľlő a felújítási munkákat e|végzi és a benýjtott szálm|ák a|apján az
onkormányz ati Házkezelő Iroda |eigazo|ja a telj esítést.

- jáľuljon hozzá a bérleti díjba béľbeszźmítźs útján el nem számolt összeg egyösszegben töľténő
megfizetéséhez abér|ő részére, amennyiben a bérleti jogviszony annak |ejárÍa e|őtt, a bérbeadó részérő|
töľténő kezdeménye zés miatÍ. közös mege gyezéssel kerül megszüntetésre.

. aZ aján|aÍtevo által javasolt bérleti szerzodés módosítási javaslatokat a jelen előterjeszés 4. szttmtl
mellékletében megfogalmazottak szeľint fogadja el.

Nem javasoljuk, hogy a Képviselő-testtilet tekintsen el a bérleti szerződés kozjegyzői okirattal töľténő
kiegészítési kötelezettségétő|.

V. Dtintés cé|jao pénzĺigyi hatásai:

Az onkoľmányzat az ingat|an bérbeadásával díjbevéte|hez jut, a te|ek folyamatos karbantaľtásának,
takarításánakfeladata a bérlőľe háĺu|,az azokkal kapcsolatos költségek a továbbiakban a bérlőt és nem az
onkormányzatot terhelik.

A döntés pénzugyi fedezetet igénye|, amely a Képviselő-testület 59120|4. GV.23.) szźműhatfuozat 10. b.)
pontja szeľint 3.347,Ię Ft összegben rendelkęzésre áll aI|602 címen. AzelvégzeÍtmunkák _4.0i5 e Ft_és
a rendelkezésre álló fedezet _ 3.347,|eFt _ közötti különbözet esetleges visszaťlzetésekor fedezeteként a
mindenkori költségvetésben tervezett egyéb üzemeltetési költségeket javasoljuk megjelölni.

VI. Jogszabályi ktirnyezet ismeľtetése:

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66/20|2. (XIJ. I3') sztmű önkormányzati rendelet 16. $ alapján a Képviselő-testĺilet a tulajdonosi
joggyakorló

a) a 100 millió Ft feletti éľtékű vagyon

aa) tulajdonjogának és éĺtékJĺlatźrtől fiiggetlenül az onkoľmányzat töľzsvagyonába tartoző
e l ide gen íthető _ v agyon tul aj donj o gán ak átruházźsźx a|

ab) hasznosítźsáva|

kapcsolatos döntés esetén.

fDI|. évi' CXCVI tv. 6. s. (8) bekezdése rögzíti: Az olyan - pźůyźuat a|apjttn megkötött - szerződés,
amelynek nemzeti vagyon a ttrgya, a pźúyázati kiínástól, illetve a nyeľtes pá|ytaattő| eltérő taľtalommal nem
módosítható, kivéve a szęrzodés idótartama jogszabályban meghatálrozott meghosszabbitásźnak esetét.



Törvény kommentáľj a: Az űj (8) bekezdés aľról rendelkezik, hogy a péiyźaati eljĺírás keľetében megkötött
szerzodés később a pźiyázat nyeľtesével már nem módosítható olyan módon, hogy a koľábbi pźiyźz:ati
feltételektől' illetőleg a nyeľtes ptúyánat tarta|mtúő| e|téro tarta|mú rendelkezést tarta|mazzon a szerződés
nyeľtes javára. Ez a rendelkezés az egyen|o fe|tételekhez va|ő jogot biztositja a nemzeti vagyont érintő
valamennyi pá|y źnati elj áľás során.

A Rendelet 15. $ (4) bekezdése a|apjźtn a bérleti szerzódés megkötését kovetően a bérlőnek közjegyző e|őtt
egyoldalú tartozáselismeľő nyilatkozatot kell a|áirnia' Ebben tudomásul veszi, illetve kötelezi magát aľĺ:a,

hogy amennyiben a bérleti jogviszonya a bérbeadó által felmondásra keľül, vagy az lejár, el kell hagynia a
béľleméĺryt. Ezen túI kötelezi magát aľľa, hogy a bérleti jtlgvisztlnyból ľninĺlenkor Gnnállłj tarttlzás
méľtékéľe elfogadja a bérbeadó nyi|vántartźlsai alapján készült, közjegyzoi okiratba foglalt ténýanúsítváný.
A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele a kózjegyzői okirat elkészítése, amelyre a bérleti
szerzódésben utalni kell.

Aközjegyzói okiratot az a|źtbbi esetekben nem szükséges elkészíttetni:

a) Ingyenes vagy kedvezményes béľbeadás esetén, vagy ha a béľleti díj ÁFA nélkĺ'ili havi összege
egyébként sem éri el a 20.000,-Ft-ot,

b) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság egyedi döntése a|apjétn.

A bérbeadás során a minimális bérleti díjat a Képviselő{estĺilet 248lf0l3. (VI. l9') száműhatétrozatának 8.
b) pontja aJapján kell megá|lapítani, amely szerint azOrczy negyedben elhelyezkedő telek bérleti díja nettó
750,-Ftlm.lhó + Afa.

A248/2013. (vI. l9.) szttműhatźlrozatának23. pontjaa|apján, rij bérbeadás esetén a helyiségbérleményben a
korábbi haszná|attő| eltérő tevékenységet kívánnak folytatni, a béľlő tita| ťlzetendő bérleti díj összege
átmeneti időszakra legfeljebb 50 %o-ka| csökkenthető, ennek méľtékéľől béľbeadással megbízoll
vagyonkeze|o szervezet javaslatára az onkormányzat TulajdonosiiBérbeadói jogokat gyakorló bizottsága
dönt.

A Versenyeztetési Szabtúyzatról szóló 42812012. (XII. 06.) számű Képviselő-testiileti hatźlrozat 39. pontja
a|apjänapźúyázatbontásaról és az éľtékelésľőljegyzőkönyvet kell készíteni.

Az 59/2011. (XI. 07.) számű önkormányzati ľendelet 3l. $ (1) bekezdése a|apján lehetőség van a
béľbeszámítási megállapodás megkötéséľe. A Rendelet 32' $ (1) a) pontja a|apján, a bérleti díjba
beszámítható költségeket úgy kell meghattltozni és havonta levonni a béľleti díjból' hogy a munkálatok
e|végzése után ťlzetendő béľleti díjba beszámítható költségek a munkálatok befejezésétő| szálmítva _ ha a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság másként nem dönt - nem tarthat tovább a bérleti jogviszony
|ejfuatźná'|, de legfeljebb _ gazdasági társaság és egyéni vźi|a|koző bérlő esetében _ 4 évig'

Az 59l20I l. (XI. 07.) szźmű önkoľmányzati rendelet 29. $ (1) a|apjźn bérlővel megállapodás köthető, hogy a
bérlő teszi a bérleméný ľendeltetéss zeru használatra alkalmassá.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy a pá|yźnat eredményét áIlapítsa meg.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását'

Hatáľozati javaslat

....l .. '.. (.....) számú Képviselő-tęstiileti határozat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) a Budapest VIII., Budapest VIII., Kálvfuia u. 9. sziĺm a|atÍi 35876 hľsz-ú, valamint a Budapest VIII.,
Kőľis u. 4lb. a|atti35875 hrsz-ú, 9I3 + 630m2 alapterületĺĺ telekingatlan bérbeadásrára kiílt pá|yźzatot
éľvényesnek, és eľedményesnek nyilvánítja.

2) aptúyźzat nyeľtesének a Nemzeti Munkatigyi Hivatalt nyilvánítja, elfogadja az ajánlatban tett havi nettó
231.450,- Ft bérleti díjat,hatärozott idejű, öt éves béľleti jogviszony megkötése mellett.

3) az ajźn|attevó źůtal javasolt bérleti szerződés módosítási javaslatokat jelen előterjesztés 4. sztmil
mel lékletében me gfo ga|mazottak szerint fo gadj a e l.



4)

s)

6)

nem engedi e| az ővadék ťrzetési kötelezettséget, nem jźru|hozzá az aján|ati bizosítékként megfizetett
881 .825,- Ft visszautal ásálhoz.

nem tekint ęl a béľleti szerződés közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvá||a|ó nyi|atkozattal töľténő
kiegészítési kötelezettségtől.

nem jarul hozzćt a bérleti díj 50 %o-źlnak elengedéséhez a gépkocsĹbeálló kia|akítasával kapcsolatos
munkálatok elvégzésének idej ére.

7) hozzájźra| a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Budapest VIII., Kálvtlria u' 9. szám a|atti 35876 hrsz.li,
valamint a Budapest VIII., Kőľis u.4lb. alatti,913 + 630m7 alapteľü|etű, önkoľmányzati tulajdonú
ingatlanon történő gépkocsĹbeálló kialakításáva| járó költségek bérleti díjba történó beszámitźsálhoz
összesen bruttó 3.347.l00,- Ft (2.635.512,- Ft + 711.588'. Ft Afa) összegben (23 hónap a|att), a bérleti
díj 50 oÁ-źig, amennyiben a Bérlő a felújítási munkákat e|végzi és a benýjtott számlák a|apján az
onkormányzatiHźnkezelőkoda|eigazo|jaateljesítést.

8) a bérleti díjba béľbeszátmítás útján el nem számolt összeg egyösszegben töľténő megfizetéséhez a bér|o
részére, amennyiben a bérletijogviszony annak |ejártae|őtt, a bérbeadó részérő| töľténő kezdeményezés
miatt köz<js megegyezéssel keriil megszüntetésre az egyéb üzemeltetési költségek terhére.

9) felkéri a Kisfalu Kft-t a béľleti szerzodés, és a béľbeszámítási megállapodás megkötéséľe.

10) a bérleti szerződés megkötése esetén a Losonci téľi Általános Iskola dolgozói részéľe 8 db beálló-hely
erejéig biztosítania kell a bérlőnek a paľko|ást az önkormányzati dolgozók á|ta| fizętendő,2014. évben
1.5f6,- Ft/hó + AfďgépkocsĹbeálló összegií bérleti díjon, amely összeg minden évben a fogyasztói
árindexnek megfelelő méľtékben növekszik. Ezeke a beálló-helyekľe a béľleti szerzódést a bérlő köti
meg a dolgozókkal' a bérleti díj őt illeti meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatáľidő: 20I 4' jtnius 25.
A d<jntés végrehajtását végző szewezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2014. mźĄus27 '

Kovács ottó
ugyvezetó igazgatő

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és mesbízásából:

ł,*"k,
a|jegyző

MellékIet:
l. szálmű melléklet: ajánlatok bontásáról készi|t jegyzőkönyv
2, szźtmű melléklet: ajánlatok éľtékęléséľő| késznk jegyzőkönyv
.3. szźtmű melléklet: ajźn|attevó által módosított bérleti szerződéstervezet
4. számű melléklet: telek béľleti szerzódés (aláírandó)
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l. ąl. t'^c.J.l.śtot.pľ,

BONTÁsI JE GyZoroNVv

KěszĺĺlÍ: 2014. május 15.én 10E órakoľ a Kisfalu Kft. (1083 Budapest, Losonci u. 2.)
helyiségében.

Táľgy: Budapest V[I., Kálvfuia u. 9. szźlm a\atti, 35876 hľsz-ti, valamint a Budapest VI[.,
Kőľĺs u. 4lb. szőlłl^ alatti,35875 helyľajzi sz,ámű telekingatlanok béľbeadásáľa kiítt
nyi lvános ptĺ|y ázntľ a éľkezett aj án l atok b ontás a

Jelen vannak jeĺenlétí ív szeľint

Đr. Göľcsos Mónika, a päIyáuzatbontó bizottság elnöke 2014' május 15-én i0!!koľ köszönti a
megjelenteket és a Budapest VIE., Krälvária u. 9' szám a\atti,35876 hľsz.ti, valamint a Budapest ViH.,
Kőris u.  lb. száĺm a|atti,35875 helyľajzi számú telekingatlanok béľbeadásłáľa kiírt nyilvános ptl|yánat
bontrís i elj rĺrás át megnyitj a.
Felkéri Dtavetz Rékát a jegyzőkinw vezetéséľe, valamint Dľ. Lóľánth Iőzsef iigyvédet arca,hogy a
jegyzőkönyvet ęIkésziiltękor hitelesítőként fuja aIá.

Dr' Görcsös Mónika ismertetĺ a pćiyázati kiíľĺásban szereplö adatokat. A pŕ/lyárlat kiírója a Budapest
Józsefuáľosi orrkormĺányzat. A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzatVáľósgazdálkodĺási és Pénzĺigyi
Bizottságának a 6a/201l4. (IV.23.) számil batŕrozatálvaĺ fogadta el a Budapest VilI., Kálváľia u. 9.
szźlm alatli,35876 hrsz.ri, valamint a Budapest VI[., Kőľis u, 4ĺb. szźtm a|atti,358?5 helyľajzi számtl
telekingatlanok bérbęadásáľa vonatkoző piĺ|yázati kiíľást. A pźůyázat ĺebonyolĺtója a Kisfalu Kft., a
péńyázat cé|ja a Buđapest vln.' Kĺálváľia u. 9. szrńm alattĺ, 35876 hľsz-rt, valamint a Budapest
vm., Kőľis u. 4/b. szĺm a}atti' 35875 helyľajzi számű telekingatlanok bérbeađńsa. A pźůyänat
egyéb fęltétęlęit a pä|yźnatí dokumentácíő taĺtalmazza,
Lebonyolító apá|yźnati felhívást klzzétętte Budapest VIII. keriiletí Koľmánylrivatala okmányiľodáján
és a Budapest Józsefvárosí onkormáĺnyzat Polgáľmesteri Hivatal okmányirodáján, Józsefváľos és a
Kisfalu Kft. honlapján (wwwjozsefuaľos.lru, www'kisfalu.hu), a,,Józsefuáľos'', íljságban.

Az ajźn|atok benyujtásának hatáľideje 2014. május l5. 100q óľa volt, a benyujtás helye a Kisfalu Kft
1083 Budapest, Losonciu.2. alatti itodőja,
Á ,,Budapest vln.' Kálvĺĺľia u.9. szám alattĺ, 35876 hľsz.ti, valarnĺnt a Buđapes YIII.' Kőľis u.
4[b, szátm alatti, 35875 helyľajzi számú telekingat|anok béľbevétele'' címĺĺ nyilvános egyfoľdulós
páůyévati kiírást egy személy vásáľolta meg, pőiyáľ;atot egy táľsaság adott le az Nemzeti Munkaĺigyi
Hivatal így megállapítható, hogy a pźiyáztatźs érvényesen zaľult le és eľedményesen.

Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nincs, a bontás vezetoje a páiyázati ajánlatok bonĹísát 2014.
máius 15.én 10Łóľakoľ |ezfuia.

K.m.f.

Dľ. Lóránth József iigyvéd
jegyzőkönyv hite|esítő

elnöke

Dľavętz Réka
jeryzőkitnyvvezetó

bontóbizotťság

ę



L. ąx. u^p(lóufu-ĺ-

ÉntńxpLÉsI JEGYzixÖNYv

KószÍilt 2014, mźĄus 15-én l03! óľakoľ a Kisťaĺu Kft. (i083 Budapest Losonci u, 2.)helyiségében.

Táľgyl Budapest VI[., KáIvaľia 1 9. sztlm a|atti,358?6 hľsz-u, valamint a Budapest VI[.,Köľis u. 4h, szám alatti, 3587-í hsz-ťr ielekingatlan bórbcadasáĺa tiĺt.rlyĺlvĺíos
pä|y áz.atr a érkę zstt aj ánlatok értékel és e

Jelen vannak: jelenléti ív szeľint

Dľ. Göľcsös Móniką apáĺ|yáaatbontó bízottság elnöke 2014' május 15-én 103Łkor a Budapest VnI.,Kálvária u.9' szám a|atti,35876 bľsz-ú, uauňiJu-noo"p"'ivul.' Kőľis u. 4/b. szilm alatti,35875hsz-ri telekingatlan béľbeadásáľa kifit nyilván os páIyázatJńer."le'ĺ etjarásáúmegnyitja.Felkéľi Dravetz Réká!.a jegy'zýktinyv łezętésére,valamint Dr, Lóránth József Ĺigylédet arra, hogy ajegyzőkönyvet elkészĺiltekoi hitelesitorcnt írja a|á,

ł:^:jyl^:,k benýjtásának határideje 20L4. május 15. 10oo őravo|t,a benyujtás helye a Kisfalu Kfti 083 Budapest, Losonc i u. 2' a|aÍti iiodáia.
Á ,,Budapest VIil', Kálvária u. 9. szźlm ä|ati,3s.s7|helyrajzi saĺmú, valamint a Budapest VI[., Kőrisu. 4/b. szátm alatti, 35875 he|yrajzi számú telekingatĺan ĺe'ĺ""oasa,, című nyilvános egyfoľdulóspäiyźzati kiíľást egy személy vásĺíľolta meg, p.źiyázžtot egy tĺľsuság adott le a.Nemzeti MunkaĺigyiHivatal így megŕl||apíthatĄ ńogy a pa|yáztatás.é,ŕeny"..n äá...ĺil" e. eľedményęsęn.

Az aján|at ľöviđ ism eľtetése:
1.) Aján|attevő neve: Nęmzęti Munkaügyi Hivatat
Képviseli: Sepsey Rita
Székhelye: ĺ 089 Budapest, Kálvári a ter ?.
Az ajanlott nęttó béľleti díj (Ft/hó): 23|.45a,- Ft

+ Kiľó az Ąánlattevő á|ta|javasolt bérleti szęrződés módosítĺási javaslatokat az alábbiak szerintfogadja eĺ:

- a béľleti szerzőđés 5. pontja alapján a béľleti díj <ĺsszegébe nem számít belę a közmĺĺdĺjak
összege

- a béľIeti szerződés 6. pontjában kiegészített 2 bekezdését elutasítja
. a7. pontban Ajánlattevł5 áĺta|tett módosítĺísokat elutasída.

- a 9. c. pont az alábbiak szeľint egésziil 
!1: -BeľI<i jogosult a 9,a.)pont szeľinti dotgozó esetébena bérleti jogviszonyt _ a Polgáľi Tcĺľvénykonýou"n *.gí,ätáu.o,ott egyJb, felmondásľajogalapot adó esetekęn tul - felmondani, ha a dólgozónak legalább háľ;ń havi bérleti díj

tartozás a keletkęzett.

- a bér|eti szęrr.odés az a|ábbi pontokkal egésziil ki: l0.) Béľlő Bérbeadó részéľe előleget nem
fiznt, Béľbeadő a számlán kĺĺteles feltiinietni a koteláfts égváIlalás- szerzódésen szeľeplö *
nyí|vántaľtásí szátmät. A kifizetés lýyneme magyaľ forint' Á fizetés n'p3" ń"!eg yezik azza! a
yappal, amely.napoĺt a Magyar Államkincstař-Berlo szám:láját megiärheli. I1.) A fizetés
késedeimes teljesÍtése esetén Bérbeadó a Ptk szeľinti késedelmi kamat fęIszámítasáľajogosult. 12.) 

^ 
teljesítés igazolĺásáĺa BérItí részéľő| '... .,.jogosult. A teljesítési

igazo|ást Béľlő a szęľzódésszeriĺ teljesítést követő 5 munkanapon beliil ĺilĺřa n.
- Ájánlattevő által.tett alábbi javaslatot elutasítja: ,,Béľbeadó eltekint a béľIeti dfi megfizetésétől

50%-os mértékben mindaddig, amig a Bérlő a paľkoló kialakíhíssal kapcsoĺ'atos feladatokat
e|végzi',,

- a23. pontban foglaltakat nem ľuházza át Béľbeadó Bérlőľe.



:

i

i

az ajánlattevo álta! javasolt 24' pont nem szijkségés, mir,el az eľedeii szeľzĺjdés 41. pontia
tarta'1mazza a Ptk'-ľa való hĺvatltozást' 

:

Az ajánlattevő áltaĺ javasolt 25.) ponĺot javasoliuk elfogaclásra. ez az a|äiralldő szeu.odés f,7 .)

pontjába n keľü ĺ Ľ átvez.etésľe.

A 26.) pontban javasoltak beépítésľę kerültel' a 28') és 29') pontba-

A f1 ,) pontban javasottak beépítésľe keľĹiltek a 30.) pontba, .

A 2B.) pontot nenr javasoliuk elfogadásra, helyette đz aláfuandő
javasoIj uk elfogadásľa.

^ 
f9 .) pontban lévő módos ításokat n eln .i avasol j Lllĺ el fogaclásľa.

A 3l.) pontban lévő nródosítást nenljavasoljuli elfogadásra-

A32') porrt beépítésre l<eriilt a 35') pontba

szeľzőtiésben lóvö 3l.) poutot

Mindezek tekintetélren a pźĺlyázatérté|<e|ô bizott.ság javasölja Budapest Józ$efvárosi Önkományzat
Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságának, hogy a Budapest VIII., l#lváľia u. 9. szám a|atli,

358,|6 helyrajzi számťt, valamint a Btldapest VI11^, ĺ(örís u. 4/b. sálĺ aIaĺti; 35875 hclyľaizi számťr

telekingatlarr bérbeadásáľa kiírt nyilvános pä|yázatot nyilvĺĺnítsa ĺźľvényesne|<, tis ęľedĺrrényesnel<.

'ľelĺinteltel an.a, lrog-v egyélr észľevéte|
lnáius 1 5-én 1OíLór akar |ezárja.

2014.

Dravętz Réka
jegyzökonyvvezeto

irod\vę4tó
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' ' 9. szĺímú melĺéklet

Budapest VIII. Kálváľia u. 9. és Ktiris u. 4/b. szőm alatti telekingatlanok beľbeadása

,

i (ęgyoldalłikötelezettségvállďó nyilatkozattal együtt érvényes)
:

bmely létľejött egyrészről Budapest Józsefváľosĺ Önkoľmányzat (szétňelye: 1082 Budapest Baross
ĺl,63.67, adószámal |5,1357|5.24f' KSH-sz.áma: 15?35.l|5-84||-321-0l, kęvlseli: Dr. Kocsis Máté.
,polgráĺmester) képviseleteben elaĺó Kisfalu Józsefváľosi Yagyongazđrílkodó Kft. (1083 Budapest
Losonci u. 2., adószám: 10857119.24f' cégegyzék szam: 0l-09.265463, képviseli: Kovács ottó'
ügyvszetö igazgatő)' mint bérbeađó (tovabbiakban: Berbeađó)

:mrĺsrészrőL Nemzetĺ Munkaügyi ülvaÚal (szekhelye: 1089 Budapest, Kálváľia teĺ 7., adószáma:.
ił15312778-?42 bankszaĺnlaszám: 10032000.0|732630-00000000

ikéľvĺselő 
...':. . .:. ...'...]'.''.''*t béľlö (továbbiakban: Bérlő) kÖzött az alábbiak szeľint:

A Képviselö.testiilet 60/2014. Gv. 23.) számtłhatÁĺozata ďapján lefotytatott nyilvanos pályrázat
nyerteseként, a Képviselő-t.estiilet .,.....''.. szamú hatfuozatában foglaltak szerint Bérbeađĺĺ
bérbeadją a Bérlö bérbevęszi a Budapest VIII', Kálvária u. 9. szám alatti, 3587ó hrsz-ri, 913 m2
alapteľĺiletii, és Budapest VIII', Kőris u. 4/b' szárn a|atti, 358?5 hľsz.ú, ó30 m2 alapterĺiletti, ,

szoĺnszédos, kęrítéssel el nęm váłasztott telekingatlanokat.

A Bérlő a telekingatlant kizárólag dolgozói és ügyféI paľkolás biaosítása céljára hasmá|hatja, a
Bérbeadó az üz|eti célú paĺkoló üzęme|tętést 1łlzá4a Ámennýben Béľlö a béľlemény nem a

L fenticélrahasználja,úgyaBéľbeadórendkĺvüli

4.)

5,)

ó.)

A bérlęti szęĺződęs időtaľtama: hďáľozatlan
A bérletí đíj frz,vtési kötelezettség kezdęte; 2014'. '. .. ' . '. ] .'' ]

i----......-.'...'-....---..^..,'-...;..:
A béľlęti díj minden év januáľ |-jéve| az elözó évi fogasztói áľindex nagyságával äZotloS '' ..: .

mértékben növekszik. A bérleti dij emelkedésének az elsi időpontja 2015. januaľ hónap. A :.'

januar havi emelés összoge 2015' februfu hónapbaĺl kerĺil klszźnľ|źlzásĺa.vtravrvo v9qzv6 
' 

'1 
: 1: 

'. '.: : r r.:] t:.l 'i:] 11:1:rĺi]:.;:ji:'i'1iit ii1'rii'i;ĚI::::1:l;

Béńeadó fdomásul veszi, hogy az áú|aľ,háztaĺtÁsĺćll szóló 20|1. évi Cx.cv' tiiľvény :.'.1.....l..'.'.;;i'.'.i-tl.'.i...liiltłlilil.;iifi.

Koľĺnányrsndeletéb€nmeghatfozottkivéÜelekkel.atďjesítésigazolását,ésazannak;.'.;.'...';.i.;'.'1.1'.:::lll.l.li.lll.ll.:l
e|qn|An wé'oľcl,raitntf érvénve.síféstatapján végľehajtott érvényesítést kövďĺĺen keľülhet sor. Eľre tekintettel Bér|ő az;.....:'..'.
ellenértéket az|eigam|t teljesítés alapj,án az általĺänos foľgalmi adóľól szóló 20a7. évi :':
c)offIl' törvénynek (továbbiakban: Áfa ft.) megfelelően kiállĺtott szłľnla ..

7.) a) A Bérlő vállďja, 'hogy a Losoncĺ teľi Álaiĺnos Iskola dolgozói ľészére 8 db b€álló.hery ..'''. 
.

erejéig parkodsi ĺełlěioseget biztosítani az önkoľmányzati dolgozók álĺá fizetendő, 2014. .l::

évtęłr í.sze,. ľ'tł'o + Áfďgąkocsi-bea|ló összegii bérleti díjon, arnely Ósszeg minden . ] .

évbęn a foryasztói arĺndęxnek megfelelö méľtékbęn növększik. ruĘ-"*'}#lŚ.helyekre a :.j;.;;;

'':béľletis,,;śdésta--.^--.--...:,:;:i...

kézhezl,étę|étöl sałmított 30 ĺapĺán napon beliil átutalrással egyenlíti ki a Józsefváro5i ::..:1... 1'...'.'.: .':...1:

inkormányzat ľćszére, a Kisfalu Kft äúta| a Sberbarrk Magyaľorszag Zrt-léł' Vęzetętt . : i.

I4h0a3ag-g2110549.ť5000001 pzáĺnta'"sagę.-.s pi!yązg!sĺ....rł!í- l.é.qły-É!gJ. glpl.ś.-b"g...l-i:.:'.

ąíáąła#e|ŕóEg1!s 88l.825 Ft ajanlati biztosítékot frzetptt, melyet Bérbeadő az ajiĺĺlatok
elbírálását kövętóen 30 napon belĺil Ýisszautal
01732630-00000000 szamú-W---.-.--:--...-,..-.-''....^-.-','-",:

b.)A97'a.)pontszerintibéľIőtekamunkaviszonyátmunkáltatóiigazolĺássa1ffit+..;';;|:;.
Bérló fęléłeazołnła. Amennyibem a $1 a) pont 5zeľinti bérlô munkaviszonya a Losonci tén :..'...'1

16,:,.,,t,,



. :'. ..: _::1...1:'_...' ...

Álalános Iskolánát megszĺlnik, a Bérlő jogosu|t..a; b.éŕ[eti.'.'szeľződést azonnali hatállyal

megsziintetni a dolgozóial, és amennyibän:"z a beatt''.ĺ.;tlp!.Yet nem adja vissza a Bérló

felmondani, ha a dolgozónak logalább háľom bavi ti đíj' t.aĺozása k eletkuze*,

birtokába,abéľ1etidíjatĺnegemeIni..'.',]'ll'.';.1.1'l..:'..'''._,,:'i'.:.]'..''..''..l::.1;:;'
c.) Béľlő jogosult a gz.a) pont szerinti đo1gozó ese!ébot a berlbti jogviszonyt . ä Polgáľi

'.'.',,t:,....'....,-',

19.)
,:.

ĺ0J
i;.

.t 1)
112.)
':

t

,13.)

,,14.)

Béľlő Béľbeadó ľeszé,re előleget nem fizet. Béľbeáđó a. *"á'ol{o kötelęs feltiinrcfu'i a

kötelezettségváltalrás _ s"e,ződés"n szeľeplő' - nyilvántrĺtási srÁmáń. A kifizetes

pénzneme ňugy* forínt. A frzet& napja megegyezilk uzza| a nappa|, amely napon a

Magyar Államkincstár Bérlő számláját megÍerheli.

A fizetés késedeÍmęs teljesítese esetęrr Bérbeadó a Ptk. szeriati késędelľni kamat

felszámít,ásáŕa jogozult. 
'

A teljesítés igazo|xfuaBéľlő részéről .....'.'j..........'.'...'.'. jogosult. A teljesÍtési igazolást

Bé11ő asr'eúdésszeľíi teljesítést követő 5 munkanapon belül áuítja k

ABér|ćlhozzźĄáľul ahhoz, hogy a Bérbeado. ajelen szeľződésbęn szeľeplő adaÍait nyilvántartsa"

A Bér1ó ĺozzi,aje,ol ah1ioz, hogy bérleti díj és egyéL háffalék-ęsetén - ha a fizetési

kötelezettségéĺrďt n"* tesi elelet - a Beiueaoo ä 3ekn vęľzödésben vereplö adatait

kövęteléskezelócépekkiadj

Bérlő a berleményjelen béľleti.szęľződés aláíľásit ktivstően vehetĺ biľtokba. Bérbeađó ęltękĺnt

a rcĺetĺ oĺj *"gĺ'".te.ĺtot 50 o/o.os mértélrůęn mindaddig' amĺe a ľ!ľĺý a ľaľkotótialakílŤsal'
kapcsolatos ĺeńaatotat ęln égzi, és a tełekb:lglęlq'rny a dolg9z.ói]++ és iľfélľarkol,{1 

crljára

birtokba vehetó. A.felek ł,' aalott uéľleňényrói állapotfelvételt raĺle;|mazń jegyzőkönyvet

vesmek fel.: :

Ěéř'ö ;lí;i':*-łóňéńb ńágiai;ítéśéiä- á séľlö'a béľlęti díj SQ'o/eár

ls.)

r6.)

ffií@é'be.ad9 :fuśľ: Amennyiben a

bérlęti szęľződés megsziĺrrésére a kialakĺtás te|jes ktiltségtnek beszámítasa.ęlőtt keriil sor, úgy a

Berbęađó ą fennmaradó (berleti dĺjban el něm szamol$ o'9."qŤ.1 kialakítás ktiltségének a

.''.xJe' *.sszĺ1nését kövętő legkésobu 30 napon beliil átutalja Bérlőnek. ] 
.

Szęrződö feli megďapodnak abban, hory BéľIő a Bérlęményt a jeleĺ szerződésben rögzĺtett

kivéůęlektől ęltekintve kizráľólagosan használhatja.. :.

A béľlemény.htisznalata során úgy köteles elj e1ni,łl9sv 9zza qĘĺ"l Ľ'11ľon. 
Bérlłi kötęlęs

; bääilil'ęiń ffiüí"tét äJ *'.k měgr<ozelĺt?se." szolgáló tęrii]etet" az ingatlan elött

található kłizÍeľĺi}etet az évszakoknak megfelelően _ hó eltakaľításą jégmentesítés, gazirtás -

A Bérló által :végett tevékenysćgek során. 1 Maryaľop1ág9n .h"ľlło:
;;"d"';t"k ;;*míenat elĺnulasaísa miatt kę1etkezett káĺok és hatósági

iĺ'té"ĺi"teĺ."o.sekmegÍételeaBérlőkdtelezettség€i . : .'
18.)

:

A Béľtö tudomásul veszĹ hory a bérleménľ.teru1eep i!ĺ.ľ:.."'9Íľľt1ľi.:1lť'::ľ:j:
ĺ"repii*e"v i"ltĺ*e" noďä..ľ"tépítĺnényeń'be'ü|'.g:'.k1\ľiTl j| 

''1}1Ľ"Ę11:*,:y":ff#öäää.'i""n.lä,"".ih;ii*".d'ii?j:\Y"2ry:1ĽŤ-".1fl -lľľĽ*j:ľH:#:::
ääääää,"ftib;#äjä;'iieiíĹ-abatnia.4-Bél9 ajý1anaľ{!'9]Šľ'^'::ľ*'1.:ľ:".:ľÍ'tiluwuuvą Ýlvuwlvw|tJv'a 

iitetvę 
_móđo'íthat 

azok kivitelezésén,
íľásbeli engedélyenek birtokában hetyezheti ľ' . ' '. .-Jai--^1'^.+L..ô'ooptłranis
ä.ńli'äuiäÍ. řiiĹffigálił;d".*' ł'9sĺ ";ry*e"' 

t'utĺ*asi *gŤ-""Y:5:lľ:"::#"-"::ľ:l':
;ffiňä"ň;i";äääfď"ilsz"ręä''i,"ĺĹuemźĺhoźy azesetĺeges közteriilď-használati díjat is a

köľnyezetvedelmi
kifogások atapján

. . ' .-: l.^^'. i l^óŕléti ą;ěrzi\r1 ában hatályos 5nu3.l9') Béľ1ő fudomásul veszi, hogy a býrletĺ sz;rzőjés megkötľqéry! idöponsl

' ]' (u. 10.) számtl, *;ií-té't'ccyel iisszeffiggi .gý"'"r'"ryi 9ľorÍtanľľi hatósági eljáľások

részletes szabályaiľď.."oto.toto.*är^yz"u,äa"l"t ďupj*, a -!ełek, í[ętve kerítosen€k

megváltoztatása ôsetén te1epiilesképi etjáľast ketl lefolyatnia.

z

ä:jarl



Béľłőabérlęményenátďakítĺísivagýepftésĺmunkáťněm:végezhet. .. 
. ' .i...'..'.:...' 

....''..':' l.''...'...

+ 9érIó tudomĺísu| veszi,.hogy a teľleméĺrŕ'tovább berbe, alberletbę a jelen szeľzó66,6"o' ...1...':.lł:...l.'':' . '.
foglaltalłon ful nęm adhatja' A Bérlő totéleś.ĺrasta1'!9ie|enteĺ, *'*yiu.o ub;;il"'é;il .-.'..'...''.'.'..'..'. .:. :..
bérleti jogviszony fennállłísa ďatt elhag]ňnlgy.tiĺätaol kikerĺil.
ABérbeadó_aBérlőĺnaotolaĺa,llv"i#ľIí*1'.*ikorjogośulte|ĺenőľizni,hogyaBéľlĺĺ.'.'.'..;.''.......'..'..]].'.
rendeltetćsszeľűenhaszrĄa-eabekrn.9n'y1.1..'::.. ' 

'.....'..... .'....'. .]..:
.) A Bérbeadő áttľ';ŕrräu:za.'az.59l20|1.. (XĹ07.) tinkormtänyzati rendelet 35/A. $-ában foglalti

řffiBgdślp. Foľmiłzott! Bebapus: t2 pt ee$színl
1' szóveg

f7.) A Bérlő ľészérőI kapcsolattaĺŁásĺa kijelött személy:

e-mail:......,....... '.
ABéľbeadóľészérőlkapcsolattartásľakijelö|tszemély:

Felek a személyükben bękövetkező jogutódlásról kdtetęsęk egymást a jogrrtódlást ę|határom
döntés meghozatalakoą vw az azt e|őidézo jogi tóny bekövetkezésekoľ haladéktalanul ĺnásban
értesítęni.

iľányu|r íłĺsbeli nyilatkozatának taĺta|maznia kell, hogy a felmondiis ľnikoľtól tekinthętłi ''l' :

joghatalyosnak. Egyebekben a szęľzóđés felmondrísĺĺľa a ftk. 6:336. $ (3) bekezdésének '.'., 1 ;. :.1. r.: ' l. : l r.11 ...:... 1. :1:: .r.::.:ri.lt.':.::.rendelkezéseí,egyebekbenabéľletmegszilnésénélaPtk.6:34l.$ręndelkezéseimegfelelöen .:]r:.'.''..'j''l'''.'''.''..'.]:..:'....:''''
"*_t**' .' 

.'.ABéľbęadiręndkíviilife|mondássalszĺintetheti megabéľIetijogviszonyt,haaBérIö . .. .... -'':...' ...''.] :''

A Felekjogaiľa és kötelezeťtségeiľe egyebekben a Polgáľi Töľvénykönyvről seólĺi 2013. évi v. '.'.'
!örveny (a továbbiakbalr: Ptk.) 6:333.$-6;335. $, 6:337' $, 6:340' $ ľendelkezései *"ef.i"lő.n . 

':-iranyadóak' .-_ --- ----o.-.- --. 
..'.'

+Bé.lőkijelenti,hogyanemzetivagyonľólszŐ,ló201t'éviCXCVI.tlrvény3.$(1)1.ponta)...::alpoĺqia alapján ćĺJŕtható szervęzetrek minósül. Tudomásul v"szi, ho.gy äá*ĺĺ"" ä ''...tulajdonosi szeľkozętében tłĺrtént változiás miatt vagy egyéb okból mai nerňmĺnosu átlatnato :'. :'
szervezętnek, a Bérboadó a je|en szerzödést azonnalĺ Ĺatáliyal felĺnondhatja' 'l 

. 

'', .|

|gtet tĺjelenat hogy nyilatkozataikat éťtesítéseiket postáĺl, faxon' omailben vagy személyes '. '. .

|ézb1ité9sel juttatjźłk el egymáshoz. Postai kůlđem3ny kézbesítettnek tękintenä,á a ęluáÁi '| 'igazo|ő téľtivevényes szelvény ałáírásának napján. Ha a kézbesítés azęrt vo|t 
"'"o*enyt"i*, .' 'rnęrt a címzett az irŃt nem vetüe át (feladóhoz ,,nem keľeste'' jełzéssel érkezętt víssza) ďpostai : ' .

küldemeny a postai kézbesítés második megkÍsérlésének napjái követő ótödik munkanäpon kell ' . ''
kézbęsítettnek tekinteĺri. A faxon küldött irat az ętkiilđést v'isszaigazoló szelvénnyđ, az e- '..:
mailbęn k{ildött dokumęntum a kézbesÍtęsi értesítćssel tekintendö kézňesítettnek ' .... '

a) a bérleményt nęm a jeĺen szerződésben meghatáromtt céIra haszľrá! a, vw másńak a
Béľbeadó baruĄźľlu|ása nélkiil részben vagy egészbvl használatra átengedi, vagy łrra a, '

Bérbeadó hozfájáÍlu| sához ki'!ött báľmilyen szerződést köt, a Béľbeadó hozzäjáĺuläĺĺ-
nélkĺil. ..'''.]'' ..'.. .

b) a Béľbeadó ľészéľe.fiż.etęndö bérleti díj|śá#eľít€sűi, illetve egyéb frzetési kötelezettség
teljesítesével késedeleĺübe esrk, éś a Berúeadó írrásos - a felmondas kiláhásba helyezését is
taĺta|maző : té|híväśŕxa a frzęiési kötęlezęttségének a fęlszólÍtás kézhezvétęlét Ěovető 15 

'

naponbelĺil neĺrr tesz eieget.. 
'... 

'.

28.)

29.)



o
ę)

... ,., j .. :.,. r..:.. ::.. , ,

a szolgáltaüĺsi szeľzódésękbęn szereplö, iĺletve aszolgĺíltató áItal klszám|ámn szolgáltatĺisi :''

és egyéb dĺjakat a bérleti jogviszony- kezdeti. iđőpontjłátóI a szerzödésben, illętvę a .;
számlłĺban szereplő haĺáĺidőig a szolgáItatĺl.ľészénł nem f,rzeti meg.
a beľleményben a Berbeadó engedélye nélkĺiivégez źta|akitÁst. '''

a lrérleményt Úgy haszľlálja, a Bérb; a.tag}äL a'dolgozoi, żu ĺ,u|ęti partnerei olyan ].

magataľtást tanúsitanalq amely.' a szoňszédokat,: a tevékęnysége,ben zavĄa Y?$ý '.:
veszélyhelyzetet tęre,Ín'Í, és ezt a magďartiásáť a Béĺbeadó felszólítasát követő 8 napon belĺil ]
nernszüntetimeg. .'''..''.''].'.
a béľleményt a Bérbeadó felhÍvása ellenére sem haszĺlrĺlją illetve nem ręndeltetésszeľűen :
használja . j

!f.:
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g) a hatósági, trlzvédelmi, balesefuédelĺní es potgáľi védęImi ęlöírásokat a Béĺteadó felhívása .'
elleneľe nem tartja be. '' i

h) A szekhelyében, levelezési címében vagy képüseĺetébgn bekövetkezett váltoást 15 napon :.1

. beliilnemjelentibeaBéľbeadónak 
'.Đ neľn engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybę a ľęndeltętésszerü haszniĺ|a.t i

ellęnóruése' illetve a Bérbeadót teľhelő felťrjĺtási ľnunkák végzése éľdekében' 'ill. ezęk .'r

végzésében akadályozza. ' .]

'.

A béľtreti jogvisżony bĺrmilyen megsz{rnése esetén a Bérlő ki'teles a béĺleti jogviszony utolsó .:
napjáĺł a béľleményt kiiiľítvo, tisztán, rendgltetésszeľü hasanáłalľa alkalmas iĺI1apotban a
bérbęadó vagyonkezeléssel megbízott táĺsaságrának illetve annak képviselőjének átadni. A felek ..

az átadott bérleményröl állapotfelvételt taľtalmazó jęgyzłĺkönyvet vesznęk fęl. . 

''...'

A jelen bérleti szęrződés a fęlek aláírásával lep hatáyba ' . ..
Bérbeadó jelen szeĺzódés ďáírásával

nyilatkozík arról, hogy jelen szeęődés tźrgyáI, a szeľzödéses kiitelezettség ellenértékét
valamint a szęľződés egyéb ĺényeges krtalmi elemeit nęm tekinti az í;a|eti titok körébe
taľüozo adatnak (e nyilatkozatát a közpénzek felhasalálása ellęnóľzésének lehetövé
téúele cé!ábrl adja a Bér|ő számáľa);

elfogadją hogy a tevékenységével összefiiggésben birtokábajutott infoľmációt adatot
csak jelen szęĺzödésben szabźúyomtÍ tevékenysegi körébęn eljárva hasmĺilhaÍja Íe|,.

ezekľe vonatkozóan titoktaĺtrísí kötelezettség teľheli, a Bér|ł5 elózetes íľásbęli
hozzájäru|ása nélHil nem tęheti hozzáférhetövé, illęfue nem bocsátja harmadik
szeméýszervezetĺendelťĺ<ęésęre és a teljesĺtésbe általa bevont kÖzľemíĺködők is ennek
megfelelóenjámak el;

l fudomásul veszi, hogy az Áilamĺ Számvevöszekľöl szóló 201ĺ' évi LXVI. tiiľvény 5. $
(5) bekez-dése, illętve a Koľmányzati Ellenöľzési ľIivatalľól szóló 355/2011. (xII. 30.)
Korm. ręndelet szľ:Íint az Állami Számvęvöszék és a Kormiá'nyzati Elleniľzési Hivatď a
szeľződéssel éľintett kÖltségvetćsi pénzeszközłik vonatkozásában ęllenőrzési
jogozultsággal ręndelkeznek

A' Szerzódő felek a jelen berteti jogviszonyból eľcdii esetleges peres eljárás eseteĺe a Bérbeadó
szé}fielyo szęrint illetékes bíróság kizárólagos illetćkességét kötik ki'

Jelen szerzödés 3 db egymással szó szeľĺnt megegyezó, eľedeti magyaľ nyetvťi
példányban kászĺilĹ A szeľzödés 2 db eľed*i példánya a Béľlőt, l db eređeti péIdĺĄnya
pedig a Bérbeadót illęti meg.

Szerzódó fe'Ięk jelen szenődést, mint akaľatukkal mindenbęn ĺnegegyezőt annak értęImezése
utáĺl jóváhagyólag írják alá.

'.:.. : '
.:l :'j
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l. a Budapęst Józsefuáľosi onkoľmányzat
: !érbeadó
. képviseletében
: Kisfalu Kft
. . Kovacs ottó iigyvezetó igueató

pénziicý ellenje5zó^.... -. -. -... - - - -.',:;11 :: furmázott! Betütípusi tl pt, BetÚszín:
1. göveo

,i,,' :



I+. oz. rrre-L{ÄtÁgł-

TELEK BERLETI SZERZODES
(egyo|dalú kötelezettségvállaló nyi|atkozattal együtt éľvényes)

amely létľejött egyrészrő| Budapest Józsefváľosĺ Onkoľmányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross
u. 63-67, adőszźma: 157357|5-2-42, KSH-száma: |5735715-84|1-327-0|, képviseli: Dr. Kocsis Máté
polgĺáľmester) képviseletében eljáró Kisfalu Jĺózsefvárosĺ Vagyongazdálkodó Kft. (1083 Budapest,
Losonci u. 2., adőszám: 10857l |9-2-42, cégsegyzék szám: 01-09-265463, képviseli: Kovács ottó
iügyv ezetó igazgatő), mint béľbeadó (továbbiakban: Bérbeadó)

másrészróI: Nemzeti Munkatigyi llivata| (székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7., adőszttma:
15372778-2-42, bankszám|aszźtm: l0032000-01732630-00000000, képviselő:.........' született:

anyja neve: .. ' . .. ....; címe: . ... '.; szig. szttm: ... képviselet módja: önálló),mint
béľlő (továbbiakban: Bérlő) közott az a|tlbbiak szeľint:

1.) A Képviselő-testiilet 6012014' (tV' 23') szźtműhatározata a|apján lefolytatott nyilvános pźúyźuat
nyeľteseként, a Képviselő-testtilet számű hattrozatétban foglaltak szerint Bérbeadó
bérbeadja, a Bérlő bérbeveszi a Budapest VIII., Kálvária u. 9. szźtm a|atti,35876 hrsz-ú, 9I3 m2
alapterületű, és Budapest VIII., Kőľis u. 4ib. szźtm a|atti,35875 hľsz-ú, 630 m2 alapteľületű,
szomszédos, kerítéssel el nem v źtlasztoÍt te lekingatlanokat.

A Bérlő a telekingatlantkizźľő|ag dolgozói és ĺigyfél paľkolás biĺosítása cé|járahaszná|hatja, a
Bérbeadó az uz|eti célú parkoló üzemeltetést kizárja, Amennyiben Béľlő a bérleméný nem a
fenti célra hasznáija, úgy a Bérbeadó ľendkívüli felmondásra jogosult.

Bérleti jogviszony kezdetének időpontja: 20|4' ''....,
A bérleti szerzódés időtartama: 5 év
A bérleti díj fizetési köte|ezettségkezdete: f0|4

5.) A bérleti díj összege: ..........'- Ft + Afďhónap

A bérleti díj minden év januáľ l-jével az e|őzó évi fogyasztói árindex nagyságával azonos
méľtékben növekszik. A bérleti díj emelkedésének az első időpontja 20|5. január hónap. A
januáľ havi emelés összege 20|5. február hónapban keľül kiszám|źaásra.

A pá,lyázaton való ľészvétel érdekében aján|attevő 881.825,- Ft ajźn|ati biztosítékot ťlzetett,
amely Bérlő ľészére az ővadékba beszámításra kerüI. Bérlő a bérleti szerzi5dés a|źtírását
megelőzően 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz88I.825,- Ft-ot óvadék címén
megfizetett a Kisfalu Kft. Sberbank MagyarországZrt-né|vezetett helyiségbérbeadási szám|a
| 4 I 003 09 -92 I 1 0 5 49 - 1 50 0000 1 számű bankszámla szá,mra.

A Béľlő a béľleti díjat a Józsefuárosi Önkormányzatrészére minden hónap 15. napjáig köteles
megfizetni csekken vagy átuta|ással, a Kisfalu Kft által a Sbęrbank Magyaľország Zrt-nél
v ezetett 1 4 l 0 03 09-9 2 | | 0 5 49 -| 500000 l bankszáml a számr a.

a') A Béľlő vźt||a|ja, hogy a Losonci téri A|ta|źnos Iskola dolgozói részére 8 db beálló-
hely eľejéig paľkolási lehetőséget bizosítani az önkoľmányzati do|gozők á|ta| ťlzetendó'
20|4, évben 7.526,- Ft/hó + Afa/gépkocsi-beálló ö'sszegű bérleti díjon, amely összeg
minden évben a fogyasztői árindexnek megfelelő méľtékben növekszik. Ezek're a beálló.
helyekľe a béľleti szerződést a bérlő köti meg a dolgozókkal, a béľleti díj ót illeti meg.

b.) A 9.a.) pont szerinti bérlőnek a munkaviszonyát munkáltatói igazolással kell a Bérlő felé
igazo|nia. Amennyiben a 9.) pont szerinti bérlő munkaviszonya a Losonci téri Általános
Iskolánál megszűnik, a Bérlő jogosult a béľleti szerződést azonna|i hatá||ya| megszüntetni a
dolgozóval, és amennyiben az a beáIló-helyet nem adja vissza a Bérlő biľtokábą a bérleti
díjat egyoldalúan megemelni.

2.)

3.)

4.)

6.)

t.)

8.)

e.)



c.) Béľlő jogosult a 9.a.) pont szeľinti dolgozó esetében a bérleti jogviszoný _ a Polgári
Töľvénykönyvben meghatározoÍt egyéb, felmondásra jogalapot adó eseteken tul
felmondani' ha a do|gozónak legalább három havi bérleti díj tartozźsa keletkezett.

10.) Bérlő Béľbeadó ľészére előleget nem ťlzet. Bérbeadó a szźtm|án köteles felttintetni a
kötelezettségvá||a|ás - szerzodésen szereplő _ nyilrvátntarÍźtsi szźtmźú. A kiťrzetés pénzneme
magyar forint. A fizetés napja megegyezikazza| a nappal, amely napon aMagyar Allamkincstár
Bérlő számláját megterheli.

1 1.) A fizetés késedelmes teljesítése esetén Béľbeadó a Ptk' szeľinti késedelmi kamat fe|számításźtra
jogosult.

|2.) A teljesítés igazo|ásźlra Bérlő részéľől . ' '... ......jogosult. A teljesítési igazolást Bérlő a
szerződésszerű teljesítést követő 5 munkanapon belül á'||itjaki.

l3.) A Bérlő hozzájźru| ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adataitnyilvántaľtsa.

14.) A Bérlő hozzź|źtru| ahhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj,haszná,lati díj és egyéb hátľalék esetén
_ ha a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget _ a Béľbeadó a jelen szerzodésben szereplő
adatait követeléskezelő cégnek kiadj a.

15.) Bérlő a bérleméný je|en bér|eti szerződés a|źúrástlt követően veheti birtokba.

16.) Szerzodo felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a Béľleméný a jelen szerződésben rögzített
kivételektől eltekintve kizárólagosan haszná|hatja.

|7 .) Felek rögzítik, hogy a Bérlő tevékenységéhez sztikséges hatósági engedélyek beszerzésének és a
beszerzett engedélyek érvényességének a jelen béľleti szerződés teljes tarta|ma a|atti
fenntaľtásának kötelezettsége a béľlőt terheli.

l8') Felek megállapodnak, hogy a Bérlő vállalja a bérlet időtaľtama a|att _ a bérleti díjon felül _ a
bérleménnyel kapcsolatos valamennyi költséget (közüzemi és egyéb díjakat) megfizetni.

l9.) Felek megállapodnak, hogy a parkoló kialakításával kapcsolatos feladatokat és költségeket a
Bérlő köte|es viselni, annak megtérítését a bérbeadóval a munkálatok megkezdése előtt kötött
megállapodás a|apjttn kérheti a bérleti díjba t<iľténő beszźtmltźlssal. A beszámítĺĺs időtaľtama
legfeljebb négy év, de nem haladhatja meg a bérleti jogviszony idótartamát. Amennyiben a
Bérlő a telek parkolő céIjára töľténő kialakításat a bérbeszámítási megállapodás megkötése előtt
elvégzi, a Felek a költségek mértékéľől és megtéľítéséről előzetesen nem állapodtak meg, úgy
bérlő a költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti a Béľbeadótól a bérleti
jogviszony bármilyen jogcímen töľténő megszűnését kcivetően sem.

20.) A bérlemény hasznźiata soľán úgy kö'te|es eljĺárni, hogy ez'za| másokat ne zavaľjon. Bérlő k<jteles
a bérleménye teljes területét és annak megközelítésére szolgáló területet, az ingat|an e|őtt
taléihatő közterületet az évszakoknak megfelelően _ hő e|takarítźlsa, jégmentesítés, gazirtás _
takarítani.

2|.) A Bérlő źůta| végzett tevékenységek során, a Magyarorszćlgon hatályos köľnyezetvédelmi
rendeletek betaľtásának elmulasztása miatt keletkezett károk és hatósági kifogások a|apjtn
töľténő intézkedések megtétele a Bérlő kötelezettsége'

22.) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény terĺiletén, illetve a bérleményen elhelyezkedo
felépítmény felületén vagy a felépítményen belüI, de kívülről jól látható helyen vagy a
béľlemény e|őtt az utcafronton elhelyezendő tájékoztató tźtb|áinak vagy lógóinak|átvánýervét a
Bérbeadóval előZetesenjóvá kell bagyatnia, A Bérlő ajóváhagyotttáb|ákat, logókat a Béľbęadó
ínásbe|i engedélyének birtokában helyezheti ki, illetve módosíthat azok kivitelezésén,
elhelyezésén. Fęlek megállapodnak, hogy a szükséges hatósági engedélyeket ebben az esetben is
a Béľlő köteles határidőben beszerezni, továbbá hogy az esetleges közterület-haszná|ati díjat is a
Bérlő köteles teljes egészében megfizetni.

23.) Béľlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szeľződés megkötésének időpontjában hatályos 5/20|3.
(II' 10.) szttmű, az épitésuggyel összefüggő egyes helyi önkoľmányzati hatósági e|jáľások



részletes szabtiyairó| szóló önkormányzati rendelet a|apján, a telek, illetve keľítesének
megĺá|toztatása esetén településképi eljárást kell lefolytatnia.

24.) Bérlő a béľleményen átalakítási vagy építési munkát nem végezhet' Jelen szerződésben
me ghatár o zott kivéte lekke l.

25 .) Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó az ővadék után kamatot nem ťlzet, az abér|eti szerződés
megszűnésekor visszajár a Bérlőnek, ha ekkor nincs semmiféle hátľaléka, és a bérleméný újra
hasznosíthatĺi á||apotban adja vissza hifi.okha a Réľhea'ĺĺónak.

26.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a Béľbeadó a Bérlő által felhalmozott bérleti és egyéb díj hátľalékra
az ővadékot a bérleti jogviszony fennállása alatt bármikoľ felhaszná|hatja' Amennyiben az
óvadék részben, vagy egészben felhasznźůásra került, űgy a Bérlő kcjteles az óvadékot a
Bérbeadó közlésétől szźlmitott 8 napon belül az aktuális béľleti díjnak megfele|ő összegľe
kiegészíteni.

27 .) Amennyiben a bérleti szerzódés lejáľtakor a Bérlőnek a Budapest Józsefrárosi onkormányzat, a
Bérbeadó, vagy annak vagyonkezeléssel megbizott szervezete, illetve a közmű szolgáltatók felé
a bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása van) a tartozást a Bérbeadó az óvadék összegéből
levonhatja. Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a telket nem a birtokba adáskori
állapotban, vagy szemetesen hagyja hźttra,hogy a Bérbeadó az ővadék terhére jogosult a károkat
helyreállítani, a szemetet e|szá||itani'

28.) A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleméný tovább béľbe, albérletbe a jelen szerződésben
foglaltakon túl nem adhatja. A Bérlő köteles íľásban bejelenteni, amennyiben a bérleméný a
bérleti jogviszony fęnnállása alatt elhagyj avagy biľtokából kikeľiil.

29.) A Bérbeadó - a Bérlő indokolatlan zavarása nélkül - bármikoľ jogosult ellenőľizni, hogy a Béľlő
rendeltetéss zeraen hasznźůja-e a bérleméný.

30.) A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról sző|ő 20|l. évi CXCVI. törvény 3.$ (1) 1. pont a.
alpontja a|apján źt|átható szeľvezetnek minősül. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
tulajdonosi szeľkezetében történt vźůtozás miatt vagy egyéb okból már nem minősti| étlráthatő
szęrvezetnek, a Bérbeadó a jelen szerzódést azonna|ihatźů|yalfelmondhatja.

31.) Felek kije|entik, hogy nyi|atkozataikat, éľtesítéseiket postán, faxon, e-mailben vagy személyes
kézbesítésse| juttatják el egymáshoz. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást
igazo|ő téľtivevényes szelvény a|áírásćtnak napján' Az éľtesítéseket a Szerződő Feleknek a
szerződésben rögzített székhelyére és levelezési címére lehet érvényesen kézbesíteni
kézbesítővel és postán. A felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a székhelyében és levelezési
címében bekövetkezettvá'|tozást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó áůta| az utolsó ismęrt
címre küldött leveleket a Béľ|ő á|ta| kézben,ĺettnek kell tekinteni. A faxon küldött irat az
elkiildést visszaigazoló szelvénnye|, az e-mai|ben kĺildött dokumentum a kézbesítési éľtesítéssel
tekintendő kézbesítettnek.

32.) A Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeméný a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az źLtvéte|t

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

,'nem kereste'', ,,elköltözött,' vagy ,,ismeretlen helyre költözö,tt'' jelzéssel érkezett vissza) az
iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. (ötödik) munkanapon kell
kézbesítettnek tekinten i.

33.) A Bérlő részéró| kapcsolattaľtásra kijelölt személy:

nev:

telefonszám/fax: .. './ ',......
e-mail:

A Bérbeadó részéről kapcsolattaľtásra kijelolt személy:

nev:



telefonszám/fax: ... ... ... .. '.l
e-mail:

Fe|ek a személyükben bekövetkező jogutódlásról kötelesek egymást a jogutód|ást e|haÍźtroző
döntés meghozatalakor, vagy az azte|óidézo jogi tény bektivetkezésekor haladéktalanul írásban
értesíteni.

34.) Jelen bérleti szerződést felek közös megegyezéssel megszüntethetik. Bérlő tudomásul veszi,
hogy amennyiben a béľleti jogviszony fennállása alatt kéri a bérleti jogviszony közös
megegyezéssel tĺiľténő megsziintetését, úgy kcjteles a béľleti jogviszonyból még fennálló
időszakľa eső, a KSH honlapján, a szerződés megsztintetésének időpontjábankozzétett
váĺható inflációval n<ivelt béľleti díj 50 %-anak megfelelő összeget, a béľleti szerzodés
megszúntetésének időpontj áig egy<lsszegben me gfizetni.

35.) A Bérbeadó rendkíviili felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt, ha a Bérlő
a) a bérleményben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet,
b) a bérleméný nem a jelen szeľződésben meghatározott cé|ra hasznáija, vagy másnak a

Bérbeadó hozzájźlru|élsa nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a
Bérbeadó hozzźĄáru|ásához kötött bármilyen szerzódést köt, a Béľbeadó hozzźĘáru|ása
nélkül.

c) a Bérbeadó tészére fizetendo bérleti díj, közüzemi díj' kártérítés, illetve egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos - a felmondás kilátásba
helyezését is tarta|mazó - felhívására a ťlzetési kötelezettségének a felszólíŁís kézhezyétę|ét
követő 15 napon belül nem tesz eleget.

d) a szo|gźitatási szeľződésekben szeľeplő, illetve a szo|gźitatő áůta|kiszámlázott szo|gźtltaüísi
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerzódésben, illetve a
szźtm|źtban szeľeplő határidőig aszo|gćůtatőńszére nem fizeti meg.

e) a Béľbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az źů|agmegóvás érdekében a bérleményen belül
felmerülő felújítási, kaľbantaľtiási, javítási munkákat.

Đ a bérleményben a Bérbeadó engedélye nélkül végez átalakitźst'
g) a bérleményt úgy haszná|ja, a Béľlő, a tagai, a do|gozői, az uz|eti paľtneľei olyan

magatartást tanúsítanak, amely a szomszédokat a tevékenységében zavarja vagy
veszé|yhe|yzetet teremt, és ezt a magatartásźÍ a Bérbeadó fe|szólítását követő 8 napon belül
nem szünteti meg.

h) a béľleméný a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja' illetve nem rendeltetésszeľiĺen
haszná|ja.

Đ a hatósági, ttĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgáľi védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása
ellenére nem tartja be.

j) A székhelyében, levelezési címében vagy képviseletében bekövetkezett vźitozást
belül nem jelenti be a Béľbeadónak

k) nem engedi be a Bérbeadó képviselójét a béľleménybe a rendeltetésszeriĺ
ellenőrzése, illetve a Bérbeadót teľhelő felújítási munkák végzése érdekében,
végzé sében akadźiy ozza.

l) abér|o tulajdonosi körében vagy egyéb okból olyan vźitozás töľténik, amely a|apjtn a bérlő
már nem minősül anemzeti vagyonról sző|ő20|l. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) 1. pont a.
pontj a szerinti át|áthatő szęrvezetnek.

m) a jelen szeľződésben foglalt, e pontban fel nem sorolt egyéb esetekben'

36') A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a béľleti jogviszony utolsó
napján a béľleméný kiüľítve, tisztźln, rendeltetésszeríi hasznźiatra a|ka|mas állapotban a
bérbeadó vagyonkezeléssel megbizotttársaságtnak illetve annak képviselőjének átadni. A felek
az áńadott bérleményről állapotfelvétęlt taľtalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel.

37.) Ha a bérlemény koľábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon
bejelentésre került, a béľletijogviszony megszűnését követő 15 napon bęliil a béľlő köteles azt
töľöltetni'

15 napon

haszná|at
ill. ezek



38.) Bérbeadó jelen szerzódés a|źúrásttva|

a' nyilatkozik aľról, hogy je|eĺ szerzódés tárgyát, a szerződéses kötelezettség ellenéľtékét,
valamint a szęrződés egyéb lényeges taľtalmi elemeit nem tekinti az uz|eti titok körébe
tartoző adatnak (e nyilatkozatźú a közpénzek fe|hasznźůźsa ellenőrzésének lehetővé tétele
céljából adja a Bér|o szźméra);

b. elfogadja, hogy a tevékenységével összefüggésben birtokába jutott információt' adatot csak
je|en szeruődésben szabtiyozott tevékenységi körében e|járva hasmá|hatja fel, ezekľe
vonatkozóan titoktaľtási kötelezettség teľheli' a Bérlő előzetes írásbeli hozzźĄźlru|ása nélkül
nem teheti hozzáférheÍővé, illetve nem bocsátja harmadik szemé|ylszervezet rendelkezéséľe
és a teljesítésbe általa bevont k<jzľeműködők is ennek megfelelően jáľnak el;

c. tudomásul veszi, hogy az A||ami Számvevőszékről szóló 2OII. évi LXVI. törvény 5. $ (5)
bekezdése, illetve a Kormźnyzati Ellenőrzési Hivatal a szerzódéssel érintett kö|tségvetési
pénzeszkozök vonatkozásában ellenőrzési j ogosultsággal ľendelkeznek.

39.) A Bérlő kijelenti, hogy a je|en szerződésben foglalt kötelezettségei vállalásárakozjegyző e|őtt
egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot ír a|á.Ez a|apján bírósági végrehajtásnak van he|ye.
A bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyo|da|ú kötelezettségvállaló nyilatkozatot a jelen
béľleti szerzódés a|túrását követő 5 munkanapon belül nem ída a|á, a Bérbeadónak a Bérlő
kijelöléséľől szóló jognyilatkozatához való kötöttsége megszúnik, a jelen bérleti szerzodés a
hatźůyźú veszíti'

40.) A Szeĺződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló béľleti díj, közmű
díj és egyéb tartozás méľtékét a Bérbeadó szám|ái, nyi|vźntartásai, könyvei a|apjźn készült
közjegyzői okiratba foglalt ténýanúsítvźlny igazo|ją amelynek elfogadására a Felek jelen
szerződés a|áirásáv a| kötelezettséget vállalnak.

41.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadó a közjegyzóto| a teljesítés
kötelezettség |ejźrata, a béľleti jogviszony megszűnése megá||apításának ténýanúsífuányba
foglalását is kérheti' amennyiben a bírósági nem peres e|jéĺrćshoz eľre szükség van.

42.) A Szerzódó Felek a felkéľt közjegyzonek a titoktanási k<jtelezettsége a|ő| a felmentést
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, ill. a
ténýanrisítványt elkészítse.

43.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvá||a|ő nyi|atkozat és a ténýanúsíwány
költségei a béľlőt terhelik.

44.) A jelen bérleti szerzódés akkor lép hatá|yba, ha a Bérlő a közjegyzónél az egyoldalťl
kötelezettségvállaló nyilatkozatot a|źńrta.

45.) A jelen bérleti szeľződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgáľi Törvénykönyv, valamint
az 59/20|l. (XI. 07.) Budapest Józsefuárosi Önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó
rendelkezés ei az ir ány adóak.

46.) A Szerzodo felek a jelen bérleti jogviszonyból eľedő esetleges peres eljárás esetéľe a Béľbeadó
székhelye szeľint illetékes bíróság kiárólagos illetékességét kötik ki.

47.) Je|en szerződés 5 db erymással szó szerint megegyező, eľedeti magyar nyelvű példányban
készült. A szerzódés 2 db eredeti példánya a Béľlőt, 3 db eredeti pé|dćnya pedig a Bérbeadót
illeti meg.

48.) Szerzódő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, annak értelmezése
után j óváha gy ő|ag írjźtk a|á.

Budapest,2014.



a Budapest Józsefu árosi Önkormányzat
bérbeadó

képviseletében
Kisfalu Kft

Kovács ottó ügyvezetó igazgatő

bérlő

jogi ellenjegyző

pénzugyi ellenjegyző


