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ELoTERJEsZTÉs
a VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság 2017.március 13-ĺ ĺiléséľe

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Baross utca 1 II/C. szźm a|att ta|á|hatő' 35728/28. he|yrajzi szttm a|att
nyilvántartott ingatlan |42,76 nm alapterülęhĺ részéľe vonatkozó előbérleti jogľól való lemondásia

Előterjesztő: Józsefuáttosi Gazdálkodási Központ Zrt.,Bozsiklstvĺán Péter vagyongazdálkod ási igazgató
Készítette: dr. Hoľváth orsolya irodavezető
A napirendet nyilvános ĺilésen kell tĺáľgyalni.
A döntés el fo gadásáh oz e gy szera szav azattobb s é g szüksé ges.
Mellékletek: megkeresés, bérleti szerzódés, tulajdoni lap, Budapest Főváros Vagyonkeze|łS Zrt. 2017.
máľcius 7-én kelt nyi|atkozata

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos Vagyonkezelő Kĺizpont Zrt. foI7. februrár 9. napjrán kelt, a Józsefuáľosi Polgármesteri
Hivatalhoz 20|7 ' februźlt 76. napján érkezett megkereséssel fordult a Budapest Fővaľos VIII' kerület Jóżsefráľosi
onkormányzat po|gźrmesteréheż előbérleti jogrol történő nyi|atkozat -"gtét"l" tźrgyában a 35728128 he|yrajzi
számon nyilvántaľtot| természetben a Budapest VtrI. keľület, Baľoss utca lILlC. szám alatti - a Főváľosi
Közterület-fenntartó Zrt. 2196110000 tulajdoni hányadában, Budapest Főváros onkormányzata 4384/10000
tulajdoni hźnyadźtban és a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺárosi onkoľmányzat (a továbbiakban:
Önkoľmányzat) 3420/10000 tulajdoni hanyadában źt||ő - |7f8 nm területrĺ telken elhelyázkedd,,kivett źtruhtu.
megnevezésű ingatlan részét képező ,142,76 nm alapteľülettĺ ingat|aĺlrész tekintetében (a továbbiakban:
Ingatlanľész).

A megkeľesés szerint, a Budapest Főváľos Vagyonkezelő Központ Zrt. 2oI7. január 6. napjáig nyilvános
hasznosítási pá|yázat keretében meghirdette az Ingat|anrészt. A pá,|yázat kiíľásáĹan szeľeplő.Ĺatřľidőig egy
érvényes aján|at érkezett, a MEDRES orvosi Eszköz Fejlesztő, Mérnöki, Korlátolt Felelősségű Társasá$óĺ(cě::
03-09-113421; székhely: 6000 Kecskemét, Ontöz9 ut9a 8.). Apál|yázatalakilag és taľtalmilag migfelelt azirnyiad
jogszabályoknak és feltételeknek, az aján|ott bérleti díj összege: 200.00b,- Ftlhó +ÁFA -<isszegben 

került
meghatároztsra.

Budapest Főváros onkormĺányzata, mint azIngat|anrész tulajdonosa és bérbeadója a fentiek alapjĺán a MEDRES
Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint nyertes ajĺánlattevőt jelĺilte meg bérlőként és a nevezetttráriasággal kötdtte
meg az Ingatlanľészre vonatkozó bérleti szerződését. Felhívta egsrűtta| a Budapest Főváľos Józsefuáros
onkormányzatźú. a Polgári Tĺĺrvénykönyvről szóló 2013. éviv. toľvéný 5:81. $ (1) bekezdésére figyelemme| - az
ďőbéľleti joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére. Az Ingat|anrész Budapeśt Főuá.o. Vagyonkäelő Központ
Zrt. źL|ta|i hasznosítása nem akadźiyozzaazonkormányzat tulajdonľészének hászrosítását.
A Budapest Fővráros Varyonkezelő Központ Zrt. az előbérleti jog gyakoľ|ásźlva| kapcsolatos nyi|atkozat
megtételére 15 napos hatáľ'dőt szabott. Tájékoztattllk, hogy az e|őbér|eti jog gyakoľtásĺárói a Vráľosgaziálkodási
és Pénztigyi Bizottság dönt és a jognyilatkozat megfételére 30 napos hatráľiaot te'nint. A Buda|est Fővĺáľos
Vagyonkezelő Központ Zrt' az előbérleti jog gyakorlásáranyitvaálló hatĺáridőt a fenti kéľelmünkre figyelemmel
2017. március 18. napjáig meghosszabbította.

Nem javasoljuk az előbérleti jog éľvényesítését, mert az az Önkoľmźnyzat tulajdonát képezó ingat|anľész
bérbevétel útján történő hasznosítását nem terveznjk.

il. A beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstźrgyźhan a döntés meghozata|aa Tisztelt Bizottság hatáskĺjľe.



m. A diintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja az előbérleti jog ryakorlásatźrgźlbanvaló döntés meghozata|a. A döntéshek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Városgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság döntése a 6612012. (KI.13.) önkoľmányzati rendelet 17. $ (1)
bekezdés c) pontján alapul.

Fentiek aĺapján kérem az a|źhbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormanyzat a 35728/28 helyrajzi sztlmon nyilvántaľtott,
teľmészetben a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 1 LL/C. szźm a|atti |728 nm területiĺ telken elhelyezkedő ,,kivett
áruház,, megnevezésű, a Budapest Főváľos onkormrányzatźnak 4384/10000 tulajdoni hányadában |évł5, |42,76 wn
alapteľületÍĺ ingatlanľész tekintetében, a 200.000,- Ft/hó +ÁFA összegiĺ bérleti díj ismeľetében a jelen előterjesztés
mellékletét képező bérleti szerződéshez kapcsolódó előbéľleti jogával nem kívan élni.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017.mźncius 13.

A döntés végrehajtásźtvégzó szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén azelőteĄesztés előkészítőjének javaslataaközzététel módjára:

nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2017. mźlrcius 08.

,K)^Péteľ
v lkodási i

KÉszÍrBrrp : JózsppvÁnosl GAZDÁIKoDÁSI KÖzpoNr Znr.
LBÍRľł: Dn. HonvaľH ORSoLYA H{
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Budapest Főváros Vagyonkezető Központ Zrt.

Iktató szám: far -bĺ !.łs ĺÍ'
Ugyĺntéz{ĺ: Heľczeg Katälin
Telefon: +36I-325-Z4U
E-maiL herczeg'lĺatalin@bfu k.hu
Tárgy: Nyilłtkozat a Budapest VIII. keľ.,
Baľoss utca ltI/C. szám alatt ta|álható.

nevében meghatalmazássai
BFVK ZrL ,t .,

::'.....i t, i:l li l
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Ingatlant. A páůy ázati tĺ1*9!an s19rep1ő 20 1 7' janurár'0ĺ1 @ ;;Ĺ!"".ffigsoľvosiFszki5zFejlesztő,Mémöki,KorlátoltFe1elősségtirársu'áĚtómronloaĺu*E,
cégegyzé|<szálru:0349-1|342l, ađószám: 134.|2l|3-f-o3, KsH słám:.!34-|2t|3-?4go-1|3.03, képviseli: Adorjan
Tass Beľtalan tigyvezető), akinekpáIyfoM a'at<ltae és t ,b.Egq-eié!Łtáĺak összäge
200 000 Ft + áfalhó.

Budapest Fővĺĺros onkornán1zatą mint az Ingatlanresz fulajđonosa és bérbeađója a fentiek a|apjźn a MEDRES
Korlátolt Fęlelősségŕĺ Társas.ágot, mínt nyertes ajánlattevőt je}öite męg bérlöĘént és ä nevezett társasäggal kötötte meg
az Ingatlan bérlęti szerződését.

Az Ingatlan tekintetébęn az Budapest Főváľos VIII. kertĺlelJózsefuárosi onkormán)uatát a Potgáĺi Töĺvénykdnywőt
szóló 20 13. évi V. törvény 5 :8 l. $ (l ) bekezđése

A fentiek alapjan ezťrton felhívom T' Polgrármester Urat arra, hogy jelen levelem kéĺ}rełIéta\étől számított 15 napon
b=ęlgl.ľ'ľ.ľ"$je11ľi|1|t9atĹ hogy a targyi Ingatlan tękintetében Amennřf,on
társaságuk élni kíván el,ŕíbérleti jogával, úgy a bérleti szerződés Budapést Főváros onkornányzata és Budapest Főváľos
VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzata között jön letre. Tájékoztatom T. Polgármester Urat, hogy amennyiben
jognyilatkozatuk jelen levelem átvétęlétől számított 15 napon beliil nęm éľkezik meg társaságomhoz, azt úgy tekintem,
hogy előbérletijogukkal nem kívántak éIlri'

"?oäď ,,1

Budapest Fővá ros VIII. keľ|ilet Józsefvá ľosi Önkoľmánvzat
r*.::-*:Ť-

Dľ. Kocsis Máté

1082 Budapest,
Baross u.63-67.

i Gazdáĺkcdásĺ Közponi Zĺ'i,
'- f7

Segítő közremfüödését és szívesvźlaszát ęlőre is köszönöm!

Budapest, 20|7 . fębruéĺr 9,

TisztęIettel:

Melléklet:
1' Bérlęti szęrződés
2. Határozat kivonat

3110149 he|yrajzi számon nyilvánta
ĺngatlan e|őbérteti j ogáró|

Tisztelt Polgáľmester

zt ')'i1;i: t! : ;'

*'ľľ.uľ:::M4384/10ooo-aranyúqĘdogabŁ4ló,35728ĺ28helyrajzioi^"áiiĄ^";;!!ý",.,.
2'76 Iď (a továbbialĺban: Ingatlan) nyitvános päIyźuatoĺ tbrténő hasznosĺůsĺľa.

fty (székhďye: 1013 Budapest, Attila tlt 13/ A; cégjegyzełszĺm". oTłb.
2017. január 06. napjáig nyllv.ĺnos hasznosíasi palyelat keretđten meghirdette az

łď
U

1013 $üdaPest,Ätti|a Út ĺ3la. IlevćIcĺm; í253 Budapest, ff.6. Ite|eíou36 1325' 4oo lhx:3u 13252444l*mail; bfľk@bfukhu Iwwľ.bÍvkhu
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BERLETI szERzoDÉs
amely létrejött egyľészről

a Budapest Főváľos o1k11mánľzata 
ry1i tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Fővaros

Yuy:fun:lő Központ ZźńkőruěnMűköđő Részvénytaľsaság (szekłrely: 1013 Budapest, Atti1atłt t3/A,: rövíđített 
:é-ry:rr' BFVK Zrt; cégegyzéksłám: 01-!0-042695; adószám: 12006003.2-41; KSH szźnn: 12006003.6832.114-01; rcp"ĺ-..lĺ' Baľts J. Balazs ,",eágu,,gi;i)mint bérbeadó(a továbbíakban: Béľbeadó),

młásreszrő1

a MEDRES orvosĺ Eszköz Fejlesztő, Méľniiki, Keľeskeđelmi és Szolgáltató KoľlátoltF'ele|ősségíi Táľsaság (a cég r<jvidített elnevezése: MEDRES l(ft; szélĺhely: 6000 Kecskemét,
9ľJ:"ĺ l 8', cégtregyzéksziáľr: 03.09-1|342|, adószám: 13472713.2.03, KsH szám: |34'72\13-
!4?9-1l.3.03' képviseli: Adorjĺán Tass Bertalan ügyvezető) mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő,
Béľbeadó és Berlő a továbbiakban ktilön.kĺ.ilön: r.éI, eeytitteśen: Felek)

között a Tulajdonosi, Gazdasági és Köztęrtilet.hasznosítási Bizottsag J7o ĺ2017. ( t^ }Ô )
számťr hatźtozata alapján, ae alulíľott helyen és napon, az a|źhbi feltételelĺkel, annak rőgzitése
mellett, hogy Budapest Fővĺĺros Önkoľmányzatą és-BFVK zrt. között léhejötĺ röz.łorgáltutá.i
Keretszetződes és a201'-6. ápľilis..2l. napján aláí* Éves Közszolgőńtatási Szerzi5đés ďapjďBFvK
Z-ľt. jogosult Budapest Fővĺíros onkormányzaté/- ajelen szerződésen (a továbbiakban: śzeľződés)
alapuló ügylet sorĺín Bérbeadóként kęviselni.

F9lek előzményként rögzítik, hogy a Szerződés 1.1. pontjában meghatfuozott ingatlan
bérbęvételéľe Bér1ő a }arc. december 2l. napjan kiírt nýlt pźiyáľ:atontett ajárrlatot. A pilyLatot
Budapest Fővaros onkonľránpata Tulajdo',óśi, G*d*egi é' Közterület.hasznosítási Éizottsega
L.ĺo łz017. Ĺl-.}o.) szĺímú hatäľ:ozatělval eredményesnek nyilvrĺĺrította és a Szerződes 1.1

pontjában megllatásozott ingatlan bérbevételére Bérlőt jelölte ki, így a Szerzőđés vele keľiil
megkötésĺe az a|źlbbi feltételek mellett.

L. A szerződés táľgya

1.l A Szerződesen ďapuló bérlęti jogviszony tárgyźú a 35,|28/28 helyrajzi számon felvett,
természetben a Budapest VilI. kertĺlet Baross utca 11I/c. szźm a|attl, 1728 ĺŕ teľületĺí
telken elhelyezkedő ,'kivett źrlůláz,'megnevezés{í - Budapest Főváros onkormányzatának
4384/10000 tulajdoni hányadában lévő ingatlan részét képező 742,76 ĺŕ alaptertilehĺ, a
Szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt a|aprajzon felttintętett helyiség (a
továbbiakban: Béľlemény) bérbeadása képezi.

1'.2 Bérbeadó bérbe aĄa, a Béľ1ő pedig berbe veszi a Béľleméný megtekintett és megismert
állapotban, irodą raktár és miíhely (oľvosí eszkilz fejĺesztésével kapcsolatos tervezési,
gyártási és tárolási tevékenység) céljáľa a Szenőđés hatálybalépésének napjától számított
hatáĺozat|anidőtaľtamĺa.

1.3 A Bér1ő a Szerződés aláíľásával kijelenti, hogy a Bérlemény az tita|a az |.2. pontban
meghatĺírozott céllal folyatni kívánt tevékenysé g végzéséte alkalmas.

|.4 A Bér1ő kijelenti, hogy a Bérlemény területén általa folytatni kívant tevékenységľe
jogosított, valamínt, hogy renclelkezik az ę tekintętben szükséges hatósági és szakhatósági
engedélyekkel, illetve azokat a tevékenység megkezđéséig saját költségén megszerui.

4r,



2. A bértetĺ díj

2,1 A bérlęii díj összege 200 000 Ft + źÉalhő,mely a Szerződés hatźtybalepésének napjától 12havonta a Központi Statisztikai Hivatal iltáI hivatat osarl közžétett fogyasztói árindexméĺékével, a kcľekítés szabályai szerint 100 Ft.ra kerekítve módosul] Amennýben afogyasztói árindex módosulása nem erďtn élryen ą bérleti díj emelkedését, abban az
esetben a bérleti díj adott évre esedékes méľtéke megegyezik az e|őzí| év díjának
összegével'

2.2 A f:I. pontban rögzített beľleti đíjon felťil a Bérlemény hasznĺäĺatäxa| egytitt jáľó
rezsiköltséget (víz. és csatorna, elekbomos energia, gäz, távhőszo|gäItatás), řaĺumĺnt a
Béľlemény íĺzemeltetésével összefiiggésben felmeľĺĺlo egyéb költségJket (szemétszá1lítĺĺs,
takaľítás, karbantartás, továbbá a későbbíekberŁ' az épiilět tfusashźulzä alakítását követően
felmeľtilő közös köItséget a Béľ1ő aSzerződés 3.2. és s,4.pontja szeđnt tartozik viselní.

2.3 Bérlő köteles óvadék címén haromhavi bnrttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz
762 aaO Ft-ot megfizetni Béľbeadónak a Kereskeđelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett
I020a940-21520091-00000000 számú szám|źýua. Az óvadék megfizetését legkésőbb
Szerződes 7. pontjában megtratáľozott kőĄegyzői okirat Béľbeadó részére történő

ltt1ďźsźľlak napjáig (azaz|egkésőbb a béľleti szerzőđés aláírását követő 10 munkanapon
beliil) hitelt érđemlően igazolni kell'

2,3.I A Bérlő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha valamely, aSzeĺzőđésből fakadó
kötelezettségét nern, vagy nem szerződesszertien teljesíti, és a szeľzőđésszeľŕĺ rállapotot a
számfua a kötelezettségszegés nyomán meffiđött írásbeli felszólítás elienére sem állítja
helyľe, illetve mulasztasát nem pótolja, a Bérbeadó a szeruődésszegesbőt folyó
követelését az ővadék összegéből közvetlenül jogosult kielégíteni.

2.3.2 Aĺnennýben a Béľbeadó valamely kóvetelését a2.3.1', pontban írtak eľtelmében a Bér1ő
áltai ny1jtott óvadék összegéből elégíti ki, kiiteles eľľől a Bérlőt íľásban éľtesíteni, azza|,
hogy a Béľ1ő köteles az éľtesítés kézhezvéte7ét követő 8 napon beltil az óvadékból
hiányző összeget pótolni. Abban az esetben, ha a Bér1ő az ővadék feltdltésére irányuló
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, mulasztása nyoman a Béĺbeađó jogosulttá
válikaSzeruődéstazonnalihatźi|yalfelmonđani.

2.3.3 
^ 

Béľlő a Szerződés aláírásával kötelezettséget väfi|al ana, hogy a bérletí díj 2.1. pont
szeľinti korľekcióját követően a 2'3. pontban íĺ óvadék összegét _ a béľleti díj összegének
a megváltozására tekintettel_ a korábban általa megfizetett óvađék' illetvę a megváltozott
bérleti dfi alapulvételével kalkulált óvađék közti kiilönbözet összegével a Béľbeađó enől
szóló íĺásbeli felhívása nyomán, az arlĺak kézhezvěteĺétől szrämított 8 napon belül
megfelelően kiegészíti.

Felek ligy rendelkeznek, hogy a bérleti jogviszony megsztinésekot az ővadék összege
kamatmentesen a Béľlőt ílleti, amennýben annak felhasználasaľa nem kerĺĺlt soą és Berlő a
szeľződés mepzŕĺnésekoľ a Bérlemény biľtokba visszaađasí kötelezettségét teljesítette'
A Bérlemény bitokba visszaadasi kötelezettség nem teljesítése esetén BérIrő az óvadék
visszatéľítésére nem taľthat igéný. Az ővadék visszatérítéséľe a visszatérites feletételeinęk
fennállta esetén aSzqződés megsziĺnését kĺivető 8 napon belĹil keľiĺl sor.

2.4
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3. A bérletĺ díj és az egyéb křiltségek (iizemettetés, rezsi) megfizetése

3.l Béľlő a bérleti díjat a Béľlemény birtokátruhá,zásěnak napjőtő| havonta, a számlakibocsátását:|^lryľgtt 15 napon Ĺelül köteIes a Béľbeadó.-Budapest Bank Nyrt'.nél
vezetett 10102093-05060400.01001005 számú elszámotrísi betétszádäj fua źłtuta1n.

3.2 A Bérlő a köztĺzerni költségek díját közvetlentil fizetí a szolgáltató felé a víz-csatorna díj és
az elektromos eĺeľgia đíj tekintetében. Bóľ1ő ezen' koďlzemi szotgáltatásokat az ingłt|an
birtokátruhźaásánaknapjától számiwa8 munkanapon belül kĺiteles ä,uiái"""ere íľatni.
A fiítés szolgáltatás đíját aBérbeadó szám|őzzatołĺtu aBérlő szź,mźĺi.
Béľbeadó akésőbbiekben felmeľtilő közös kĺiltséget tovább szárĺiäazaa Bérlő számĺíĺa.

3.3 Felek ťlgy ľendelkeznek, hogy abér|etl đíj, illetve a Szerzőđésből fakađó egyéb fizetési
kötelezettség, így kĺilönösen a těrswhźuziä alakítast kĺivetően felmeriilő tozos kŕiltség
késedelmes megfizetése esetén Béľbeadó, a kęsedelęmbe esés időpontjától kezdve jogosuli
késedelmi kamatot felszámolni. A késedelmi kamat méľtékére a Í,olg.ĺľi Törvénykiin-ywől
szóló 2013. évi v' töľvény (atovábbiakban: Ptk.) 6:155. $ (1). $-a iiányadó. Ańenľrýben
Bérlő késďelmi kamattal is taľtozik és a ĺnegfizetett összeg nem fedezi az egésztaŕózást,
azt elsősorban a késeđelmi kamattaľtozästa és ezt követően a tőketaľtozĺásľa kell

" 
elsziímolni.

4. A Béľlemény biľtokának átľuházásl

4,1 A Bérlemény birtokának átruházĺásáľa egyéb megállapođás hianyában a Szeľződés
hatálýalepesét követő 5 munkanapon belül, részletes jegpőkőnyv felvétele mellett keriil
soľ.

4,2 Felek kijelentik, hogy az ęiiletek eneľgetíkai jellemzőínek tanusítasáról szőló |7612008,
(VI. 30.) Korm. rende}et alapjan az lngatlanľa Béľbeadónak eneľgetikai tanúsítvany
(Tanúsítvány) kell készíteni, melyet Béľbeadó a Szeru,őďés aláíľásával egýđejiĺleg Bérlő
ľendęlkezéséľe bocsájt'
Az elkésztilt Tanúsítvĺíny azonosító kódj a: HET-0053 801 5

Bérlő a Szerződés a|átirásé.ľa| egýđejiíleg nýlatkozik, hogy a HET-00538015 azonosító
kód szerinti Tanrisítváľry másolatát a Bérbeadótól átvette.

5. A Béľlęmény használata, karbantaľtás

5.1 Béľlő a Béľ}eményben őtta7akittlst és . a rendszeľes hasznźńattzlegyĹitt járó kaĺbantaľtási,
felújítási munkák kivételével - értéknöve|őben:írraeźstkJzěEőla1bérbeadó előzetes írásbeli
horuLjan|ása mellett végezbet. A rendszeres karbantaÍtási, felrijítrási, valamint a
hozztýaĺa|őssal elvégzett mrnkálatok minden költsége a Béľlőt terheli. BérIő a bérlęti
jogviszony fennrállása älatt köteles a Béľlęméný a rendeltetésének megfelelően haszniłlni,
annak az ěilapotált és állagát megírizni. A Béľ1ő köteles megtéríteni mindazt akźrt, amely a
rendeltetésellánes hasznälat,vagy más nem szerz(ldesszenÍ magatartás következrĺrénye.

5.2, A Beľlő a BérleménýkizźtróLag a környezete szĹikségteleĺl zavarása nélkiil használhatja.
Ezzel összefüggésben a BérIő kifejezetten tuđomásul veszí, hogy amennýben a
Bérlemenyben folytatott tevékenységével kapcsolatosan, illetőleg arľa visszavezethetően
bĺłmlely hatóság kifogast emel, ennek következményeit maga köteles viselni, ahogyan a
tevékenysége soľán harmadik szernélyeknek okozott esetleges károkért ís maga taľtozjk
helytállní.
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5'3 A Bér1ő a Bérleményben kizaĺóÍag a Szeĺződes 1.2. pontban meghataľozottak szeľinti
tevékenységet jogosult folytatni. Ennek megszegése esetén a Bérbeádónak jogában á1l a
Szerzőđést azonnali hatlĺltyaÍ felmondani.

5.4 A' Szetzőďés fennállása ďatt a Bér|őt terheli a Bérlemény fenntartásával egyĺitt járó
karbarrĺaľtás és az t{llagmegóváskĺiltsége. Bérlő a Bérlemény fuhgmegóvásĺíhoz s-áikseges,a Budapest Fővĺáros onkormanyzata tulajđonában lévď nem lakás cétjfua 

'"olfeláhelýségek feletti fulajđonosi jogok gyakorlásáról szóió 4)l2Đa6, fftl. 14.) Főv. řgy.
rendelet {a továbbiakban: Ileýiségľendelet) 23. $ (2) bekezdéseben rögzített fenntaĺtííi,
kaľbantartási munkákat e|Iát1a, ezen munkálatoknak a költségeít viseü]míg a Bérbeađó
ugyanezen renđelet f2. $ (2) bekezđése szerinti munkák etlátásáfól éJ a költségek
viseléséľől köteĺes gondo skođni.

5.5 A Béľleményben lévő ingóságok biztosításáľól saját ktiltségén és felelősségére a Béľlő
maga kötelęs gonđoskodni, az ezekben esetlegesen bekövetkęző kaľokéĺt a Béľbeadó
felel ősséget nem vállal.

5.6 A Bérlő a Bérleméný harmadik személynek sem egészbefrI sem részben albéľletbe vagy
mrís jogcímen hasanálatba flem ađhatja. Ennek megszegese esetén Bérbeadó jogosuliä
Szerzőđést azownli hatállyal felmondani.

5.7 A Béľ1ő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Bér1ő sziikségtelen zavaúsa nélHil jogosult
folyamatosan ellenőľizni a Beľlemény éihapotŕľ-, valamint azt,hogy a Bérlő a Béľleményt
ĺenđeltetésszetíien, aSzerzőđés ľenđelkezéseinek megfelelően hasznaLjte. Elemi kłár vagy
életveszél5 illetve Bér!ő sz*tzłidésszegő magafurtása esetén Berbeađó a bérleménybe a
bérleti jogviszony időtartanra alatt, hatósági tanúk jetentétében bármílyen napszakban
beléphet, hogy a kármegelőzés vagy krírenyhítés éľđekében sziĺkséges intézkedésekęt
megtegye.

5.8 A Béĺleményre vonatkozó vagyon- és fęlelősségbiztosítást Bér1ő köteles a biľtokátľuházás
napjától száĺnított 10 munkanapon beltil megköfiri, azt a bérleti jogviszony alatt
folyamatosan fenntaľtani és az enőlr szőLő igazolást köteles Bérbęadónak annak kérésére
bámikorbęmutatni.

5.9 Bérlő köteles a Béľlomény haszná|atához kapcsolóđó kiirnyezetvéđelmi, tíizrendészeti,
egészségťigý, baleset- és munkavédelmi, köztisztasági és egyéb relevĺíns hatósági
renđelkezeseknek és előíľásoknak mindenkor maľadéktďanul eleget tenni, ílletvę az előbbi
kötelezettség teljesítéséhez sztikséges személý és tárgyi feltételeket a saját költségén
biztosítani.

5.10 Béľlő fuđomásul veszi, hogy rekĺámhotdozőt csak a Bérleményt ĺjzemęltető BFVK zrt.
előzetęs íľasbęli engedélyével helyezhet el.

5.11 Bérlő vál|a|1a, hogy a Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban előíľt
beszámolasi, ný|vántartilsi, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, az źúengedett

nemzeti vagyont a szerződési előíľásoknak es a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a
megtratáľozott hasznosítasĺ célnak megfelelően haľizĺttija, valamint a Béľlemény
hasanosításban - vele közvetlen vagy kĺĺzvetett módon jogviszonyban álló harmadik Íélként
- kizárő|agteľmészetes személyek vagy átláthat ő szervęzetek vesznęk részt.
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6. A BérIő átalakÍtrĺsĺ munlĺíi

6.1 Bér1ő az áltďa benyujtott ajánlatban 1ŕlatkozott, hogy nem kíván aSzetződés 1.1 pontjában
megltatttrozott ingatlan tekintetében átaiakítási .,ugy ťelĺ.iítási munkák atvégetń,

6.2 Bérlő tuđomásul veszi, hogy a Szerződés 1.1 pontjában meghataľozott ingatlan tekintetében
!ármely esetIegesen elvégezni kívánt felújítĺása iagy źLta|alšItási munkiáíł megkezdésének
feltétele a TUlajdonosi, Gazdasági és Közterülęt.hásmosítási Bizotts ag bozzeJáLraĺźrsa az
elvégezni kívánt munkákfioz. Amennýben Béľlő a Béľĺemény felújítĺsát, ätu1ukitá,át,
bővítését, a ťelépítményhezńrténőhozeáepítést, ráépítest (a továbĹiakban: Munkák) tervez,
úgy a Munkrák megkezdését megelőzően, ktilon írásbeli megĺíllapodás sziikséges.

6.3. Béľlő tudomĺásul veszi, hogy Béľbeadó a Murrkak elvégzését jogában ál1 fo1yamatosan
ellenőľiani, azza|,bagy az ęllenőrzés éľđekében a Bérlő köteies á ľérbeado megĹízottjával
minden tekintetben, maľadéktalanul egyĹittmríköđni. A Felek ľögzítik, hogy a Munkák
elvégzéséhez szĹikséges hatósági és szakhatósági engedélyeket, iilęwe jóváĹagyás okat a
Bérlő k<ĺteles beszerezni. Eĺrnek érdekében a Berbeadó, a kapcsolódó tieyiffezés során
köteles a Bérlő számára a tőle telhető minden segÍtséget megađni, illetve az engedélyek,
jóvahagyasok megszerzése érdekében a Béľlővel egyébként is fokozottan együttmtĺködni'

6.4. A Munkákkal kapcsolatosan Bér1ő köteles gondoskođni arľól, hogy a Munkák elvégzése
soľán magą vaw az általa megbízott kivitelezb o|yan feletősségbiztosítással ľendelkezzen,
amely fedezetet nýjt a Munkál.ĺkalkapcsolatban a Béľleményben vagy az épiiletľeszekben
és az azokban lévő ingóságokban keietkezett kaľokľa vonatkozóan. Továbbá feđęzetet kell
nyujtania az átltat'a okozott személyséľtiléses károkra a Bérleményben đolgozó, vagy az azt
bármilyen minőségben látogató személyekľe vonatkozőaĺ, A Bóľlőnek a
felelősségbiztosítási fedezet meglétét a Munkfü meglezdesét megelőzően
felelősségbiztosítasi köwénnyel és a biztosítási đíj beÍizetésének bizonylatával' vagy a
biztosĺtásí kötvénnyel és a Biztosító által kiłállított fedezď igazolássď kell a Bérbeadó felé
annak átadasával igazolnia.

6.5, A béľleti szerzőđés megsziĺntével a Béľleményen e|végzett báľmely beruházás, átalakítrás,

fehirjítás téľítés nélkiil keľül a Berbeađó fuiajdonába. A téľítés nélktili átađás utźn az átadás
napján hatályos jogszabályok alapján az adófrzetési kötelezettség _ ktilönösen az általanos
foľgalľni adó fizętési kötelezettség - a Bérlőt terheli. Béľlő a Bérlernényen elvégzett
beruházási, átalakítási, és ťelújítasi munkálatival kapcsolatosan, sem a béľleti szeľzőđés
hatěiya alatt, sem annak báľmely okbóI történő megszĺÍnése esętén semmilyen jogcímen
Beľbeađóval szernben tulajdolłiogi igéný nem támaszthat, ezze! a Felek a Bérlő részéről
fęlmerĹilő tulajđoni igényt |uzěĘźĺk. Béľ1ő - erĺe vonatkozó kĺilĺin elözętes íľásbeli
meýlĺapodás hiĺínyában - a Munkák ellenéľtékének megÍérítésére sem & szerződés hatźtlya
alatt, sem annak megszűnését követően semmilyen jogcímen, még jogalap nilktili
gazdagodős címén sem taľthat igéný, azt Bérbeadótól nem követelheti.

7. Bértőĺ kłjtelezettsógek közjegzőĺ okiľatba foglalása

7.7 Béľlő kötelezimagźtt aľra, hogy Bérbeadó által elfogađhatő, az alábbi a), b) és c) pontokban
meghatélrozott tartalommai, közvetlen végľehajtźsra alkalmas ki5Ąegyzói okiratba (a

továbbĺakban: Okiľat) foglalt egyoldalú ktitelezettségvállaló nýlatkozatta|vźĺ||alja

a\ aSzeruődés áttal a bérleti đíj megÍizetése vonatkozásźlbaĺrogzített kiitelezettségeinek
teĺiesítését. valamint
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b) azon kötelezettségét, hogy a Szelződés megsztĺnése esetén a ľendelkezésére áltó
hatarÍdő (határnap) maradékta|an megtartásávł eredeti átlapotában visszaszolgáltatja
B éľb eađó reszeľe a b érl eméný, iI letől eg azt e1hag15ą vď amiďt

c) aĺľrak elismerését és tuđomásulvételét, hogy 
^kőžJ"gyzői 

okirattitjĺán köziilt bérbeadói
felmondás hatźiyělta megfelelően iľrányadói a Polg,ári penendtartĺásról szóló 1952' évi
III. töľvény kézbesítési véIelemľe vonatkozó rendelkezéśei.

Béľlő köteles az okirat egy példlányźi a Szerződés aláírásätó| szämított l0 munkanapon
belül átađni Béľbeadónak.

7.2 Ámennýben Béflő által Béľbeađónak átađott okirat taľtalmát Bérbeađó nem fogadja el,ttsy Bérlő kĺiteles haladéktalanul intézkedni a Bérbeadó źitaŁ közolt taľtďmi
szempontoknak maradéktalanul megfelelő új okiĺat kiállítrása iránt, és köteles az lij okiľatot
Bérbeadó taľtalmi kiťogásainak közlesétől szĺámítoti 10 munkanapon belĺil iimételten
bemutatni.

Ha Bérlő elmulasztja a Szelződés 7.1 és 7.2. ponqaiban ĺneghataľozotthatándőt, úgy
Béľbeađó indoklás nélktil jogosult eláltni a Szeĺződestől. Ilyen esetben Béľ1ő nem éthet
igazolással, illetve sern kł{rtéľítési, sem egyéb mrás igéný nem támaszthat Béľbeadó felé.

Az okiľat kláIlításźtva| összefiiggő valamenný költség kizaľólag Bérlőt terheli, annak
megÍéľítéseľe Béľbeađó nem kötelezhető.

8. L szerződés megszíínóse, felmonđás.

8.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést báľmelýk Fél inđoktás nélkĺil íľásban
felmonđhatja. Ebben az esetben a Felek 60 napos felmondási határiđőben állapodnak meg.

8.2 Felszólítast ktivető azonnali hatályu felmonđás:

Béľlő a Szeĺzőđésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb kĺitelezettségeinek
ĺnegszegése esetén Béľbeadó köteles a Bérlőt - ' a követkeanényekre történő
ťrgyelmeztetéssel - a teljesítésre, ílletve a szeĺzőđésszenĺ magataľtásľa írasban, legalább 8
(nyolc) napos határidő kitĺĺzesével felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak a megađott
hataľídőig nem tesz eleget, a Béľbeadó íľásban azonnali hatěl|yal felmondja a szetződést' A
szeu.ódés a felrnonđas kézbesítésének napjával szíínik meg.

8.3 Előzetes felszólítas nélkĹili azot:ľľra|i hatálý felmonđás:

Előzetęs felszólítás néIktili azoĺrnaii hatályu felmondasnak van helye a Szeľzőđés f.3.f. čR

5.3. €s 5'6. pontjában szabályozott esetękben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVL tŕiľvény (a továbbiakban Nvtv.) 11. $ (12) és a 11. $ (10) bekezdésében
szabźlyazatt esetben' Ennek értelmében a Bérbeadó a Szerzőđést kĺártalanítás néĺktil es

azonnali hatállyal felmondhatj a, ha az ingatlan hasznosításában ľészt vevő báľmely, a
Bórlővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonybaľr ĺĺlló harmadik fél, szeľvezet a
nemzeti vagyon hasznosításaľa vonatkozó sze,ĺzőđés meg!ötesét követően beállott
köľtĺlĺnény folýán rnĺár nem minősüi átlátható szervezetnet illetve ha a szeľződés
megkötését követően beállott köľiilmény folytán a Bér1ő r*ár neĺn minőstĺl átlátható
szeľvezetrek, figyelemmel a Nvfv. iđevonatkozó előírĺfuaita.
Továbbá Bérbeadó azoĺna|i hatállyal felmonđhatja a Szetzőďést, ha Béľliĺ a Szeződésben
fciglaltakkal kapcsolatos, a vonatkoző jogszabiiyokban foglalt bęszámolási, nýlvántartásí
ađatszolgá\tatasi (iđeertve a csőd-, felszámolásĹ vagy végeĺszáĺnolasi eljarás alá keľĹilésľől

való tájékoztatást is) kötelezettségeket nern teljesíti, valamint a Bérleményľ nem a

szerződési előíľásoknak és a tulajdonosí ľendelkezéseknek' valamint a meghatfuozott
hasznosítási célnak meefelelően használia'
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Ezen kötele.zettségek megszegése, elmulasztrísa esetén BérIő teljes könĺ kaÍtéľítąsi
fe1elősséggel tartozik a Béľbeađó felé. Amennyiben a Bérlő csőd-] fehzĺmolásĹ vagy
végelszámolĺĺsi eljríľás a|á keríj!, ligy Bérbeadď jogosult a szerződóst azonna1i hatáńlia|
felmonđani.
Előzetes felszólítas nélkiili azonnali hatźiý felmondasnak van helye a Szelzőđő Felek
szándékos, srilyos gondallansá8gal, vary bűncselekménnyel okozott,továbbá az életet, testi
épséget, egészséget megkárosító sze,ződ,ésszegése esetén

8,4 Beĺlő a béľleti szerzőđés megszĺĺnése esetón köteles a megsziínést követő 30 (harminc)
napon beltil_ Bérbeadó által meghatfuozalt időpontban - a-Béľlemény állagának serehá
nélHil ęlmozdíthato ingóságaítólkiiiríťve, rendelietesszerahasznźl,atra alkaimas állapotban
Bérbeadó részére átađás-átvételi jegpőkönyv, fotódolcumentáció felvétele mellett biľtokba
adni, azza|, hogy a megsz{ínés nyomán sem elhelyezéste, sęm oserehelýségre, sem pedig
egyeb káľtalanításra nem taľthat igéný. Béľ1ő a szerzijdés megsztínésének éi a Béľleméni
birtokba ađasának időpontja kőzötti időszakban a B?rlemény hasznźĺ|atáéú ;
Helyisépenđeletben me$latáłrozott mérté]stĺ használati díjat köteles fiżeĺri a kĺjzüzemi és
egyéb költségek megtérítése mellett. A haszaáIati díj fizetós kezdőnapjaa bérleti szerződés
megszÍinését követő nap.

8.5 A Bęľlemeĺry Bérbeađó ľészére töľténő biÍtokba adasakor Béĺ1ő köteles a Béľleménnyel
kapcsolatos köziizemi díjak megfizetésénęk megtĺirténtét a szolgáĺtatók részéről kiállított
erre írĺínyuló nýlatkozatok bęmutatasával megfelelően igazolni.

8.6 Amennýben a jelen bérleti jogviszony megszűnésekoľ a Bérlőnek taľtozása van a
Bérbeadóval szernben, ligy a Béľbeađó jogosult a Bérleményben tévő és a Béľ1ő tulajđonát
képező vagyontaľgyakat a taftozás renđezéséig visszataľtani és törvényes zálogjoganak
valameĺrný renđelkezésľe ál1ó törvényes eszkłjzzęL eľvéný szer eztlŕ.,

9. IIatálybalépós

9.1. Béĺbeadó kijelenti, Bérbeađó tłrđomĺísul veszi, hogy a Béľleménynek helý adó Ęatlan
osztatlan közös tulajdonban van, így a Ptk. 5:81. $ (1) bekezđésében foglaltak éľtelmében a
tulajđonostars Fővárosi K<izteľÍilet.fęnntaľtó Zrt.-t, valamint a Buđapest Főváľos VIII.
keľťiJet Józsefuaľosí Onkormanyzatot (a továbbiakban: Tulajdonostáľsak) a Béľlemény
tekintetében előbérleti jog illeti meg'

9.2. A BFVK Zĺt. az előbérleti jog gyakorlŕsa tfugyában történő nyilatkozattétel cé1jából 15
napos határidő kitiĺzése mellett felhívást kĹíld a Tulajdonostaľsak ľészeľe a béľletí szeľzĺĺdés
a|źłirěsáĺ kovető 3 munkanapon beltil.

9.3, Je|eĺ szerzőđés az előbérleti jog gyakorlasáľóI szóló nýlatkozatok beórkezése, vagy
amennyiben ąz ęlőbéľletľe jogosultak 15 napos határiđőn belül nem tesznek nyilatkozatot, a

ľendelkezésre ál1ó hataľidő utolsó napján lép hatályba. A BFVK Zrt. ításban' éľtesíti a
B&lőt az előbérleti jogosultak részeremegállapított hatáľidő elteltéről.

9.4' A Szerződés Felek közötti hatályba lépésének a napja, amely napon az előbérletre
jogosultak az e|őbéfleti jogukról lemondtak Yagy a rendelkezésre á1ló hatáńdőn belĺil ne'n
tettek nýlatkozatot, továbbá a Béľlő hitęlt éľdemlően igazolta Béľbeadó felé, hogy az
óvadék teljes tlsszegét a Szeľződés 2.3 pontjäban meghatarozott időpontig megfizettą
valamint a ,7. pontban ľögzített kritériumoknak maľađéktalanul megfelelő okiľatot
Béľb eadó ĺ ązér e átadta'

/ű,
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10. Kapcsolattaľtás

10.i A Fď9k rigy rendelkeznek, hory y.Peymás irányáb an a Szerzőđés atapjĄ i!|etve azza|összefiiggésben teljesítenđő kt'zléseikěĹ iľetőleg értesítéseiket minden esetben írásban,e-mail' telefax iizenet, ?vaw ajantgľ. téĺtivevén}es levél formájában, utóbb igazolhatómódon kötelesek teljesíteni. Az ęlőbbiek szeľinti közlések uíup:ĺol szolgá1ó adatokmegváltozasáĺó| az érintett Fél a másik Felet halađéktalanul kĺĺteles^ńeýetelően éľtesíteni,azzaL,hogy az éľtesítés elmaradĺása esetén az ebből eređő esetleges tĺ.äl.J,t a felelősségetviselni köteles'

B éľbeadó kapcsolattaľtój a:
Név, beosztás : HeĺczegKatďin ingatlanfeletős
Cégnév: BFVK Zrt.
Ertesítési cím: 1013 Budapest, Attila út 13/A.
Telefon: +3 6 - 1 -325f- 40A
E-mail : herczeg.katalin@bfuk.hu

Béľlő kapcsolattartója:
Név, beosztás: Adorjan Tass Bertďan ügyvezető
!égnév: MEDRES Kft'
Ertesítési cím: 1083 Budapest, Itiés u. 26-32.
Telefon: +36 1 235-0306
E.mail : tass@medľes.hu

L0,2 Fe1ek megállapodnak abban, hogy jelen béľleti jogviszonyukkal kapcsolatosan közölt
jognyilatkozataikat egymrísnak térbivevénnyel, postai szolgáltató útján vagy futĺína1
kézbesítik'

10.3 Felek megállapođnak abban, hogy a postai úton vagy futáľľal _ igazo|t módon *
megkiildött jognyilatkozatokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítethrek, az
abban kĺiz<ilt jognýlatkozatokat pedig közoltnek kell tekintęni akkoľ ís, ha a címzett az
átvételt megtagadta. Ez esetben a közlés dátuma a kĺildemény áťvéteie megtagađasanak
napja.

10.4 Felek megállapodnak abban, hogy ha a kézbesítés azértvolt eľedmeľrýelen, meľt a cimzetl
aziratot nsm vette át (a feladóhoz,pem keľestę'',,elköltözött', vagy a,,címzefr, ismeľetlęď'
jelzéssel érkezętt vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkíserlésének napját
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek, az abban közölt jognýlatkozatokat pedig
közöltnęk kell tekinteni.

10.5 Felek megállapođnak abban, hogy a megálIapodĺás keľetóben bizonýott elekhonikus,
illeťve tęlęfax útján megkiildtitt levelezésüket hivatalos írasos formának tekintik.

t 1.. Zárő rendelkezéssk

11.1 Felek kijelentit hogy bármely Fél ľeszéről történő ťrzetési felszólítás a jogszabályban
megllatálrozott elévĺilési időt megszakíd a'

11.2 Béľ1ő tudomásul veszi, hogy a Szeľződésnek és esetleges módosításának ađatai az
infoľmációs önĺenđelkezesi jogľóI és az infoľmációszabadságról szóió 2011. évi CXI.
törvény ľendelkezés ei szerínt kozéľđekű ađatok.
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11.3 Bérlő a szerződés attlkásäľval nýlatkozik, hogy az Nvtv. li. $ (10) bekezđésében
foglaltakra tekíntettel az Nvtv. 3. $ (1) bekezdés s'"ĺntĺ áÉ|äthatő szervezetnek minősül.

1|.4 Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés Ł'lzěrőIag írasban módosítható, figyelemrnel a
Nvtv. 6. $ (8) bekezdésében foglalt korlátozásra.

i1.5 Felek a Ptk. 6:87.$ a|apjőn kifejezetten rögzítik, hogy a Szerzőđés a Felek közötti
megrállapođrĺs valamennyi feltétęIét tartalmar'z'a, a Sz'etződésbe nem foglalt korábbi
megállapođrások hatályukat vesztik' Felek korábbi jognýlatkozatai a Szerződés
értelmezésénél figyelembe vehetők.

11.6 Felek a Sze,lződést annak elolvasását és közös értelmezését követően, mint akarafukJcal
mindenben megegyezőt jóvahagyólag aláírjak.

t|.7 A Szeľződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az N'ŕh/., továbbá a
Helyiségľenđelet vonatkozó rendelkezései azirányadók.

A'Szeru(ĺdés hat példanyban késziilt és kerĺilt aláírásra, melybőt két példĺány a Béĺlőt, négy
pélđány a Béľbeadót illet.

Buđapest, zoľ|. CŁ' hóC+' napjan: bĄ,ĺ ,zoĺl. o) napjan:

Béľbeadó
Budapest Fővaros onkormányzata

képviseletében
BFVK Zľt.
kepviseli

Baľts J. Balázs vezérigazgatő

képviseli
Adorján Tass Bertalan ĺĺgrvezető

MrpRrs KFľ.m
6000 Kecskemét

Öntöző u. Đ'
Adószáml l347zllJ'2"8?

Mellékletek:

l) Alapľajz
2) Közjegyzői okiĺat
3) Biľtokátľuh äzási jegyzőkönyv

i ellenjegpést végezte:

Pénziiryi Főosztály

q
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l',.t*ÜÁT.LÁ,lť FI.\ s Z\ o S ÍTÁSI
IGAZs..''iĆs..ĺG

JoGI IG..ą.Z-GAToS,ĺG

uż,ż"T' !=us'a-

a Tu|ajdolo:j: G1.l,*ffi asznos ítás ř Bizottsá g
2a17,januáľ 30.ai Ü|ésének 26. napirendi pontjáró| 

-- -.űl

2ô. napirendi pont
Javaslat a 35728ĺ28 hľsz. számú, Budapest Vll|., Barobs u. 111tc. sz. atatti |ngat|anban.''ź..'ś.{46,76nrn atapterĺi|etű nem iarcs ieryara szbigaló ľ*lviJég'[iiildä;;
Előterjesztő: BFVK Zrt.
Előteľjesztés előkészĺtő : Budapest Főváros Vagyonkeze|ő Kozpont Zrt'

?70!2aí7.{,0í..30.} TULAJDoŃoš|, GAZDAsHAszNosÍTÁsl BlzoTTsÁG HĺľÁŔożłľJ - KozTERÜLET.
A Fővárosi KözgyĹi lés Tu|aldono
hogy;
a Fóvárosĺ onkormányzat tu|ajdonában ĺévő nem ĺakás cé|jára szo|gá|ó hetyiségek fe|etti
tulajdonosijggok gyakor|ásárót szóló 4aĺ2o}6. (Vlĺ'14') Fov' Kgy. reń.deĺet 2..s (5) és B. $aĺapján a ,,35728128 he|yrajzi számon felvett, természeiben a núäapest V|||. teřuieĺ, Baľosš
utca 11 1/c. szám a|att taĺálható, ,,kĺvett árĺlház,,megnevezésű 1728 m2 terÜlettj te}ek és a Ęta|évő 142,76 m2 a|apterĹiĺetii he|yiség bérleti jogvĺszony keretében torténő hasznosítására''
irányu|ó pályázatot eredményesnek nyiĺvánítja és az ĺngattan bérlőjeként a MEDRES orvosĺ
Eszkoz Fej|esztő, Mérnoki, Kereskeđe|mi éš Szo|gáftaltó Kor|átoŕ Fe|e|ősségű Társaságot
(székhe|y: 6000 Kecskemét, Öntözo u 8,, cégjegyzékszám: 03-09.113421, adiszám:
1347?113-2-03, KsH szám: 13472113.749a.113-03, képviseli: Adorján Tass Berta|an
Ügyvezető) je|ö|i ki az a|ábbi íeltételekke|:

1,1 A bérleti jogviszony a bér|eti szezódés hatá|ybalépésének napjától határozat|an
i#:ĺa*amra iroda, raktár és műhe|y (orvosi eszköz fejlesztésével kapcso|atos tervezésĺ,
gyártási és tároĺási tevékenység) céljára jön |étre'

1'2 A bérleti díj osszege 200 000 Ft + áfalhó, azazkettőszázezer foľint + átathi, ame|yet a
bérbeadi jogosu|t a szerzódés hatáĺyba|épésének napjátó| 12 havonta a Kozponti Siatisztikaĺ
Hivata| á|ta| hivatatosan kÖzzétett fogyasztóĺárindex mértékéve|, a kerekítés szabá|yaÍszerint
100 Ft.ra kerekítve emelni. Amennyiben a fogyasztii árindex mértékének módosu|ása nem
eľedményezi a bérleti díj eme|kedését, abban az esetben a bérleti dĺj adott évre esedékes
mértéke megegyezĺk aze|őzo év díjának Összegéve|.

1.3 Bérló kötelezettsége minden, az 1.2 pontban megjelö|t bérteti díjon felü| a Bér|emény
haszná|atávaĺ együtt iárő kozÜzemĺ költség (víz- és csatorna, e|ektromos energia, gáz,
iávhőszo|gá|tatás), va|amint a Bérlemény uzeme|tetéséve| összefüggésben fe|merutő egyéb
kö|tségek (szemétszá||ítás, takarítás, karbantartás), továbbá a későbbiekben, az épü|et
társasházzá a|akítását kovetően fe|merÜlő kozös ko|tség vise|ése'

1.4 Az óvadék cĺmén fizetendo dĺjat háromhavĺ bruttó bér|eti díjban, azaz3 x 254 000 Ft-ban,
azaz mindosszesen 762 o0o Ft osszegben álĺapítja meg.

,ĺ'5 Jóváhagyja és megkoti az e|őterjesztéshez g. számrj melléktetként csato|t, a Budapest
Főváros Önkormányzata és a MEDRES Orvosi Eszkoz Fej|esztő, Méľnöki' Kereskedelmĺ és
s";igáĺtató Kor|átolt Fełe|ősségtj Társaság közotti határozatlan időtartamra letĘovő béľ|eti
szerződést.
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EgyidejĹĺleg fe|kéri a Tu|ajdonosi' Gazdasági és KözterÜ|et-hasznosÍtási Bĺzottság etnökét,
|'9sv oonooskodjon a bér|eti szeződésňek a BFVK Złt.'-ve| kötött Közszo|gá|tatásiKeretszerződés me||ék|etét képező igazolás és á|ta|ános meghata|mazás alapján
meghata|mazottként e|járó BFVK Zrt. vezérig azga|a]a áĺtali a|áírásáról.

Szavazás: 8 ĺgen,0 nem,0 tartózkodás
Fele|ős: Láng Zsolt dr.
Határidőz 30 nap
Határozathozata| módja: egyszerrlÍ tÖbbségű szavazás
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