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Budapest Józsefuáľosi onkoľm ányzat

Képviselő.testülete számára
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Tisztelt Képviselő-testüIet!

I. Tényátlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

1. A Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkoľmányzat (a továbbiakban:
onkoľmányzat) tulajdonát képezi a Budapest YIII. kerĺĺ|et, Ünoĺ ĺt |6[8. szźtm a|atti,
36763t0ĺN48 helyrajzi számű, 1|'8 m2 alapteľületű' fřjldszinti nem lakás cé|jfua szo|gál|ő

helyiség, me|y kizárőlag a Budapest VIII. kerület, Ülloĺ ĺt 18. szétm a|atti,36764l0lV1 hĺsz.-ú
helyiségből közelíthető meg. Az ingatlan-nyilvántaľtásban egyéb besoľolással szerepel.
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Előterj esztő : dľ. Pesti Iv ett igazgató s ág e lnöke

A képviselő-testiileti iilés időpontja:2016. május 05. .; sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Üllői t|t 16lB. és Üllői út 18. szám a|atti nem lalĺás
cé|jára szolgáló helyiségek nyilvános egyfordulós pályazat útján történő béľbeadásáľa

A napiľendet nyílt iilésen kell üárgya|ni, a hatźlrozat e|fogadáséthoz egyszera szavazattöbbség
szĹikséges.
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Határ ozati jav as|at a bizottság szźtmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
mestársyalását.
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2. Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest vlu. keľület, Üuoĺ ĺt !8. szźtm a|atti,
36764t0tN1 hľsz.-ú utcai bejárafu, ftildszinti és pinceszinti 756 m2 alapterĹiletÍĺ és akizźrőlrag
ebből a helyiségből megközelÍthető 36764t0tN3 hľsz.-ú 28 m2 alapterületű, ftjldszinti nem
lakás céljĺáľa szo|gáIő helyiségek. Az ingat|an-nyikántartźtsban a helyiségek iizlet besorolással
szerepelnek.

Az onkoľmźnyzatilHázkeze|ő Iľoda a fenti helyiségeket 2014. január I5-én vette bitokba. A
biľtokbavéte|i jegyzokönyv tanúsága szerint a helyiségek jó állapotuak, (4) miiszaki besorolásúak,
ľendeltetésszeruhasznétlatra csak egyĹitt alkalmasak, tekintettel aľra, hogy műszakilag egyesítésre
kerültek korábban és a közmű kialakítás is közös. Az Üllői itt 16lB.3676310/N48 hrsz.-ú helyiség
frĺtési rendszerę közös hźiózaton működik azllll1ĺ út 18. szźtm a|atti 36764/0/N1 hĺsz. alatti
helyiség pincefrĺtésével. A fiĺtést cirkó szolgáitatja a fřjldszinten légbefirvással, a pincében
radiátoľokkal. A többi részenpadlófiités van kialakíwa. A két rendszert azulai út l8. szźtm a|atti,
36764l0lV1 hľsz.-ú helyiségben |évő kazénhźaba telepített,kétkazáln miĺködteti. A két kiilön
nem választható helyiséguen 1Ülloi ilt 16/B. szäm a|atti 36763/0/N48 hľsz.-ú és az ullői út 18.

szálm a|atti 36764l0/N1 hľsz..ú helyiségben) lévő vizesblokkok egyetlen vízfogyasztźlst méľő
őrźľa vaĺlrlak kötve, mely óra az vlai ft 18. szźtm a|atti 36764l0lV1 hľsz.-ú helyiség
pinceszintjén keriilt kiépítésre.

Az ingat|anokat magába foglaló épület az 1900-as évek elején épült, hagyományos tégla
szeľkezettel, pince + fřildszint + 4 emelet kialakítĺással. A ťoldszinti rész iŁlethelyiségei a
tźttsashén udvaľa alá is benyúlnak, ahol átriumos kialakítással felĹilvilágító ablakok biztosítják a
tenpészetes megvi|ágítást. A ftjldszinti részből nyílik a pince. A ftjldszint és a pince is több kisebb
és egy nagyobb helyiségre osztott. A szinteket 500 kg teheľbírású teheľlift köti össze. A
fiildszinten tizlethelyiségek, irodák, vizesblokkok, a pincében rakĘĺrak és a légtechnikai gépészeti
helyiség ta|ä|hatő. A belmagasság a fřjldszinten 4,2 _ 4,4 m, a pincében 3,0 m. A kĺilső nyí|ászőtő
fémszerkezeťu, az üvegezett poľra|ajtő és a faszeľkezetíi portźtlablakok közepes állapotuak. A
belső ajtók ftm. és faszerkezetliek, a padozat beton, amely a fřjldszinten pvc.vel, járólapokkal, a
pinc&en cementlapokkal burkolt. A falak vakoltak, |ambénézottak, tapétźEottak, festettek,
csempézettek.

Az Üllői ttt 16/B. szálm a|atti,36763/0/N48 hľsz.-ú, vízőra nélkĺili helyiségľe az onkoľmźnyzat
közös költség fizetési kötelezettsége 52.013'- Ft/hó.

Az Üllői út 18. szőm a|atti, 36764l0lV1 hľsz.-ú vízőrős helyiségre az onkormźnyzat közös
költség fizetési k<jtelezettsége |20.204,. Ftlhő + 40.824,- Ft/hó célbeťlzetés, összesen 16I.028,-
Ft.

Az Üllői út 18. szőm a|atti,3676410/N3 hrsz.-ú vízőranélkiili helyiségre az onkormányzatközös
kiiltség ťrzetési kötelezettsége 6.412,- Ft/ľró + I.5I2,- Ft/hó célbeťlzetés, összesen 7.924,-Ft.

A fentĺ 3 hetyiségľe az onkormányzat kiiziis költség fizetési kötelezettsége tisszesen220.965,-
Ft.

A CPR-Vagyonértékelő Kft. á|t.a|z}Is.július 02-ánkészitett és 2016. március 25-éna|<tln|izáit
értékbecslés szerint a Budapest vI[. keľület, Üuoĺ ĺt !6ĺ8. szźm a|atti,36763ĺ0ĺN48 hľsz..ú
helyiség foľgalmĺ éľtéke 20.800.000,- Ft (egy m2 forgalmi éľtéke t76.27I.- FĐ.A 248/20|3.
(VI. 19.) szálmt képviselő-testĹileti határozat II. Fejezet 7. pontja értelÍnében, abban az esetben, ha
a helyiség bérbéadására versenyeztetés vagy pá|yźzat útján kerül sor' a minimális bérleti díjat a
helyiség AFA nélkiili beköltözhető forgalmi éľtékének 80 %;o-őt alapul véve lehet megllatźtrozni,

A helyiség mĹĺszaki á"||apotára és a keľiileten belüli elhelyezkedésére tekintettel javasolt a
minimáIis béľleti díjat a Képviselő-testiilet ľészére biztosított lehetőségekkel élve a forgalmi érték
|00 %o-őnak figyelembe vételével meghatározni, így a béľleti díj mértéke amennyiben a
pźiyá"z;atban a bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatźrozásra, a helyiség AFA
nélkiili beköltözhető foľgalmi énékének 8%o.a, azaza nettó: 138.667'. Ft.



A GRIFTON Pľopeľty Kft. által 2014. źlpri|is 29-énkészített, majd a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. Igazsźlgugyi lngatlanforgalmi Szakértője áůta| 20t6, március 25-én a|<tla|izá|t
éľtékbecslés szerint a Budapest vm. keľület, Ultői út 18. szám a|atti, 36764l0ĺN1 és
36764l0lN3 hrsz..ú helyiségek foľgalmi éľtéke 120.990.000,. Ft (egy m2 átlagos (ftildszint +

pince) forgalmi értéke 154.324.- Ft),

Javasolt a minimális bérlcti đíjataforgalmi éľték 100 oÁ-ónakflrgyelembe vételével meghatłírozni,
igy abér|eti díj méľtéke amennyiben apályánatbanabérbeadás során végezhető tevékenység nem
keľĹil meghatźttozásta, a helyiség AFA nélküli bekiiltöáető forgalmi énékének 8 %o.a, azaz a
nettó: 806.600'. Ft.

A 3 db helyiség (iisszesen 902 m2) számított nettó havi béľleti díja a foľgalmi érték t00 o/o.

ának figyelembe vételével tisszesen 9 45.267,- Ft.

Javasoljuk a Budapest MII. kertilet, Ülloi itt 16lB. szálm a|aĹti,36763l0lV48 helyľajzi szźtmu,
1l8 m2 alapterĹiletíĺ (kizárő|ag a Budapest VIII. keľület, Üllői út 18. szálm a|atti,36764/0lNI
hľsz.-ú helyiségből megközelíthető), és a Budapest VIII. kerĹilet, Ülloi ĺt 18. szám alatti,
36764/0lNI és 36764l0lV3 he|yrajzi szőmű (kizfuő|ag a 36764/0/N1 hrsz.-ú helyiségből
megközelíthetó),756 + 28 m2, összesęn 9o2 fiŕ alapteriilehĺ, üres önkormőnyzati fulajdonú, csak
együttesen hasznosítható nem |akźs cé|jálra szol'gálő helyiségek bérbeadásźra nyilvános pá|yazat

kiiräséú, a maximálisan megállapíthatő 945.267,- Ft/lró + AFA bérleti díj összegen.

Javasoljut hogy a helyiségekre ne legyen beadható olyan ajánlat, ame|y a Képviselő.testĺilet
248/2013. (VI. 19.) szátmű határozatának 8. a) ponda szeľinti 25 %o-os bérleti díj kategóriába
tartoző (italbolt, dohányárusítrĺs, játékteľem' szexshop), illetve nyilvános internet szo|gáitatás
(intemet kźtvézó, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Javasoljut hogy eredménytelen versenyeztetési eljárás esetén az e|járźs eľedménýelenségének
megźi|apításźtra a Képviselő-testiilet aYätosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságot kéľje fel.

A pá|yázati felhívást az onkoľmányzat tulajdonában á||ő ingatlanvagyon hasznosítĺására,
tulajdonjogának átnłhźaására vonatkozó veľsenyeztetési szabályokľól szóló 47/2015. (II. 19.)

szátmű képviselő-testiileti hatÍlrozat (Versenyeztetési Szabáůyzat) 11. pontjában foglaltaknak
megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal hirdetőüábláján'
alőzsefvátrosi Gazdálkodási KözpontZrt. (a továbbiakban: Lebonyolító) ügyfelfogadásľa szo|gáiő
helyiségében, a Józsefuáros című helyi lapban, az onkoľmźnyzat és a Lebonyolító honlapján,
továhbá az onkormányzat és a Lebonyolító rendelkezésére álló egyéb inteľnetes hirdetési
portĺílokon j avaso lj uk közzétenni.

II. A beterjesztés indoka

Az ĺjnkoľmőnyzati tulajdonú tires helyiségek nyilvános páůyázaton töľténő bérbeadásáthoz
bérbeadói döntés sziikséges, amelynek meghozata|ára az ingatlanok együttes értékéľe tekintettel a
Képviselő-testiilet j ogosult.

III. A dłintés célja' pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a helyiségekľe a nyilvźtnos páiyźzatkiítását, mivel a helyiségekre érdeklődés érkezett
és a minél előbbi bérbeadásából befolyó bérleti díj fedezi az onkoľmányzatközös költség fizetési
terhét, amelynek összege cisszesen 220.965,- Ft/hó, és a pá|yazat révén vélhetőleg a nagyobb
bérleti díj aján|attal még plusz bevétel is valószínűsíthető.

A helyiségek bérbeadása pénzĹigyi fedezetet nem igényel.

Ahatátozati javaslat elfogadása vźtrhatőanpozitívanbefolyásolja a2016. évi bérleti díj bevételt.

IV. Jogszabályĺ környezet

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonźrő| és vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 6612012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 16. $ a) bekezdése szerint a
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Képviselő-testtilet a tulajdonosi joggyakoľló a 100 millió Ft feletti éľtékű vagyon hasznosítĺásával
kap c so lato s dönté s me ghozata|átban.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 66/2012. (xII. 13.) önkormányzati rendelet 7. $ Q) bekezdése alapján, ha
onkoľmányzat rendelete vagy a Képviselő-testĺilet határozata mást nem tarta|maz a tulajdonosi
jog gyakoľ|őjahatározza meg' hogy melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni.

Az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának
feltételeiľől szőIő 3512013. oI[.20.) önkoľmányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja hatźrozza
meg a bérbeadás módját.

A nyilvános páńyázat lebonyolíüĺsának szabályait az onkormányzat fulajdonában álló
ingatlanvagyon hasznosítĺĺsára, tulajdonjogának átruhźLzáLsźLra vonatkozó versenyeztetési
szabályokról szóló 47l20l5. (II. 19.) számű képviselő-testiileti hatátozat (továbbiakban:
Versenyeztetési Szabźiyzat) tarta|mąz'z'a' amelyet az onkoľmányzat tulajdonában á||ć,

ingatlanvagyon hasznosítása és fulajdonjogának átruháľ;źsa esetén a hasznosító és a tulajdonjogot
szeruő személyének kiváiasztźtsára kell alka|mazni, ha a versenýfugya|ás tartása jogszabáiy
a|apján kóte|ező, vagy a tulajdonosi joggyakorló e|őírta, hogy a vagyonelemet veľsenyeztetési
eljáľással kell hasznosítani vagy a tulajdonjogot áúruhá-z,ni.

A Versenyeztetési Szabéiyzat 30. pontja éľtelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadására meghirdetett páiyánat esetében a minimális bérleti díjat a Képviselő.testiilet nem
lakás céljára szo|gźůő ingatlanok bérleti díjáről' szőló határozata a|apján az ađotÍ ingatlanľa
meghatźrozott bérleti díj 100 o/o-aképezi.

A helyiség bérleti díjának a|ap1őu| a 248/2013. (u. 19.) számú képviselő.testtileti hatźtozat
szo|gái, melynek 7 . pontja éľtęlmébęn a helyiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen
határozat és a Kt. más hatiározata szeńnt a|úla|izáit beköltözhető forgalmi értékę szo|géi. Abban
az esetben, ha a helyiség béľbeadásáľa versenyeztetés vagy pályálzat iftján keľül sor, a minimális
bérleti díjat a helyiség AFA nélkiili bekclltözhető forgalmi éľtékének 80 yo-át alapul véve lehet
meghat.ározni. Nyilvános pá|yáúatás esetén önkoľmányzati érdekből a minimális bérleti díj
alacsonyabb forgalmi éľtéken is meghatźrozhatő, mely nem lehet kevesebb 50 %o-nźi.

Amennyiben a pźńyáľ:atban a béľbeadás során végezÁető tevékenység nem keľtil meghatÁrozásta,
űw az alap bérleti díj éves méľtéke a helyiség AFA nélkiili beköltözhető forgalmi éľtékének
legalább a 8 %o-a,

A P éńy azati dokumenŁá ciő az e l őterj e szt é s mę l lékl eté t kép ezi.

Fentiek a|apján kéľem a Tisztelt Képviselő.testĺiletet, hogy a fenti helyiségek nyilvános pźiyár;atra
történő kiírásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj en.

Határozatijavaslat

....../ .... (. ..) számű képviselő-testiileti határozat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

t.) felkéri a Józsefráľosi Gazdálkodási KözpontZrt-t a Budapest VIIL keľület, Üilői űt 16tB.
szźtm a|att elhelyezkedó 36763l0lN48 helyľajzi szźlmű, 118 m" alapterületíĺ ftjldszinti
(kizfuő|ag a Budapest VIII. keriilet, Üllői út 18. szám a|atti,36764/0lN1 hľsz..ú helyiségből
megközelíthető), valamint a Budapest VIII. kerĹilet, tiľoĺ ĺt 18. szám alatt elhelyezkedő
36764t0tV1 utcai ftjldszinti és pinceszinti, 756 m2 alapteľületrÍ, és a 36764l0tV3 he|yrajzi
szám a|atti, Íiildszinti, 28 m2 alapteriiletÍĺ (kizárő|ag a 36764/O/N1 hľsz.-ú helyiségből
megközelíthető), mindtisszesen 902 m2 alapterĹilehĺ üľes, önkormányzati tulajdonú, nem lalĺís
cé|jfua szolgá|ő he1yiségek eryĺĺttes bérbeadására vonatkoző nyi|vőnos páiyánat kiírásáľa
945.267,- Ft/hó + AFA béľ|eti díj összegen. A Kiíró kiköti, hogy a helyiségľe nem adható be
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olyan ajánlat, amely a Képviselő-tęstület f48lf0I3. (VI. l9.) száműbatározatának 8. a) pontja

szerinti 25 oÁ-os bérleti díj kategóriábatartoző (italbolt, dohányárusitás, jźtékteľem, szexshop),
illętve nyilvános internęt szo|gá|tatés (internet kávéző, call center, stb.) tevékenység végzésére
vonatkozik.

Fe lelős : Józsefu áro si GazdáIkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 20l6. május 05.

2') elfogadj a aPáIytzati dokumentáciőt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határidő: 201 6. május 05.

3.) felkéri a Jőzsefvérosi Gazdálkodási Közp ont Zrt,-t a pá|yázatnak a versenyeztetési eljáľásokról
szóló 4712015. (II. 19.) szétmű képviselő-testületi határozatban foglaltak szerinti
lebonyo1ításáľa.

Fel e | ős : Józsefváros i Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóság elnöke
Határido: 2016. május 05.

4.) a páIyázati fe|hivźlst a Versenyeztetési Szabtilyzat ll. pontjában foglaltaknak megfelelően a

Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatala hiľdetőtábláján' a

Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Lebonyolító) ügyfélfogadásra szo|gáló helyiségében
(telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat és a Lebonyo|ító honlapján'
továbbá az onkormányzat és a Lebonyolító számźra elérhető költségmentes hirdetési
fe|ü|ęteken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell k<jzzétenni.

Fe I e lős : Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, igazgatóság elnöke
Határidő: 201 6. július 3 1.

5.) eredménytelen versenyeztetési eljárás esetén az e|jźlrás eľedménýelenségének megá|Iapítására
vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozataIáva| a Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi
B izotts ágot hatalmazza fe|.

Fe le lő s : Józsefil áro s i Gazdálkodás i Közpon t Zrt. igazgató ság e lnoke
Határidő: 20|6. szeptember 30.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység:Józsefváľosi GazdálkodásiKözpontZrt.

Budapest, 20|6. áprilris f6'

Törvényességi ellenórzes :

Danada-Rimán Edina
jegyző

taľtós távo||étében

k ,}ÜW q"u
, 

Dr. Mészár Erika /
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.Affi
igazgatőság elnöke

a|jegyzó
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P áůy ázati do kumentáció
On ko rmán y zati ta|ajd on ú nem lakás célú helyis é gek b érb e ađásár a

Budapest Fovaľos VIII. kerÍilet Józsefvárosi onkoľmányzata a Képviselő-testiiletének
....,12016. (V. 05.) sztlmuhatfuozata alapján nyilvános pá|yázatot hirdet a tulajdonát képezo
Budapest VIII. kerület, Üilői tú 16tB. szźlm a|att elhelyezkedő 36763/0ĺN48 helyľajzi
számú, 118 m2 alapterületű fiildszinti (|<lzáróÄag a Budapest, YIII. keľĺilet, Üuoĺ ĺt ts.
szálm a|atti, 36764l0/N1 hľsz..ú helyiségekből megktizelíthető)' valamint a Budapest,
VIII. keľület, Ütlői út 18. szám alatt elhelyezkedő 3676410/A11 utcai földszinti és

pinceszinti,756 m2 alapteľiiletű, és a 36764/0ĺN3 helyľajzi szám alatti, ftildszinti,28 m2

alapterületíi (kizárólag a 3676410lNĺ. hľsz..ú helyiségekből megktizelíthető)'
mindtisszesen 902 m2 alapteľiiletiĺ iires önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségek együttes bérbeadásara.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljaľást annak baľmely szakaszában indokolás nélkül
visszavonni, és erről köteles hirdetméný kifiiggeszteni' A versenyeztetési eljárás
visszavonása esetén _ amennyiben a dokumentáciőt az ajtnlattevő ellenérték fejében kapta
meg _ a Kiíró köteles az e||ęnértéket visszaťlzetni, ha az ajánlattevő a dokumentáciőt
visszaadja. A pá|yázati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívtil semmilyen más esetben
nem ťtzeti vissza.

|. Apá.Jyázati kiíľás adatai

A,pá|yánat kiírója:

A pá,Jy ázat lebonyolítój a :

Apállyánatjellege:
Apáňyź.zat célja:
A, páůy ázati dokumentáciő á.ľaz

A' pź.Jy ánati dokumentáció m egvásáľlásának
helye, ideje:

Az aján|ati biztosíték iisszege:
Az aján|ati biztosíték befizetésének módja'
szám|aszálmz

Budapest Józsefváľo si onkorm ány zat
(1082 Budapest, Baľoss u.63-67 ')
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(1083 Budapest, Losonci u. 2.)
Nyilvános pá|yázat
Béľbeadás
20.000,- Ft + AFA
átutalással ťtzetendő a Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ Zrt' K&H Bank
Zrt,-né| vezetett 10403387.00028859-
00000006 sztmu szźmIájfua (megjegyzés
ľovat: helyiségek címe, megvásárló neve
(cégnév)

páIyázati dokumentáció ttrának ttuta|ása
után, átutalási bizonylat bemutatásával
Józsefvárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt.
Kereskedelmi Célú bérbeadási Iroda
1083 Budapest, Losonci u. 2. I. em. 13.

szoba
a pálJyázat közzététe|ét ktivető 1.

munkanaptól ügyfélfogadási idoben.
a minimális bruttó bérleti díj háľomszorosa

źiutaIás, a Józsefvárosi Gazdálkodási
Kozpont ht. K&H Bank Zrt.-nél vezetett

/ľe"i.r'
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1 04033 87.00028864-00000008 számu
szám\Ąára

Az aján|ati b ĺztos íték b eÍizetés b eé ľkezés ének
hatáľideje 7 il pźůyázat kőzzététe|ét ktivető |4.

munkanap f400 őráig
A páůy ázatok leadásának hatáľidej e :

A p á|y ázattal kap cs olatb an tovább i infoľm áció
kérhető: Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda

Tel.: 06-1 333-67 81 l II8, l ĺ26, 216-6962

Apáiyánattal éľintett ingatlan megtekinthető: a pá./lyá.zat közzététe|ét kiivető 2. és 13.

munkanap közott előzetes egyeztetés

szükséses Aďamecz János ľeferenssel a 06-

7 0 l 620 - 4 6 -9 8 telefons zźtmon
a pálilyázat kĺjzzététe|ét követő 17.

munkanapon
1083 Budapest, Losonci u. 2. I. em.

targya|ő. Az ajánlattevő a pá|yázat

a oálJvázat közzététe|ét kłivető 16.

-..ńmnup 1100 óľáĺg

bontásán jelen lehet.

Apá1yátzateredményét megállapítő szervezet: Budapest Főváros VIII. kertĺlet Józsefvárosí
onkormányzat Képviselő-testtilete

A páůy ázatok bontásának időpontj a :

A pźůy ázatok bontásának helye :

A pźůyá,zat elbíľálásának hatáľideje' és a
várható eľedményhiľdetés : a pá,/ryázat bontásától számított 90 nap

(A hatáľidők pontos dátumát a hiľdetési portálokon ttiľténő kőzzététe|i dátum pontos

ismeľetében lehet meghatáľozni)

2. A' p á.Iy álzatta| érintett in gatlan :

A Kiírĺi kiköti, hogy a fenti helyiségekre nem adható be olyan ajánlLat,, amely a

Képviselő-testůĺlet ząsĺzols. (vI. 19.) számrĺ határozatálnak 8. a) pontja szeľinti 25 "/o-os

nerleti díj kategóľiába tartoző, illetve nyilvános internet szo|gáůtatáls (inteľnet kávéző,

call center, stb.) tevékenysé g v égzésére vonatkozik.

Műszaki jellemzők:

Az ingat|anokat magába foglaló épület az I9OO-as évek elején éptilt, hagyományos tégla

szerkčzettel' pince + foldszint ł 4 emelet kialakítással. A földszinti rész izlethelyiségei a

társasházudvaľa alá is benyúlnak, ahol átriumos kialakítással felülvilágító ablakok biztosítják

a teľmészetes megvilágítási' A földszinti részbó| nyílik a pince. A ftjldszint és a pince is több

kisebb és egy nugyoňb helyiségekľe osztott. A szinteket 500 kg teheľbírású teherlift köti

össze. A foldszinten tizteihely1ségek, iľodák, vizesblokkok, a pincében ruktárak és a
légtechnikai gépészeti helyiségek található. A belmagasság a földszinten 4,2 _ 4,4 m, a

pňcében 3,0 m: A külső nyí\áśzarő fémszerkezetu, az üvegezett portálajtó és a faszerkezetű

portálab1akok kozepes állapotúak. A belso ajtók fém- és faszeľkezetúek, a pađozat beton,

/,ĺ
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amely a földszinten pvc.vel, járólapokkal, a pincében cementlapokkal burkolt. A falak
vakoltak,Iarnbériázottak,tapétázottak,festettek,csempézettek.

Az Üllői út |6lB. szám alaÍÍi 3676310lA148 hrsz.-ú helyiségek fűtési rendszere közos
háIózaton működik aZ Ülloĺ út 18. szám alatti 3676410lAl1 hrsz. alatti helyiségek
pincefűtésével. A tobbi ľészen pad|ófűtés van kialakítva. A két rendszert azĺ]||ői út 18. szám
alatti, 3676410lAl1 hrsz.-u helyiségekben lévo kazánházba telepített, kétkazán működteti. A
két külön nem választható helyiségekben Üllői út 1618. 3676310lĘ148 fusz.-ll és az Üllői út
18. 36764/0lA/1 hrsz.-ú helyiségekben) lévo vizesblokkok egyetlen vízťogyasztást mérő őrára
vannak kötve, mely óra azl]||ői út l8. 3676410lA/1 hrsz.-ú helyiségek pinceszintjén kerĹilt
kiépítésre. A helyiségekben lévo közművek felülvizsgálata, cseréjô' szabványosítása
szükséges.

Fentiek éľtelmében a helyiségek csak egyÍ.ittesen hasznosíthatók.

3. A pályázat cé|ja,, tartalma

A bérbeadásra kerülő nem lakás cé|jźra szolgáló helyiségek a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefvárosi onkormányzat kizárőIagos tulajdonát képezik, bérbeadásukra a nemzeti
vagyonról szőIó 201l. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefvárosi onkormányzaÍ' vagyonáróI ésa Vagyon feletti tulajdonosí jogok gyakorlásáról szóló 6612012' (XII. lj.l sztlmu
onkoľmányzati rendelet, a Képviselo-testület 47l2ot5 (II' l9.) számű határozata
(Versenyeztetési szabá|yzat). és az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás céljára
szolgáló helyiségek béľbeadásának feltételeiľő| szo|o 35l2O13. (VI. 20') önkormányzati
ľendelet VonatkoZik.

A Kiíró a 2. pontban köľülírt helyiségeket adja bérbe a nyertes aján|attevő részéte
határozat|an időre 30 napos felmondási idő kikötésével. Amennyiben az aján|attevő ettől
eltérő béľleti jogviszony idotar1amot (pl.: határozott idő, 5 évre) kíván létesíteni, azt a
ptiyázattlban az aján|ati osszesĺtőn jeleznie kell. Hatáľozott idő esetén a maxímális idotartam
15 év lehet.

A bér|eti szeľzodésben foglalt bérleti díj évente' az adott év január 1-to| a KSH áItal közzétett
előzó évi inflációs index mér1ékével emelkedik. A béľleti díj emelkedésének első idopontja
2017. januát hónap. A január havi emelés összege február hónapban keľül szám|źnásra.

A helyiségek minimális havi bérleti díja a 2. ponÍ. a|atÍi táblázatban található. Kiíró óvadék
megÍizetését koti ki, melynek mértéke a havi bľuttó béľleti díj háromszorosa. Az aján|ati
biztosíték osszege az ővadék összegébe beszámításra kerül.

Kiíľó kikoti. hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele közjegyzői elott egyoldalú
kötelezettségváIlaló nyílatkozat a|áírása, melynek költségét a Bérlo viseli.

A helyiségek átalakítása, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabátyok az
irányadók, me|yhez a bérbeadó nevében a tulajdono si hozzájárulást a tulajdonosi joggyakorló
adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a helyiségekben folytatni kívánt
tevékenységgel kapcsolatban a helyiségeket magában foglaló társasház és az engedé|yezo
hatóságok, szakhatóságok, és közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a bérlonek kell
beszercznie. A bérbeadás során az onkormányzat nem szavatolja, hogy bérlő a helyiségekben
az á|ta|a kívánt tevékenységet folytathatja.

A Kiíró kiköti, hogy jogosult a pá|yázatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenység végzése érdekében töľténő bérbevételi aján|at érkezik, amelyet az onkorm ányzaÍ'
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nem prefeľál' továbbájogosult apá|yázat. eredményét a helyiségekben végzendő tevékenység
tekintetében a benyúj tott aj ánlattól e ltéro feltétel lel me gál lapítani.

4. A pá,Jyánaton tiirténő részvétel feltételei

Az Ąan|aÍtevo részt vehet a pá|yázaton amennyiben:

a) megvásáľolj a aPáIyázati dokumentációt. és az errol sző|ó igazolást csatolja.

b) azajánlati biztosíték összegét megfizeti és azhatáridon belu| beéľkezik,

c) az aján|atok leadásának határidejéig az aján|atáÍ. benyújtja.

A Kiíró kiköti, hogy az ajánlattevő magánszemély nem lehet.

5. Az aján|at taľta|mi kiivetelményei

A versenyeztetési eljárás nyelve amagyar.

Az aýnlattevőnek:

a.) azaján|atban közölnie kell a nevétlcégnevét, székhelyét, adószámát, adóazonosítő számát,
cég esetében cégszámát, képviselójének nevét és eléľhetoségét, bankszámla számát, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel ľendelkezik'

b.) az ajánlathoz kell csatolni a pá|yázott nem lakás célú helyiségeknek megfe|elő ajánlati
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazo|o átutalás teljesítését igazo|o bankszámla
kivonatot.

c.) az Ąán|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy vá||alja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
- mellékleteiben leírt szerzodéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a ptiyázat céljának
megvalósítását. Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kelljelölnie a bérbevétel idotartamát.

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rávonatkozőan a2015. évi CXLIII. torvény 62'
$ (1) és 63' $ (l) bekezdésben foglalt kizáró korĺilmények nem áIlnak fenn.

e.) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók módjáľa behajthatókoztart-ozása
nincs. E nyilatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazo|ását arľól, hogy nem áll fenn
koztartoztsa.

f') az ajćln|atban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben adó és béľleti dij tartozása
nincs, továbbá a Kiíróval szemben szerzodésben vállalt és nem teliesített kotelezettsése
nincs,

g.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy ellene végrehajtási eljárás nincsen folyamatban.

Ha az ajánlattevo egyéni vá||alkozo, fentieken túl

h.) az aján|atához csatolni ke|l a vá]|alkozói igazolvány 30 napnál nem ľégebbi hiteles
másolatát

Ha az aján|attevő nem egyéni vállalkozó, fentieken túl

i.) az aján|atźĺhoz csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
társaság képviseletéľe jogosultak a|áírási címpéldányának eľedeÍi pé\dányáÍ' vagy hiteles
másolatát.

j ) az ajźln|aÍban nyilatkoznia kell anól' hogy nem áll végelszámolás a|att, ellene csőd-,
felszámolási és végrehajtási e|járás nincs folyamatban.
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k.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy anemzeÍi vagyonľól sző|ő 2O|l. évi CXCVI.
törvény 3. $ (l) bekezdés l. pontja szerint at|áthatő szervezetnek minősül.

Az ajánIattevőnek nyilatkoznia kell anól és igazo|nia kell, hogy a nemzeti vagyonľól szó1ó
20|l. évi CXCVI. torvény 3.s (1) bekezdés l. pontja szerint átláthato szetvezet,me|yetaz
eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel a szervezetbejegyzésérol
tud megtenni. Amennyiben ezen okiľat atapján nem igazolhatók a töľvény 3. $ (l) bekezdés 1.
pontjában meghatározott feltételek' további okiratok becsatolása szĺiksegeš (pl: több mint
25Yo-os tulajdonnal bíľó jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál ňm ľégebbi hiteles
cégkivonata, kĹilfoldön bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása ii).

Amennyiben az aján|attevo nenr egyéni vállalkozó. a Versenyeztetési eljárás soľán benyťljtott
aján|atát, továbbá az ajánlat mellék|eteként benyújtott valamennyi nyilaÍkozatát cégsżerű
aláíľással kell ellátnia. Cégszerű a|áirás során a cég képviseletére jogosuit szemé1y/szemelyek
a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevétlnevüket
cinállóan/együttesen itja/írják alá hiteles céga|áirási nyi|atkozatuknak ńegfelelően.
A Lebonyo|itő az ajánlattevot _ az összes aján|attevó számára azonos feltételekkel - ajánlott,
tértivevényes levélben, 5 munkanapos hatáľido kitűzésével felszólítja az aján|atta1kapciolatos
foľmai vagy Í'artalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az ajánlattevő a
felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt hatáĺidore a hiáný nem' vagy nem teljes
köľűen pótolja, úgy ajánlata a hiánypótlási határidő elteltének napját követo naptól
érvénytelennek minősül, és a pá|yázaÍ.további ľészében nem vehet részt.

A Lebonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási
határidoről egyidejűleg. közvetlenül. írásban köteles tájékoztatni az oiszes ajánlattevot.

A híánypótlás nem teľjedlret ki az ajánIat módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az aján|aÍtevo ajánIata éľvénytelennek
minősül, amennyiben

a') az aján|ati biztosíték összege a pályázati dokumentáció 1. pontjában meghatározott
határidon belül nem kerül jóváírásra a Kiíró bankszámtáián.

b.) nem jelöl meg bérleti díjat.

6, Az aján|at formai kiivetelményei

Az aján|attevőnek ajánlatát egy eredeti és egy másolati péIdányban kell elkészítenie.
feltüntetve az adoÍt példányon az ,.Eredeti ajánlat'' és ,,Másolati aján|at,, megjelölést,
melyeket külon - külon séľtetlen. lezán borítékban kell benyújtania' A példányoli k.i'otti
eltéľés esetén az eredeti példány érvényes'

Az aján|at minden oldalát folyamatos számozássa| ke|l ellátni és tissze ke|l fűzni. Az
o|dalak sorrendjét a 1l. sz. me||ék|et tarta|mazza.

AziratokaÍ.Iezárt, sértetlen boľítékokban, személyesen. kézbesítő vagy futár útján vagy postai
úton lehet benyújtani. A borítékra kizárő|ag a ptilyázaÍ. tźtgyát kell ráĺrni, az a|tŕlbiak szerint:

,, Budapest VIII. keľiilet Üllĺĺ ĺt !6tB., Ülloĺ ĺt l8. szám a|atti,3676310/N48,,
36764/0l^/1,3676410lN3 hrsz.-ti, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek együttes

bérbevéteIe''

A LebonyoLítő |ęzáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át.
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A Lebonyo|itő az ajánlattételi hatáľido lejárta után csak abban az esetben veszátajánlatot, ha
az ď!án|attevo vagy meghatalmazoÍÍja az ajźĺnlattételi hatáľido e|ott az ajánlattételi felhívásban
megjelölt helyen megjelent, dę azt méltányolható okból a Lebonyolító érdekkörében felmerült
okból nem tudta időben benyújtani (pl.: sorban állás). A Lebonyolító minden ajánlattételi
határidőn túl benyújtott aj ánlatot érvénytelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevő a versenyeztetési eljárás bármelyik szakaszźtban meghatalmazott
iftján jat el, a teljes bizonyítő erejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányát is
mellékelni kell az Ąánlathoz. A Polgári Peľrendtartás 196. $-a szerint a teljes bizonyító ere|ű
magánokiľ atnak az al ábbi feltételek valamelyikének ke l l megfelelnie :

a.) a kiállítő az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;

b') két tanu az okiraton a|áírásáva|igazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiratot elottük
irta a|á, vagy aláírását elottük sajátkezű a|áirásának ismerte eI: az okiraton a tanrik
lakóhelyét (címét) is fel kelltüntetni;

c.) a kiáIlíto a|áirásavagy kézjegye aZ okiľaton kozjegyző által hitelesítve van;

d.) a gazdálkodó szervęzet á|Ía| uz|eti körében kiállított okiratot szabá'Iyszeľúen a|áírták;

e') ügyvéd (ogtanácsos) az á|tala készített okirat szabá|yszerű ellenjegyzésével bizonyitja,
hogy a kiállító a nem á|ta|a írt okiratot előtte írta a|á, vagy a\áirását előtte saját kezu
a|áírásának ismerte el, illetoleg a kiállító minősített elektronikus a|áírásával a|áirt
elektronikus okirat tartalma azugyvéd á|ta|készitett elektronikus okiľatéval megegyezik;

f.) az elektronikus okiľaton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vá||a|koző, a Veľsenyeztetési eljáľás soľán nevében
nyi|atkozatot maga Vagy meghatalmazottja útján tehet. Amennyiben az aján|attevo jogi
személy vagy egyéb szervezet, a versenyeztetési eljárás során nevében nyilatkozat"ot a
képviseletijoggal rendelkező személy, vagy e.jogi szemé|ylszervezet meghatalmazottja tehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az aján|attevő az ajźnlatÍ.éte|i hatáľidő |ejfutaig módosíthatja vagy visszavonhatja pá,IyázaÍi
ajánłatát, az aján|attételi határídő |ejártát kovetően azonban a benyújtott aján|atok nem
módosíthatók.
Azajánlati kötöttség azajánIaÍteteli határidő lejártának napjáva| kezdodík.

8. Ajánlati köttittség

Az aján|attevő 90 napig teľjedo aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajźn|attételi
határidő lejártának napjával kezdődik. Az aján|atÍ"evo köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a
Kjírő az ajánlatok bírálatára vonatkozó hatáľidot e]halasztotta. ugy vá||alj a az ajánlati
kötottség ugyanannyi nappal töfténo meglrosszabbítását'
Az ajánlati kötöttség taftalmának nreghatározására a Polgári Torvénykönyvľol szóló 2013. évi
V' töľvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak, különös tekintettel a6:64. $-ra.
Az aján|at olyan megállapodást, kezdem ényezo nyilatkozatot jelent, amely legalább a törvény
a|apján lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tartalmazza. s egyértelműen kitrĺnik
belole, hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot tükľöznek, tehát a nyilatkozó -
elfogadás esetén _ azÍ. magára nézve kĺjtelezonek ismeľi el.
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Az ajánlati kotöttség azza| jár, hogy ha a másik fél az adott időhatáron beltil az aján\atot
elfogadja, a szerzőđés a törvény rendelkezése folytán létrejon. Az aján|at' megtételével tęhát
fiiggő helyzet alakul ki, mely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az aján|attevő az aján|ati kc'töttségének ideje a|att aján\atát visszavonja, a
befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének
megá|Lapitása esetén, illetve _ az aján|atok elbíľását kĺjvetően - a nem nyertes ajánlattevők
ľészére köteles a közléstol számitott 15 munkanapon belĺil visszaflzetni. A Kiíró az ajźn|ati
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve. ha a visszaťlzetési határidőt elmulasztia'

9. Apá|yánatok bontása

A pá|yázati ajánlatokat tartalmazo záĺ1boľítékok felbontását a Lebonyo|íto végzi a pá|yázati
felhívásban megjelölt idopontban. Az ajánlatok felbontásán, a Lebonyolítón kívtil megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajánlattevok, va|amint az
általuk írásban meghatalmazott szeméIyek. A képviseleti jogosultságot igazolni kell (személyi
igazo|v tny' me ghatalm azás) .

Az Ąánlattevők a bontás időpontjáľól külön éľtesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán
jelen lévok jelenlétiik igazo|ásárajelenléti ívet ímak alá.

Az ajánlatok felbontásakor a Lebonyolító ismerteti aZ ajánlattevok nevét, lakóhelyét
(székhelyét), aZ általuk felkínált bérleti díj aján|atot, az ingatlanban végezni kívánt
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Az ajźtn|attevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Lebonyolitő az ajánlatok felbontásárő|, az ajánlatok ismertetett Í.arta|mfuo| jegyzőkönyvet
készít' amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkonyvet a Lebonyolító képviselője és a jegyzokonyvvezető írja alá, és a bontáson
megj elent aj ánlattevők kcjzül felkért személyek aláírásukkal hitel esítik.

|0. Az ajánlat éľvénytelenségeinek esetei

A Lebonyolító érvénytel errnek nyi lvánítj a az aj án|atot, ha

a') a felhívásban megjelölttől eltérő módon (elektronikus úton) kézbesítették,

b.) az ajánlattevő az aján|attételi határidőn túl nyújtotta be ajŕn\atát, vagy az ajánlat az
ajánlattételi határidőn túl éľkezik be,

c.) azt olyan ajánlattevo nyújtotta be, aki az onkormányzatta| szembeni koľábbi Íizetési
k<jtelezettségét (helyi adó' béľleti díj, stb) nem teljesítette,

d.) a pályáZatot nem a Kiíľó álta| jőváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában
és adatokkal nyújtotta be,

e.) az ajánlattevőnek a pá|yázat.i dokumentációban szeľeplo iľatokat. igazolásokat nem. Vagy
nem aZ előírásnak megfelelően csato|ta. ideértve, ha az ajánlattevő nem csatolta aľról
szóló nyilatkozatát, hogy nincs kozIartozása, (ado, vám, társadalombiztosítási járulék és
egyéb, az á||amháztartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kotelezettsége), ha
ezek csatolását apáIyázati kiíľás előitta,

IL



f.) az aján\at nem felel meg a pá|yázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy
az a1ánlatÍevo nem tetÍ. a pálryázati dokumentációban foglaltaknak megfelelo ajánlatot,

g.) az ajtłn|attevő valótlan adatot közölt,

h') az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésérę álló határidon
belĹil nem vagy nem teljes körűen tett eleget,

i) amennyiben az aján|atban foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabá|y
kizárja.

Az e|járás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pźl|yázati ajánlatot tett.

11. A pályázati aján|atok elbírálása, az elbíľálás szempontjai

A Lebonyo|íto a pá|yázati dokumentációban igénye|t iratokon és adatokon túlmenően is
jogosult megvizsgá|ni az ajánlattevok alkalmasságát a szeľződés teljesítésére, és ennek során
a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A benyújtott ajánlatok alapján a Lebonyolító értékeli a pá|yázatokat, meghatározza a
benyújtott pá|yázatok sorľendjét, és javaslatot tesz a Kiírónak a páIyázat eredményének
megá||apitásáta.

Amerľryiben a benyújtott ajánlatok alapján tobb ajánlattevő a meghatározott értékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éľi el. a Lebonyolító a második foľdulóban -
ezen ajánlattevőktől - új ajánlatot kéľ. Amennyiben ismételten azonos ajánlatok érkeznek,
Lebonyolító addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajánlat nem éľkezik, amĺg nem
vá|aszthatő ki a meghatározoffi. értékelési szempontok szerinti legmagasabb pontszámot eléro
ajánIat.

A pá|yázatok eredményét a Kiĺró állapítja meg. A ptiyázari ajánlatok eredményét 90 napon
belül ke|l megállapítani. Az eredmény megá||apitásának határideje egy alkalommal
meghosszabbítható. Az új hatáľidoľol, illetve annak függvényében aZ aján|ati kotöttség
időtartamának meghosszabbításáról a Lebonyolító koteles ajánlott levélben tájékoztatni a
pa|yázót.

A Kiíró a pźiyázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján á|Lapitja
meg a pźiyázat eredményét és rangsorolja a pźilyázaÍi ajánlatokat . A pá|yázat nyeľtese az, aki
a pźńyázati dokumentációban rogzitett feltételek teljesítése mellett a meghatározott éľtékelési
Szempontok a|apján legjobb ajánlatott tette.

A Kiíró jogosult a pá|yázat eredményét a benyújtott ajánlatban foglaltaktól eltéľő feltétellel
megállapítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 $ (2) bekezđése alapján kikoti, hogy a pá|yázati felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezobb aján|attevővel szemben is fenntartj a a jogát arľa, hogy ne kössön
béľleti szerződést'

Az e|bírá|ás fő szempontja:

. az ajánlott bér|eti díj tisszege.

*r,{.
"Ą3



A pá|yázati ajánlatok elbírálása soľán a Kiíľó írásban felvilágosítást kérhet a páIyázati
ajánlattevotőI az ajánlatban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséľőI
és annak taľtalmárol haladéktalanul íľásban énesíti a többi ptt|yázati ajánlattevőt is.

12. Osszeférhetetlenség

A veľsenyeztetési eljárás során összeféľhetetlenséget kell megállapítani, ha a veľsenyeztetési
eljárás bonyolításában vagy az aján|atok elbírálásában olyan személy, szeľvezet vagy annak
képviselóje vęszrészt, aki maga is ajánlattevo,vagy

a.) annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. $ (l) 1. pontja),

b') annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazotÍja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem várhatő ę| az ĺigy elfogulatlan megítélése.

13. A pá|lyánati eljáľás érvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

A Kiĺro éľvényte|enné nyilvánĺda a versenyeztetési eljárás, ha

a.) az osszeťérhetetlenségi szabályokat megsértették.

b.) valamelyik ajánlattevő az e|járás tisztaságát vagy a többi ajánlattevo érdekeit súlyosan
sértő cselekméný követ el.

A Kiíró eľedménytelennek nyilvánída az eljźlrást,ha

a.) nem érkezett ajánlat,

b.) az ajánlattevokkizáto|ag éľvénytelen ď1án|atot nyújtottak be,

c.) az ajánlatok bírá|ata során a Lebonyolítő az összes aján|atot érvénytelenné iľányította,

d.) az onkormányzat érdekeinek védelmében.

Eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonÍigyleti eljáľásról.

l4. Eredményhiľdetés, szeľződésktités

A ptiyázat eredményérol a Kiíró legkésőbb 201,6. ... 31-ig dönt, amelyľől
Lebonyolító l5 napon belül valamennyi ajánlattevot írásban értesíti.

A Béľbeado apá|yázat nyertesével a döntés átvételét kovetően az onkormányzattulajdonában
álló nem lakás céljáraszo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľol szóló 3512013. (VI.20.)
önkoľmányzati rendelet 18.$-ában foglalt határidőn belül bérleti szerződéSt kcit. A nyertes
ď1án|attevó visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pä|yázati eljárás Soron következo
helyezettjével bérleti szerződést kotni, amennyiben a ptiyázat eľedményének
me gá||ap ítás ak o r a m ás o d i k l e gj o b b aj án|at me ghatár o zásra k e rü l t.

A nyertes ajánlattevő esetében a beťlzetett aján|ati biztosíték a ťrzetendő óvadék osszegébe
beszámĺtásra kerül, azonban ha a szerződés megkotésę az aján|attevőnek felľóhatő. vagy
érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az elvesztett
aján|ati biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb rendelkezések
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Az íngaÍ|anok megtekinthetők a dokumentáció 1. pontjában megielolt időpontban ^ azonban a
megtekintés időpontjáľól a .Iózsefváľosi Gazdálkodási KözponÍ. Zft. munkatársával. Balogh
Zo|ttln ľeferenssel előzetesen egyeztetni kell a kovetkező telefonszámon: 06-20-429-7796.

Az aján|attevő az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, és a
Kiíró által a ľészletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezéséľe bocsátott
minden tényt, információt' adatot koteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik
személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finansziroző bankkal és konzorciális
ajánlat esetén a résztvevőkkel való kapcsolattartásra. Ha az aján|atÍevő vagy az éľdekkorében
álló más személy apá|yázaÍ. titkosságát megsértette, a LebonyoIítő az ajánlitátéľvénytelennek
nyilvánída.

A Lebonyo|ítő az ajánlatok tafta|mát a ptiyázat |ezárásáig titkosan kezeli, taftalmukról
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a ptilyázaton ľésztvevoknek nem adhat.

A Kiíró azaján|atokatkizáró|ag elbíľálásra használhatja fel, más célú fe|haszná|ás esetén az
ajánlattevővel külon meg kell anó| állapodnia.

A Kiíró a pá|yázatí eljáľás soľán kćszített jegyzőkonyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőľizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést véezo SZeľv. személvek
rendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabáIyozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselo-testületének 47lf)l5. (II. 19.) határozata. valamint a
vonatkozó egyéb jo gszab á|yok ľendel ke zései az iľányadóak.

Budapest,

Budapest Fováros VIII. kerĺilet Józsefvárosi onkorm ányzat
nevében eljáró

Józsefváľo si Gazdálkod ási KozponÍ' Zľt.

Mellékletek:
1.

2.

J.

+.

5.

6.

8.

9.

10.

I l.

12.

számu melléklet: Jelentkezési lap egyéni vállalkozok számára
számu mel]éklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szęľvezetek számára
számu melléklet: Ajánlati cjsszesíto
számű melléklet:Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásľól, felszámolásról,

végrehajtási elj árásról
számu melléklet: Nyilatkozat a pá|yázati feltételek elfogadásárol, szerződéskötésről'

szerződéskötési képességről, ajánlati kcitottségľől
számu melléklet: Nyilatkozat Kiíróval szemben fennálló tarlozásrő|, továbbá adó és

adók módj áľa behaj tható köztaľtozásľól
számu mel léklet : Nyil atkozat p énzugy i alkalmasságľól
számu mel l ékl et : N yi l atk oz at a b ankszámIaszámr ő|
számu me l l ék l et : N yi l atko zat a szetv ezet át|áthatő s ágár ő|
számu melléklet: béľleti szerződés teľvezet
számu melléklet: osszefoglaló a benyú.itandó a.ián|at

kovetelményeirol
szźlmu melléklet: Altalános táiékoztato
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l. számú melléklet

a Budapest VIII. kerület, Ülloi ĺt 16/8. és az Üllői út 18. szám a|atti,36763/0ĺN48,
3676410lA/t,,3676410lAl3 helyľajzi számú nem Iakás céljára szolgáló helyiségek együttes

béľbeadása

Jelentkezési lap
egyéni vállalkoz ők számára

Budapest.

ajánlattevő aláírása

ĺ/
;(.

{,lĺi ĺ'r

Äz aián|attevo neve:

Székhelye:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Honlap címe:

Szźtm]rav ezeto banki ának neve :

Bankszámlaszáma:

Meshatalm azott nev e''.

Telefonszáma:

Faxszáma:

E-mail címe:

. Meshatalmazott esetén
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2. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, Üuoi ĺt 16/8. és azĺllliĺi út 18. szám a\atti,3676310/Al48,
3676410l^l|,36764/0lAl3 helyra jzi számű ncm Iakás cé|jára szolgálĺí helyiségek egyiittes

béľbeadása

Jelentkezési lap
jogi szemé|yek és egyéb szervezetekszámára

Budapest,

/;f
6,1.;! ,,",ł/ta

IJ

Jogi szemé|y l szetv ezet neve,
cégformája:

Székhelye:

Postacíme:

Telefonszáma:

Faxszáma:

E.mail címe:

Cégnyi l vántartási/nyi l vántartási
száma..

Adószáma:

Számlav ezető banki ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselój ének neve' beosztása:

Meghatalmazott neve":

Telęfonszáma:

Fax száma..

E-mail címe:

2 Meohatalmazott esetén

cégszerű aláirás
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3. számu me|léklet

a Budapest vI[. kerület, Üllĺĺ ĺt 16/8. és azlJ||ĺjiút 18. szám a|atti,3676310/Al48,
36764/0lNt,3676410lA13 helyľa jzi számű nem |akás céljára szolgáló helyiségek egyiittes

bérbeadása

AJÁNLATI ÖsszpsÍľo

Alulíľott. ......(név/jogi
szemé|yl szeľvezet neve) a Budapest VIII. szám alatti,

./...l... he|yrď1zi szám,Ú nem lakás cé|jára szo|gá|o helyiségek bérbeadására kiírt
pályázatra ajánlatomat az a|ábbiakban ťoglalom össze:

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

Bérbevétel időtartama*: hatátozat|an l határozott idő: .. . .......év

A bérbevétel céljď helyiségekben végzendő tevékenység:

Szeszesitalt *kívánok forgalmazni / nem kívánok forgalmazni.
(A helyiségekben végezni kívánt tevékenységhez szĺikséges TEAoR körrę| ręndę|kezni kel|.)

Egyéb vállalások:

Budapest,

aj ánl attevo a|áír ásď cégszeľű aláíľás

A *-gal megjelölt részné|a megfelelő szöveg aIáhuzando.

ĺÍ
{,/?Í ,"
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4. számú melléklet

a Budapest VIII. kerület, Üllĺĺ ĺt 16lB. és az Üuői út t8. szám alatti,3676310lL148,
36764/0lNt,36764/0/A/3 helyľa jziszáműnem lakás céljáľa szolgáló helyiségek együttes

béľbeadása

NYILATKOZAT

Végelszámolásrĺíl, csődeljáľásról, felszámoIásról, végľehajtási e|járásró|

Alulírott. .. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vál lalkozásom el len végrehaj tás elj áľás folyamatban * vaďnincs

Budapest,

aián|attevő a|áírása

Alulírott.
fiogi személylszervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/s Zervezet

. végelszámolás a|att *áIllnem áll

. ellen csődeljárás folyamatban *vaďnincs

. ellen felszámolási eljárás folyamatban *vaďnincs.
o Végrehajtási eljaľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

cegszeru alalras

A *-gal megjelölt ľésznél a megfelelő szöveg a]thuzandő.

il
{./ý ,,

?,,,
ś{l
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5. számú melléklet

a Budapest VIII. kerü|et, Ülloĺ ĺt 16/8. és azlJ|ltji út 18. szám a|atti,36763/0lAl48,
36764/0lNĹ,36764/0/A/3 helyľajziszá'mú nem lakás cé|jáľa szolgá|ó he|yiségek egyĺittes

béľbeadása

NYILÁTKoZAT

a pá|y ázati feltételek elfo gad ásáľó|,
szeľződésktitésről.

szeľződésktitési képességről,
ajánlati köttittségľő|

Alulírott.
' '.....(név/jogi személylszervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen

megismertem, az aján\atÍ'éte| feltételeit, a páIyázati kiíľást magamra nézve kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiségeket megtekintettem, az á||apotát megismertem és aztelfogadom.

APá|yźnathoz mellékelt béľbeadási szerződés szövegét megismeľtern és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaľországonbérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pźiyázati dokumentációban szereplő 90 napos aján|ati kötottséget
vállalom. Amennyiben a Kiíró az aján|atok bírá|atát elhalasztotta, ugy vállalom az aján|ati
kötöttség ugyanannyi nappal torténo meghosszabbítását.

Budapest,

ajánlattevő a|áirása l cégszeru aIáirás

t6
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6. számú me|léklęt

a Budapest VIII. kerület, Ülloĺ ĺt 16lB. és azlJ||ői út 18. szám a|atti,36763/0/A/48,
36764/0ĺNt,36764ĺ0/Al3 he|yrajzi számú nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek egyĺittes

béľbeadása

NYILATKOZAT
Kiíróval szemben fennátló tartozásrő|, továbbá adó és adók módjáľa behajtandó

kóztartozásrőI^

Alulírott ..'. (mint a.,.'.
'....... .. 0ogi szemé|ylszervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem' hogy az
ajánlattevőnek,

- Kiíróval szemben bérleti/haszná|ati-, kapcsolódó kozuzemí- és különszolgáltatási díjtartozása * van/ níncs:- Kiíróval szembenszęrzódésben válla|t és nem teljesített kote|ezettsége * van/nincs;- Kiĺľoval szemben adótaľtozása + vanJ nincs:- Kiíróval szemben egyéb jogcĺmen fennálli tartozása

melyeket az a|źlbbi okiratokkal igazolok:

E van/ nincs,

1.

2.

a

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjára behajtandó kozt.artozásom nem áll fenn,
melyet a 30 napnál nem ľégebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok.

Budapest,

aj ánlattevő a|áir ásď cé gszeru a|áft źs

A *-gal jelolt résznél a megfelelo szöveg a|áhuzando.

ĺ.
ď',?1 ,,?,

0tń-L
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Alulírott .... (mint a...,.
.' ]'... '. 0ogi személy/szervezet neve) vezeto tisztségviselője,) kijelentem' hogy a
pá|yźvat tárgyát képező ingatlarr béľleti drjának megfizetéséľe kěpes iagyok/az á1ta1am
képviselt jogi személylszervezet képes' a bérleti-. közüzenri és különšžo|gáltatási dĺ
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak.

7, számú melléklet

a Budapest vlil. keľü|et, Üllĺi ĺt 16/8. és azlJl|ői út 18. szám a|atti,3676310/^/48,,
3676410/A/|,36764/0/A/3 he|yľ ajzi szźlmú nem lakás céljáľa szolgátó he|yiségek egyiittes

bérbeadása

NYILATKOZAT

Pénziigyi alkalmasságró|

Budapest.

ą ánlattev ő cé gszeru aIáft ása

7f
o/:Í ,r18

TL



8. számú melléklet

a Budapest VIII. kerület, Ülloi ĺt 16/B. és azlJ|lijiút 18. szám a|atti,36763/0/A/48,,
36764/0lA/l,36764/0/A/3 hetyra jzi számű nem lakás cé|jára szolgáIó he|yiségek együttes

béľbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľól

A pźiyázati felhívás visszavonása, a pźiyázati eljárás eredménytelenségének megállapítása,
illetőleg - az ajtnlatok elbírálását kĺjvetően - más ajánlattevő nyertessége esetén kéľem az
á|ta|aml a jogi szemé|ylszetvezet álta| befizetett ajánlati biztosíték osszegét az a|ábbi
bankszáml a számr a vi sszautalni :

Bankszámlaszám:

Bankszámlával rendelkeznij ogosult :

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj ánl attevő a|áír ásal cé eszerű al áírás

19

ĺ/3

v ;'r,-
v

/))



9, számu melléklet

a Budapest vlu. keriilet, tjuoi ĺt 16/B. és azlJllőĺ út 18. szám a|atti,3676310l^148,
3676410lAl|,3676410lAl3 helyľajzi számú nem Iakás céljára szolgá|ĺĺ helyiségek egyiittes

bérbeadása

NYILATKOZAT

Alulíľott ... (név), mint a

fiogi szemé|ylszewezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem' a
társaságlszetvęzetanemzeti vagyonról szőIő2011. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1) bekezdés l.)
pontj a szeľinti át|áthatő szervezetnek mi nő sül'

Átlatható szervezetnek minpstiI :

b) azo|yan belft'ldi vagy külfÔldijogi személy vagy.iogi személyiséggel nem rende|kezó gazdá|kodo szervezet' ame|y
megfe|el a következő fe|tételeknek:
ba) _ anyi|vánosan műkridő ľészvénytársaság kivéte|ével _ tula.jdonosi szerkezete. a pénzmosás és a terľorizmus
finanszírozása megelozéséro| és megakadályozásáró| szóló törvény szerint meghatározott tényIeges tuIa.jc|onosa
megismeľheto,
bb) azEuropai Unió tagá|Iamában' az Európai Gazdasági Térségről szó|ó megá|Iapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttmtĺködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan álIamban rendelkezik adóilIetoségge|. amel|yel
Magyarországnak a kettos adóztatás e|kerti|éséről szó|ó egyezménye Van.
bc) nem minosü| a társasági adóró| és az oszta|ékadóról szóló ttiľvén1' szerint meghatáľozott e|lenőľztjtt ktjlfölcli társaságnak.
bd) a gazdálkodo szervezetben közvet|enül vagy közvetetten több mint 257o-os tula.idonna|. be|o|yássa| vagy szavazati '1ogga|bíri.iogi szemé|1'..iogi szemé|yiséggeI nem rende|kezo gazdá|koclo szervezet tekintetében a ba)' bb) és 1rc7 alpont szerinti
těItéte|ek |enná| Inak:
c) az a civiI szeľVezet és a r,ízitáľsuIat. anre|)' lncgÍě|eI a következÓ ĺěItéteIeknek:
ca) vezeto tisztségviselői megismeľhetok.
cb) a civiI szervezęÍ' és a vízitársulat, valamint ezekvezeÍ"o tisztségviselói nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek25%o.
ot meghaladó részesedéssę',
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrol szóIó megáIlapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműkĺidési és Fejlesztési Szeľvezet tagállamában vagy o|yan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkeľüléséľol szóló egyezménye Van,

Fentieket aZ a|ábbi okiratokkal igazolok :

l. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szeruezeÍ-
bejegyzéséről,

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete idoszakában a jogi szemé|ylszervezet tekintetében nem
teľvezünk olyan vá|tozást, amely miatt a.iogi szemé|ylszervezetmár nem minőSĹĺlne átlátható
szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle vá|Í'ozás miatt a jogi szemé|ylszervezeÍ. már
nem minősülne átlátható szeruezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani.

Budapest,

ai án|attev ó a|áiľ ása/ cé sszeru a|áir ás

2.
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l0. számú melléklet

Helyĺségek bérletĺ szerződés tervezet
határozatlan időre

/egyo|dalú kötelezettségválla lási nyi |atkoz atta| együ tt éľvényes/

amely egyrészľőI

a Budapest Józsefvárosi onkoľmállyzat (|08f Budapest, Baľoss u.63-67, adoszáma: |5135715-2-42 a
továbbiakban: tnkormányzat)' mint a bérleményeket tulajdonosa és bérbeadó nevében e|járó
Józsefuárosi Gazdtikodźtsi Központ Zrt' (1083 Budapest' Losonci u.2, cégszáma: 0l-og-zes4el,
képv: ) (atovábbiakban: Béľbeadó)
másrészroI

Kft
SzékheIy:
Cégsegyzékszám:
Adószáma:
Képvise|ő neve:
Anyja neve:
Szü|etési he|ye és ideje:
TelefonszáIn:
Lakcím:
Szemé|yig'. szám:
Lakcímkárrya szán:
mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a béľbeadó és béľlő atovábbiakban együtt: szerzodő felek) között jött |étre alulírott helyen és napon
az a|ábbi fe ltéte I ekke | :

l.
A Budapest Főváľos VIII. Kerĺi|et Józsefvárosi onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest
VIII. keľiilet............ |^le|yrajzi szán a|att nyilvántaltott, a ......... szám a|aÍtta|á|hato .,''.
m2 alapteľületű utcai bejáratú (tu|ajdoni lapon: .......) föIdszinti nem lakás cé|járaszolgá|ó helyiségek
(a továbbiakban: ).

2.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros onkormányzat Képvise|o-testü|ete a ...l.......
(...........) szám,(l határozatában döntött a béľ|eményeknek - Ĺires helyiségekként - a Béľ|ő részére
nvi|vános eqyfoľdu|ós pá|vázat nyeľteseként t<jfténő béľbeadásáró| határozat|anlhatźrozott
időre. Erre tekintetteI a Béľbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, aBér|ő pedig meetekintett
áIlapotban bér|etbe veszi aZ l. pontban meghatározott bérleményeket. A Béľlő kijelenti' a
béľ l em ényeket m e gtek i n t ette, aZ á|| ap otát i s m er i, azt e|fo gadj a.

3.
A szerződő felek rögzítik, hogy az onkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésboI eredő
bérbeadói jogok _ezen belĺ'jl a bérleti kozmű díj -és terhelik a bérbeadói kötelezettségek. A Bérbeadó

7l
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a bérbeadás tekintetében az onkormányzat megbízása a|apján, helyette és a nevében jár e|. A
szerzodésbő| eredo igények érvényesítésére bíróságok és hatóśágok előtt az onkormányzatjogosult.
4.
A szerzodó fe|ek rögzítik, hogy a Béľ|ő a bér|eményeket ............... céljára veszi bérbe.

Béľ|ő kije|enti, hogy a szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonróI sző|ő 20l l. éviCXCVI. töľvény 3. $. szeľinti át|tlthato szervezetnek minosül. Tudomásul věizi, ha a bérleti időszak
7|7tta tu|ajdonosi szerkezętébęn bęá|lotJ vá|tozás fo|ytán már nem minósül át|áthotó szcľvczctnelĺ, a
bérbeadó a béľleti szerződést azonnali hatá||ya| és kánalanítás nélkü| felmondhatja.

A Béľ|ő tudomásul veszi, hogy a bér|eményekben fo|ytatni kívánt tevékenységgel kapcso| atban az
engedélyezo hatóságok' szakhatóságok és közĹizemi szolgá|tatók (a tovauuĺatua'řegyütt: hatóságok)
nyi|atkozatát, il|etve a jogszabá|y szerinti tula.jdonosi ńozzájártlást neki kelI megszereznie. Erre
tekintettel a Bérbeadó tlel]1 szavato|ja. hogy a Bér|ő a helyisůgekberl azáItaIa kívánt tevékenységet
folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meghatározott tevěkenység a Béľlőnek nem feIróható okból,az e|őbbi hatóságok elutasító döntése miatt nem végez|^lető, a felek a bér|eti szerződést kozös
megegyezésseI feI bondák.

Bérlő tudomásu| veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése elott a jelen bérletí
szeľzodésben megáIlapított helyiségek haszná|ati módja megiá|toztatásźi.loz a társasháź bebegyező
nyi|atkozata szükséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja ineg, a bérbeadóva| szemben kár- vagy
megtérítési igénnyel nem léphet fe|. Ez esetben a felek a bérleti szerződést közös megegyezésse;
felbontják.

5.
A Béľbeadó az 1'l pontban meghatározott bérleményeket |.latározat|an időre adja béľbe a Béľ|őnek.
A bér|etijogviszony kezdete: a szeľződés kelte
A bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete:
A bérletijogviszony vége: határozat|an idejű,30 napos fe|mondási hatáľidő kikötéséve|.

6.
A szerzodő felek a bér|eti jogviszony kezdetén a bér|eti díiat...........- Ft/hó + Áfa, azaz

..... forint/hó + ÁFA összegben htďák ,neg. A Béľ|ő tudomásul veszi, hogy a
bér|eti díj évente. azadott év janLlár l{ől a KSH álta| kozzétette|óző évi inflációs index ménékével
emelkedik. A bér|eti dij emelkedésének első idopontia ....... január hónap. A január havi eme|és
összege febľuár hónapban kerti l száln Iázásľa.

A Béľlő tudomásuI veszi, hogy amennyiben a béľleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a 3l.
pontban fog|alt kiürítési köte|ezettségének neĺn tesz eleget, a bérleti sžerződéJ negszűnését kcivető
naptól a he|yiségek tény|eges kiüľítéséig a jogcím nélküli haszná|at után havonta, a bžr|etijogviszony
megszűnésének idopontjábal.l irányadó bér|eti díjja| azonos összegĹi haszná|ati díjat kell megtzetniě.
A használati díjróI a Bérbeadó nem áIlít ki havonta száln|át,csak utólag, ahaszn.á|atj díj megfizetése
után. A hasnlá|ati dijat havonta e|ore, minden hónap l5. napjáig ke|| megfizetni a bei|eti díj
megfizetésére szolgá|ó - a béľleti díjról kiál|ított uto|só havi számIán levo - barlkszálnláľa töfténó
átuta|ássa|. Amennyibell a bankszám|aszźtmvá|tozlk a Bérbeadó errő| tájékoztatást ad. A használati díj
akkor tekinthető te|jesítettlrek, |"la az a tárgyhónap 20. napjáig a Bérbeadó bankszámláján jőváírásrä
kerü|' A |^laszná|ati dĺi késede|mes fizetése esetéll a Bérbeadó a Polgári Torvénvkönvvben
meg|ratározott késedeImi kamatot számítia fe|'

ĺ/c1ŕ
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7.ĺ
A Béľ|ő egyéb fizetési kötelezettségei :

Vízéscsňrnadíj lvźiltozől A szerződés kötésekor ..''-Ft/hó + Afa, évente a bérbeadó

áltaI meghatározoll összegre változik. A Szolgáltatóva| kotött

megá||apodás alapján fizetendo. Amennyiben a helyiségekben új

vízőraJvizőrák felszerelése megtöńénik, és a Szolgáltatóval

kttött megá|lapodást a Bérlo bemutatja, az áta|ánydíj torlésre

kerül. Az átalánydíj összege egyénileg (az adott háze|számo|ás

alapján) kerü| kiszámo|ásra.
A sżerzodés kotésekor 2.091.-Ft/hó + Áfa' évente a bérbeadó

á|tal meghatáľozott összegre változik.

Áramdíj lvá|tozol A SzolgáltatóVa| kötött rnegállapodás a|apján fizetendő.

Gáz sző|gaftatás díja lvźitozől A Szolgá|tatóval kotött megá||apodás a|apján fizetendo.

Fűtésszoigá|tatáslłá|tozől Szolgáltatóvalkötöttmegállapodásalapjánfizetendo.
A fizetési kote|ezettség összege a vonatkozo rendeletek vá|tozása esetén módosul.

A Béľ|ő az elobbi ťĺzetési kötelezettségek te|jesítését vállalja.

8.
A Bérlő a havi bérleti díjat havonta eloľe, a táľgyhónap l5. napjáig köteles megfizetni, a Béľbeadó

nevében kiállított sztm|ł abpján, a száln|ál"l szěieplő bankszámlára. A bankszám|a szama a béľ|eti

szerződés megkotésének idđpontjában 1043381-00028864-00000008 (K 8L H Bank Zrt). A
bankszám|a száma a bérleti 

'ź".'đdé. 
idoszaka a|att vá|tozhat, amelyrol a Béľbeadó tájékońatja a

Béľlőt. A Béľlőt a bérleti dij az5.lpontban szeľep|o idoponttól teľheli. A Bérlő a bér|eti díjat abban

az esetben is köte|es havontä megfiżetni, ha a havi szán|át valamilyen okból nem kapjakézhez. E'z

esetben a bérleti díjaÍ. az eloző havi szárnláll levo barrkszámláľa köte|es átutalni. A bérleti dí|fizetés

akkor tekintheto teÚeSítettlrek, |.la az a tárgyhónap 20. napjáig a Béľbeadó barlkszámláján jóváírásra

kerül. Amennyiben a Béľlő a fizetési kötelezettséget helyteleĺl szám|ára fizeti be, az nem számít

te|jesítésnek. A Béľ|ő késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgári Töľvénykönyvben

meghatározott késedelmi kamatot számída fel.

Ha a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó száIn|tvza a Bérlő fe|é, azt a Bér|őnek a szán|án szerep|o

határidoig ke|látutalniu u *óg"lolÍszán|ára. A fizetéssel és késede|eInmel kapcsolatosaĺr egyebekben

a bérleti díira vonatkozóak azirányadoak.

9.
A Bérlő hozzájáru| alrlroz, hogy a Béľbeadó a jelen szerzodésben szereplo adatait nyilvántaftsa.

10.
A Béľlő hozzźtjáru| ahhoz,hogy bérleti díj,közílzemi díj, haszná|ati díj és egyéb hátra|ék esetén -haa
fizetési kotelezettségének nem teSZ eleget

követeléskezelő cégnek kiadj a.
- a Bérbeadó a ielen szerződésben szereplő adatait

11.
A Béľ|ő tudomásuI veszi, amennyiben ve|e szemben bérleti díj, kozmű díj, késedeĺmi kamat vagy a

követelés beszedéséve| kapcsolatós költség merü| fel, az á|ta|a a Bérbeadónak befizetett osszeget a

Bérbeadó előbb a koltségäkre' majcl a kaňatokra, ezuÍál"l a bér|eti díj, majd aközuzemi díjtaĺozásra

számolja el.

12.
A Béľbeadó a bérleményeket átadás - átvéte|i eljárással adja birtokba, amennyiben a Bér|ő a jelen

szerzódés |iatályba lépéséhez szükséges feltéte|eket teljesítette. A felek az átadás-átvéte|i eljárás során

jegyzőkonyvet vesznek fel, amelybeil rögzítik a bérlemények állapotát, a méroórák állását' va|amint

*iňo.n. a bérIettel kapcsolatosan rögzíteni szÜkséges körĹiIményt.
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13.
A Béľbeadó szavatol azért, hogy hannadik személynek nincs a he|yiségekre vonatkozó o|yan joga,
ame|y a Béľ|őt a helyiségek binokbavéte|ében, zavaltalan használatban akadá|yozza, vagy kor|átozza.

14.
A bérlet tarta|"na a|aÍÍ. a Bérbeadó gondoskodik a Bér|ő tűrési köte|ezettsége mellett' az é|etveszé|yt
okoző, az ingatlan á||agźń veszé|yeztető, a he|yiségek rendeltetésszerű haszná|atźlt lényegesen
akadá|yoző, a Béľbeadót terhelő hibák kijavításáľól. A Béľ|ő e munkálatok e|végzését a bérbeadóval
töftént megá| lapodás a|apj án źLtv á||a|hatja.

15.
A Béľlő kije|enti, hogy a Bér|emények kizárő|ag a 4. pontban megjelölt tevékenységének végzése
céljábó| veszi igénybe.

A Szeľződő felek rögzítik, hogy a Béľlő á|ta| a bérlernényekbe töfténo befogadáshoz, albérletbe
adáshoz, a helyiségek cseréjéhez, a bér|eti jog źttru|"lźłzásźt|"loz a bérbeadó írásbeli hozzájíru|ása,
valamint a Béľbeadó és Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megá||apodása (bérleti szerzodésmódosítás)
szükséges.
A Bér|ő tudomásul veszi, hogy a további használatba la|bér|etbel adás kapcsárl kizáro|ag tennészetes
szemé||yel' valamint a nemzeti vagyonról szo|o201l. évi CXCVI. törvény 3.$ (l)' bekezdés l. pont
szerinti átlátható szervezetÍe| köthet szerződést. TudoInásul veszi továbbá, anrennyiben a ve|e
szerződott fé| tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okbó| olyan vá|tozás á|l be, ame|y a|apján már
nem minosü| át|áthatő szervezetnek, köte|es ve|e szemben a bérleti szerzodést azonnali hatá|lyal
felmondani. E téný ahaszná|atba la|bér|etbel adásrő| szó|ó szerződésben rögzítenie kel|. Az elobbiek
e|maradása esetén a Béľbeadó a Béľ|őve| szemben a bérleti szerződést azonna|i hatá||ya|
felmondhatja. A bérlemények béľleti joga kizáró|ag a Béľbeadő |lozzájárulása me|lett ruhźnhaÍo át
másľa vagy cserélhető el természetes szeméI|ye| vagy a nemzeti vagyonró| sző|o 20l l. évi CXCVI.
törvény 3 . $ ( l ). bekezdésben m eghatár ozott át|átható sze rvezette I.

t6.
A Bér|ő kötelezettséget vállal arľa, hogy a helyiségek biftokba adását követo 8 napon belül,
amennyiben a helyiségek rendelkezik kozmű ellátottsággal, kezdeméIlyezi a helyiségekben a saját
koltségén a vízőra felszerelését/hitelesítését, |ejárő vízőraJvízőrák cseréjét (a cserével kapcsolatos
költségek vá|lalásával), vagy a nevére tofténo átírását va|amint valalnenľlyi, a bérlemények
használatá|roz a Bérbeadó szeľiIlt szĹikséges szoIgáltatási szerzőclés megkötését (a továbbiakban:
szo|gá|tatási szerződés) a Fővárosi VízmĹivek Zrt-ve|. a Díjbeszedő Zrt-ve|. az ELMŰ Zft-ve|, a

FOTAV Zlt-ve|, a cázmúvek Zt.-ve| és egyéb szolgá|tatóva| (a továbbiakban: Szolgá|tató), és a
szo|gáltatási szerződés megkötését a Béľbeadó felé 90 napon belÜ| a szolgáltatási szerződés egy
m ás o l atán ak átadásźw a| i gazo|j a.

A BéľIő tudomásu| veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérletijogviszony fennáI|ása alatt kíván közmű
méroórát felszereltetni a bérleményekben, azttúrni köteles, és a mérőóra felszerelését követő 8 napon
belĺil a saját nevében a szo|gá|tatási szeľzodést meg keIl kötnie' a megkötés tényét pedig a szoIgá|tatási
szerződés egy másolatának megkĹildésével kell igazoInia a Bérbeadó felé.

A Béľlő vá||a|ja, hogy a szo|gáltatási szeľződésekben szereplo, i||etve aszo|gá|tato á|ta|kiszám|ázott
szolgá|tatási és egyéb díjakat a bér|eti jogviszony - je|en szerződés 5' pontjában szereplo _ kezdeti
időpontjátó| a szerződésben, iIletve a szźm|ában szereplő határidőig a szolgáltatók részére
rendszeresen mesfi zeti.

17.
ASzerződ(j fe|ek rögzítik' hogy a Béľ|ő a bérleti szerzodés megkötését megelozoen a Béľbeadó által
megál|apított bankszáln|ára 3 havi bruttó béľ|eti díjnak megfe|e|ő, )')))))))))),)',- Ft összegű óvadékot
megfizetett.
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A Béľbeadó az óvadékot a Bér|ő á|tal meg nem fizetett bér|eti díj, a közuzemi díj vagy károkozás
esetén a kźrta|allítás kiegyenlítésére, vaIamint ezek kamataira és koltségeire szabadon, a Béľ|ő
hozzájáru|ása né|küI feIhaszllálhatja. Ez esetben a Béľ|ő köteles az óvadékot az eredeti osszegre a
Bérbeadó írásos felhívásától szárnítoťt 8 napon beltil kiegészíteni

A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bér|eti szerződés megszűnése kapcsán a helyiségek
Bérbeadónak töfténo visszaadását követő 30 napon beltil visszajár a Bér|őnek, ha ekkor nincs
semmifé|e hátra|éka, és a bérleményeke rijra hasznosítható á||apotban adja vissza binokba a
Béľbeadĺínak. Amennyiben a helyiségek visszaadásakor a Bér|őnek az tnkormányzat, vagy a
Béľbeadó felé a bérleménnyel kapcsolatosan |ejárt tartozása van' a tartozást a Bérbeadó az
óvadékosszegéboI levonhatj a.

18.
A Bérlő köte|es a béľ|eményeket és a berendezési tárgyait rendeltetésszeruen használni, va|amint
gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve az épu|et szerkezeti e|emeiben, vezetékekben,
épület-felszerelési tárgyakban - mind akizáro|agosan használt' mind a közösen használt helyiségekben
a saját, vagy a bérlemények használatára ve|e együtt jogosított szemé|yek magataftása folytán
keletkezett hibák kijavításáról és az okozott kár megtérítésérő|.

A Béľlő köteles az á||agmegóvás érdekében a bérleményeken belĺ.jl fe|meri'ilő karbantartási, javítási
munkákat saját költségén e|végezni. A bér|emények burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
bérlemények berendezéseinek, a poftá|nak az uz|et|lom|okzatnak a kaľbantaftásáva|, i|lető|eg azok
pótlásáva|, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Béľ|ő koteles. Ettől a felek kü|ön
megál lapodásban eltérlretrlek.

A BéľIő az épü|etben levo többi bér|ó,a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és munkáját zavarő
tevékenységet nem folytathat. A Béľlő, a tagsai, dolgozói, Ĺizleti partnerei sem tanúsíthatnak o|yan
magataftást, ame|y a többi béľ|o, a szomszédok, valamint a |akók nyugalmát vagy munkáj át zavarja,
A Béľ|o köte|es a béľ|emények közvetlen környezetében akár a bérlő vagy taga, dolgozói, üzleti
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együtté|és kovetelményeivel kiľívóan ellentétes
magataľtásokat, az önkormányzat kozterület felügyeletét e|látó Szerve felé haladéktalanul bejelenteni.

A Bér|ő a bérleményekben kizárő|agazá|ta|abeszerzett. a tevékenységhez szükséges engedé|yek (pl.
működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás - beleértve az energia igényt is)
birtokában kezdheti meg a tevékenységét' A bér|eményekben csak a szeľződésben fog|a|t tevékenység
e||átásźthoz sziikséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti' Az i.izeme|tetés a saját kockázatára,
felelosségére és ter|rére töfténik.

A Bér|ő tudomásuI veszi, amellnyiben a bérleményeket a Bérbeadó fe|hívása e|lenére nem haszná|ja a

4.) pontban meghatározott célra, a Béľbeadó jogosLllt a bérletijogviszonyt feImondani.

19.

A béľlő tulajdonában áIló, a béľleményekben levo vagyontárgyakra, valamint a tevékenységből eľedo

károkľa a Béľlő köteles biaosítást kötni, és a biaosítási k<ĺtvényt köteles a bérleti szerzodés

megkötését követo 90 napon beltil a Béľbeadónak bemutatni.

20.
A Béľ|ő saját koltségén köte|es gondoskodni:
a.l abér|eményeket, a bérleményekheztartozó eszközök, berendezések állagának megórzéséről,
b.l az épület továbbá a közös hasznźilatra szolgá|ó helyiségek és területek tisztántaftásáról és

megvi|ágíÍásáróI, ha ez aBéľ|(j tevékenysége Iĺiaťt vá|ik szĹikségessé,
c./ a tevékenységével kapcso|atban ke|etkezett |láztartási és ipari hu||adék elszállításáról,
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d.l az épület olyan kozponti berendezéseinek karbantaftásáról, amelyeket a Bér|ő kizárólagosan
lrasznál, iIletőleg taft üzelnben,

e./ a helyiségekhez esetlegesen tartoző, üz|ethomlokzat, kirakaÍszekrény, védóteto, eľnyőszerkezet,
b iaonsági berendezések karbantaft ásárő|,

f./ a helyiségekben fo|ytatott tevékenység körében feImerÜlő felújításról, pótlásról, iIletoIeg cserérol,
g./ működésével összefiiggo hatósági engedélyek beszerzéséro|, valam int
|.l.l ha a bérlernények elott járda van, aIrnak a tisztán tarĺásáľó|.

i./ a hatósági' tűzvédeIrni, balesetvédelmi és polgári védelnli eIoírások maradéktalan betartásáról.
j./ a bérleti szerződés megszűnését követo l5 napon belti| a cégnyi|vántartásból toröItetni a

székhelyként il|etve telephe|yként bejelentett bér|eményeket., és ezt a Bérbeadó felé igazolni
k./ mindazt, amit jogszabályok e|őírnak.

21.
A Béľlő a bérleményekben csak a Béľbeadó elozetes írásbe|i engedélye a|apjál.l végezhet bánniféle
átalakítáSt, beleénve tevékenységéhez szükséges saját költségén végezendo átalakításokat is.

Az áta|akitási munká|atokhoz szĺikséges hozzájáru|ások és hatósági engedélyek beszerzése a Béľlő
köteIessége.

A Béľ|ő tudomásul veszi, bármiféle áta|akítási, felú.iítási, karbantaftási munka - beleéftve a
bérlemények szerzódéskötéskoľ megismeft á||apotához képest szükséges ál|agmegóvó. javító és
karbantaftási munkákat is - ellenértékének bérIeti díjba tonéllő beszámítására. kĹi|ön igénylésére,
illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelozően a Béľbeadóva|
előzeteselr töftént megállapodás alapján van helye.

A Bér|ő éftéknöve|o beruházásait jogosu|t _ a Béľbeadóval ezekre történo megegyezés hiányában
pedig köteIes - aszerződés megszűnésekor a bérlemények álIagának sérelme nélktjl leszeľelni, iIIetve
köteIes a leszereIéssel okozott álIagséreImet a Béľbeadónak megtéríteni, az eredeti á|Iapotot
helyľeállítalli. A Bérbeadő a Béľlő énéknove|ő beruházásaillak megtérítésére akkoľ köteIes' iIletve
abban az esetben köteles joga|ap nélküli gazdagodás címén a Bérlő részére pénzosszeg megfizetésére,
ha a beľuházáshoz vagy érĺéknövelo munkához e|ozo|eg a Bérbeadó hozzájáru|t, és abban a felek
írásban megá||apodtak. A Bérlő ilyen címen bérleti díjbatöfténo beszámításracsak akkorjogosult, ha
a Béľbeadó ehhez e|őzó|eg hozzáj áru|t.

22.
A Bérlő az épĹiIet hornIokzatán- a társasházball |évő helyiségek esetén a társasház közgyű|ése. tiszta
önkormányzati tulajdonú |.lázbal.l Iévő he|yiségek esetén a Bérbeadó előzętes engedé|yéve| és az á|ta|a
jóváhagyott helyre és kiviteIben - csak oIyan cégtáblát, emb|émát, rek|álnot, |égkondicioná|ó
berendezést, sze||őző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfe|e|ő. Az
építési engedély köteles cégtábla' embléma, reklám, |égkondicionáló berendezést, sze||őzo kivezetést
kihe|yezése ezen felüljogeros építési engedély biftokában helyezhető el. A társash áz vagy a Béľbeadó
előzetes engedélye né|kĹi|, vagy építési engedély né|kül kihelyezett doIog esetén a Bérbeado a bér|eti
szerző désÍ. fe I mo n d h atj a.

A tisaa önkormányzati tulajdonú házban |évo helyiségek estén Bérbeadó a ľek|ám engedé|yezését
bérleti díjhoz kötheti.

f3.
A Bérlo kije|enti, hogy a nemzeti vagyonról szo|o20\ l. évi CXCVI. törvény 3.$ (l). bekezdés l. pont
b. alpontja alapján źt|áthatő szervezetnek minosül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonatta|
tgazo|ja. Vál|alja, hogy a bérleti szeľzodés tartaft:.a a|aÍĹa tu|ajdonosi szerkezetén nem vá|toztat olyan
módon, amely a|apján már nem minősül źú|át|lato szervezetnęk. Tudomásul veszi' hogy amennyiben a
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tu|ajdonosi szerkezetében toftént vźiltozás miatt vagy egyéb okból máľ nem minosüI átlátható
szervezetnek, a Béľbeadó ajelen szerződéstazonna|ihatá||ya| felmondhatja.

Béľlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkezo változást köteles a
cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követo 15 napon belü| a Béľbeadónak bejelenteni.
Hasonlóképpen közö|ni kell a szerzodésben szereplő bankszámlája megszĹirlését és az új bankszámIa
számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkén a Bér|ő felel.

Az énesítéseket a Szerződő Fe|eknek a szerződésben rögzített székhelyére |ehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítovel és postán. A feIek rögzítik, amennyiben a Béľ|ő a székhelyében
bekovetkezett változást a Bérbeadónak nem .je|enti be, a Bérbeadó álta| az uto|só ismeft címre
kü|dött leveleket a Bér|ő á|ta| kéz|.lezvettnek kell tekinteni.

A Szeľződő Felek megál|apodnak abban, hogy a postai úton megkii|dött kü|deményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek ke|l tekinteni, ha a címzeÍt az átvéÍe|t megtagadja. Ha a
kézbesítés azért vo|t eredményte|en, meft a címzeÍt az iratot nem Vette źt laz ,,nem kereste'',

,,elkoltozött'' uugy ',ismeret|en helyľe költozott'' jelzésse| érkezett visszď aZ iratot annak
visszaérkezése napján kelI kézbesítettnek tekinteni.

24.
A Béľlő a tudomásra jutástól számított 8 napon be|ül köteles beje|enteni a Béľbeadónak, ha ve|e
szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámo|ásáthatároztae|.

Hatdrozatlan idej íĺ b é rleti szerződés es etĺĺ n
25.
A bér|eti.iogviszony az 5 'l pontban meg|ratáľozott kezdeti időponttól határozatlan icleig tart.

26.
A Szerzodo Fe|ek bármelyike jogosultak a béľleti szerzodést indoko|ás nélkül 30 napos felmondási
idovel felmondássa| felmondani. A fe|mondás a hónap utolsó napjára szólhat.

Hatĺirozott idejíĺ bérleti szerződés esetén
25.
A bérletijogviszony az 5,l ponÍban meghatáľozott kezdeti időponttól |.latározotÍ" ideig taľt, a fe|ek azt
csak egyezo akarattal szüntethetik meg, kivéve az a|ábbi, va|amint jogszabályban meghatározott
eseteket.

f6.
A hattrozoťt idő a|aÍt a Bérbeadó jogosult háromhavi fe|mondási időve| fe|mondani a bérleti
jogviszonyt, ha
a.l az onkonnányzat a |^le|yiségeket ĺlem önkonĺárlyzati tLlla.jdon esetén az onkormányzatokra
érvényes jogszabályban meghatározott mindenkori kisajátításijogcímek alapján kisajátíttatná, fe|téve,
hogy a Képviselotestület azon cé| megvalósításáró| már döntést lrozott, ame|yhez a helyiségekre
szüksége van.
b./ a helyiségek la he|yiségeket érinto épu|etrésztl áta|akítására, lebontásáraż vagy rendeltetésének a
negvá|toztatásáraazÖnkormányzatjogerős és végrehajtható hatósági engedéIyt kapott, vagy
c.l az Onkormányzat jogszabá|y vagy ajogszabályon alapuló hatósági |.latározat a|apján köteles a
helyiségeket harmadik szemé|ynek átadni.

A határozott ido alatt a Bér|o jogosult háľomhavi felmondási idovel felmondani a bérletijogviszoný.
ha a béľlet fenntaftása már nem á|l érdekében.

27.
A Bérlő rendkívti|i fe|mondássa| szüntetheti meg a jogviszony,t., ha a Bérbeadó a jelen bérleti
szeľződésben foglalt kötelezettségeit sú|yosan megszegi.
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28.
A szerződó fe|ek rogzítik' hogy a lakások és he|yiségek bérletéľe, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokľól szó|ó l993, évi LXXVIII. törvény 25. $-a szerint a bérletijogviszony
Bérbeadó részéroltöfténo rendkívĹiIi feImondásának van he|ye a következő esetekben és módon:
a.l Ha a Bér|ő a bérleti díj fizetésre megálIapított idopontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a Bérbeadó
köteles a Bérlot - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a
Bér|o a felszólításnak nyo|c napon beliil nem tesz e|eget' a Bérbeadó további nyolc napon belü|
írásban felmondássa| é|het. A felmondás az elmulasztott hatáľnapot követo hónap utolsó napjára
szólhat. A fe|mondási ido riem lehet rövidebb tizenot napná|.
b.l Ha a Bér|ő magataftása szolgá| a fe|mondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlot - a
következményekre figye|meztetéssel - a magatartás megszĹintetésére vagy megismétlésétol való
tartózkodásľa a tudomására jutásátől számított nyolc napon be|ü| írásban felszólítanĺ. A felmondást az
alapjául szolgáló magatartás fo|ytatásáról vagy megismét|ésétő| szźrnítoľt nyolc napoľ| belü| írásban
kelI közö|ni.

29.
A 28. pontban meghatározoÍt jogszabtilyi rendelkezésekre tekintettę| Béľbeadó rendkívüli
fe|mondással sztintetheti meg a bér|etijogviszonyt ktilönösen akkor, ha a Bérlő
a./ A bérleményekben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet,
b./ A bérleményeket nem a je|en szerzodésben meglratározott cé|ra |.laszná|ja, vagy másnak a
Béľbeadó hozzájáru|ása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, va1y arra a Bérbeadó
hozzáj áru|ásáh oz kötott bárm i l y e n s zerző d ést kot, |lozzáj árLl l ás n é l k ü l .

c.l A Bérbeadó részére fizetendo bérteti díj, közĹizemi díj, káftérítéS, i||etve egyéb fizetési
köte|ezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Béľbeado írásos - a fe|mondás kilátásba helyezését
is tartalmazó - feIhívására a fizetési kötelezettségének a felszó|ítás kézhezvéte|ét követő 8 napon beIiiI
neln tesz eleget.
d./ A bérleti szerzodés megkötését követo 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó
felhívását követo 8 napon belti| nem intézi avízora nevére töfténo átirźsät, va|amint nem köti meg a
bérlemények haszná|atához szükséges va|amennyi szolgá|tatási szerződésÍ., vagy a szo|gá|tato
felhívásában szeľep|o határidon belül a szo|gá|tatási szerzodések szĹikség szerinti módosítását,vagy
ezek megkotését az elobbi határidőn belül a Bérbeadó fe|é a szerzodések egy másolatának ĺeadásáva|
nem i gazo lja. Megh i úsítj a, i l l. akadá|y ozza az űj mérőőra bęszerelését.
e.l A szo|gá|tatási szerződésekben szereplő, il|etve a szolgáltató által kiszźlln|ázott szolgáltatási és
egyéb díjakat a bér|eti jogviszony kezdeti idopontjáto| a szerződésben, il|etve a szám|ában szerep|ő
határidőig a szolgáltató részére nem fizeti meg'
f'l A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhaszná|ása esetén aú. az eredeti összegľe a
Bérbeadó íľásos felhívásátő| számított 8 napon be|ü| nem egészíti ki.
g./ A bérleményeket és berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen |laszllá|ja, az ezekben á|ta|a
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására, 8 napon be|Ü| nem.javítja meg, i||. a kár1 nem téríti meg a
bérbeadónak.
h./ A Bérbeadó felhívása e|Ienére neIĺ végzi e| az á||agnegóvás éľdekében a bérleményeken be|ül
fe l merĹi lo fe I új ítás i, kaľbantartás i, j av ítás i m u n kákat.
i./ A bérleményekben a Bérbeadó előzetes engedé|ye né|ki'il végez átalakítáSt vagy bővítést. A
táľsasház
vagy a Bérbeadó elozetes engedé|ye né|kü|, vagy építési engedély nélkül he|yez ki rek|ámot il|etve
cég!źtb|át, |égkondicioná|ó berend ezést, sze||óző kjv ęzetést'.
j./ A bérleményeket Úgy haszná|ja, a Bérlő, a tag|ai, a doIgozói, az úz|eti paľtnerei olyan magataľtást
tanúsítanak' arnely az épĹiletben levő másik bérlőt, lakókat, szoIĺszédokat, a tevékellységében zavarja
vagy veszé|yhe|yzeteÍ., terelnt' és ezÍ a nagatartástlt a Bérbeadó felszóIítását követő 8 napon beltil nem
szünteti meg.
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k./ A Bér|ó a bérlemények közvetlen köľnyezetében akár a bérlő vagy taga, dolgozói, üzleti paltnerei,
ügyfelei á|ta| tanúsított, a közösségi együtté|és követe|ményeivel kirívóan el|entétes magataftásokat
neki felróható okból az önkormányzatközterü|et felügyeletét ellátó SZerVe fe|é nem jelenti be.
l./ A bér|eményeket a Bérbeadó fe|hívása ellenére sem |raszná|ja, iIl. nem rende|tetésszeruen haszná|ja.
m./ Nem köt biztosítást a bér|eményekben levo vagyolrtárgyaira, valamint a tevékenységéből eredo
károkra, a kotvényt a Bérbeadónak a szerződésben meghatározott hatáľidőn be|ül nem mutatja be, és
mindezt a Bérbeadó felhívása e||enére 8 napon be|ü| nem póto|ja.
n./ A hatósági, tuzvédelmi' ba|esetvédelmi és polgári védelmi eloíľásokat a Bérbeadó fe|hívása
e||enére nem taltja be'
o./ A székhe|yében, lakcímében bekövetkezett VáltoZáSt nem jeIenti be a Bérbeadónak
p./ Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleményekbe a rende|tetésszerű lraszná|at elIenorzése,
il|etve a Bérbeadót terhelő fe|ú.jítási ĺnunkák végzése érdekében. il|. ezek végzésében akadá|yozza'
q./ A jeIen szerződésben fogIalt esetekben.

30.

A bér|eti jogviszony egyebekben a34. pontban hivatkozottjogszabáIyok átta| szabćiyozott esetekben
szűnik meg.

31.
A bérletijogviszony bármilyen megszűnése esetén aBéľ|ő koteles a bérletijogviszony utolsó napján a
bérleményeket kiürítve, tisztán, aZ tÍvéte|kori felszere|tséggel, a Béľbeadó képvise|őjének átadni. A
felek az átadott bér|eményekľol állapotfelvéte|t és he|ységte|tárt, tarta|mazo jegyzőkönyvet vesznek
fel' A Béľ|ő |lozzájáru| ahhoz, hogy amenllyiben a bérleti jogviszony megszűnését követo 8 napon
belü| ingóságaitól kiürítve nem |lagyja el a bérleményeket, a bérbeadó illetve képviselője jogosulttá
válik aľra, hogy a heIyiségeket felnyissa, az ingóságokat a bér|o koltségére elszál|ítsa' és a
bérleményeket biftokba Vegye. A Bérbeadó az ingóságokon törvényes zá|ogjogoÍ szerez a hátralékos
bér|eti és |rasználati dij, valamint a jáľulékai erejéig.

32.
Ha a bér|emények korábban a Béľlő székhelyeként Vagy teIephe|yeként a cégbíróságon beje|entésre
kerüIt' a bérletijogviszony megszrĺnését követő l5 napon be|ül a bérlo köteles azt toröltetni.

33.
A Béľ|ő a bér|etijogviszony bármely okból torténo megszűnése esetén csere helyiségekre nem tarthat
igéný. Kártalanításra abban az esetben tarthat igényt, ha a béľ|eti jogviszony - részérő| töfténő -
felmondásáľa a Béľbead ó szerződésszesése miatt került sor.

34.
A jelen béľ|eti szerzodében nem szabá|yozott kérdésekben a lakások és helyiségek bér|etéről szóló
1993. évi LXXVIII. törvény, a nemzeti vagyonró| sző|ő 20ll. évi CXCV|. törvény' a Polgári
Torvénykönyvrol szólo f013. évi V. törvény, va|amint az tnkormányzattu|ajdonában álló nem lakás
cé|jźľa szolgáló helyiségek bérbeadásának fe|tételeiről szóló 35120|3 (VI.20.) Budapest Józsefvárosi
Önkormányzati rende|et mindenkori vonatkozó rendelkezése i az irányadőak.

35.
Szerződő Felek az esetleges jogvitá.jukat elsőd|egesel] peľen kívĹili megállapodássa| kísérlik meg
rendezní. Amennyiben eZ Ile|T vezet eredlnényre. a bérlernények helye szerint i||etékes bíróság
kizárólagos ilIetékességét kötik ki.

36.
A Béľlő kije|enti, hogy a je|en szerződésben foglalt k<jtelezettségei vál|a|ására közjegyző e|ótt
egyoldalú köte|ezettségvá|lalási nyilatkozatot ír alá. Ez a|apján bírósági végrehajtásnak van he|ye. A
béľ|o tudomásul veszi, amennyiben az egyo|da|ri kötelezettségvá|lalási nyi|atkozatot a je|en bérleti
szerződés a|áírtsát követő 5 munkanapon beIüI nem írja a|á, az onkormál.lyzaÍnak, i||etve a
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Béľbeadónak a Bér|ő kijelöléséről szó|ó jognyilatkozatához va|ó kötottsége megszűnik, a jelen
béľleti szerződés a |latá|y át veszíti.

A Szerződ(ĺ Felek kijelentik, hogy a bér|etijogviszonyból mindenkor fęnnáI|ó bérleti díj, közmű díj és
egyéb tartozás méftékét a Bérbeadó szám|ái, nyi|vántartźlsai, könyvei alapján készĺi|t kozjegyzói
okiratba fog|alt ténýanúsítvány igazo|ja, amelynek elfogadására a Felek je|en szerzodés aláírásával
kötelezettséget válla|nak.

A Szerződő Fe|ek megállapodnak abban' hogy a Béľbeadó akozjegyzőtol a teljesítés kötelezettség
|ejárata, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanťlsítványba foglalását is kérheti,
amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre szükség van.

A Szeľződő Fe|ek a felkért közjegyzonek a titoktatási kötelezettsége aló| a felmentést megadják,
abból a célból, hogy a fenti egyo|da|ú kötelezettségvá|la|ási nyi|atkozatot, iIl. a ténytanúsítváný
eIkészítse.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvá|la|ási nyi|atkozat és a ténytanúsítvány
költségei a béľ|ot terheIik.

37.
A Szerződó felek rogzítik, hogy a lakások és he|yiségek bérletéro| szóló l993.évi LXXVIII. torvény
11/A. s (l) bekezdése és a 95. $ (2) bekezdése éľte|mében f016, januźlr l. napjától a Bérbeadó a nem
|akás céljára szolgáló helyiségek tekintetében a jogszabá|yban meglratározoÍt energiahatékonysági
tanúsítvány másolati példányát a bér|eti szerződés megkötéSét mege|ozően koteles az új bér|onek
bemutatni, és azÍ' a szerzodés megkötésével egyidejű|eg a Béľlő részéľe átadni'

A Bér|ő jelen okirat a|áírásźtva| kije|enti' hogy . azonosító számma| el|átott
eneľgiahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azza| mindenben
megegyező másolati pé|dányt átvette.

38.
A jelen bér|eti szerzódés akkor |ép hatályba, ha a Bér|ő az ovadékot a Bérbeadónak lnegťlzette,
valamint aközjegyzőné| az egyolda|ú kotelezettségvállalási nyilatkozatota|áírta.

39.
A je|en bérleti szerződés megkötéséve| a Szerződő fe|ek között a bérlet tárgyában korábban
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeIi megállapodások a hatá|yukat veszítik' kivéve azokat-,
amelyek a jelen szerzódés mellék|etét képezik.

40.
A Szeľződő Felek kijelentik' hogy a béľleti szęrzódés a|áírására jogosu|tak. E kije|entésükért,
valamint a bérleti szeľződésben |eírt adatok helyességéért teljes anyagi fele|ősséget vállaInak.

41.
A jelen szerzódés elválasahatatlan mellékIetét képezi a Bér|ő cégkivonata, a|áírási cíIĺpéldánya. a
képv i se | őj e szem é |y i i gazo|v árry tln ak és I akc írn kálty áj ának m áso l ata.

41.

Jelen szerződés ... ....... ( ' ') szánozort oldalbó|

szerződést a Szerz(idő Fe|ek elo|vasás után. minl
íták a|á.

Kelt: Budapest,

áll és 5 (öt) eredeti pé|dányban készü|t. A bérleti

akaratukka| mindenben megegyezőt, jóváhagyó|ag
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Budapest Józsefváľosi on kormányzat
bérbeadó képvise|etében e|jáľó

Józsefváľosi Gazdátkodási Ktizpont Zrt.

Béľ|ő képvise|ője
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ll.sz'mellék|et

Osszefoglaló a benyújtandĺó aján|at foľmai és tartalmi ktivetelményeiről

Az aján|atot az ajánlattevól jogi szemé|ylsz,ervęz,et' képviselóje mincĺęn olclalon kézjegyével
koteles ellátni. Az aján|atnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie.
Az aján|atot két példányban, külön lezźĺrt borĺtékban kell benyúj tani, az egyik példányon
feltüntetve az ,,Eredeti példány'', a másikon a ,,Másolati példány'' szöveget' A borítékon nem
szerepelhet a benyújtóra vonatkozó jelzés.
A boľítékon akövetkező szoveget kell feltüntetni: 

',Budapest 
VIII. kerület, Üllői út 16/8. és

az ĺ]I|łii út 18. szám a|atti, 3676310/Al48, 3676410lA/1, 3676410/Al3 he|yrajzi számu nem
lakás célj ár a szo|gttlő helyi sé gek e gyüttes bérbevétele''
Az ajánlaÍot sértetlen borítékban kell benyújtani. séľü|t. felnyitott borítékot a Lebonyolító
nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazoIást kell csatolni az
aján|athoz.
Az aján|ati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánIati
biztosĺték

Az aján|at tarta|mát a következo sorrendben kell összefűzni:
l. Jelentkezési lap (l .vagy 2. sz. melléklet)
2. Ajánlati ĺjsszesítő (3. sz. melléklet)
3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat avćt||a|kozőiigazo|ványról (egyéni vállalkozás

esetén)
4' Eredeti,30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a Szervezet

bej egyzéséről fi o gi szeméLy l szervezet esetén)
5. Aláíľási címpéldány eľedeti péIdánya vagy másolata (jogi személylszervezet esetén)
6. A Ptk. eloírásai szerinti bizonyítő erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nęm a

cég képvise|ője írja a|á
7 . Pá|yźtzati dokumentáció megvástlr|ásáro| szóló bevéte|i pénztárbizony|at másolata
8. Ajánlatí biztosíték beÍizetéséľol szóIó igazo|ás másolata
9. Nyilatkozat végelszámolásról, csodeljárásľól, felszámolásról' végrehajtási eljárásľó| (4.

sz. melléklet)
10. Bérbeszámítási kéľelem esetén a kérelem leíľása és a bérlemények felújításáVal

kapcsolatos elképzelések, hozzáv etőleges költségvetés
l l. Nyilatkozat apá|yázati feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésről, ingatlanszeľzési

képességro|, aján|ati kcltottségről (5. sz. melléklet)
|2. Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajthatőkoztartozásról; Kiíróval szemben fennálló

tartozásrő| (6. sz. melléklet)
13. NAV igazolása
|4. Helyi adó igazo|ás (beszerczhető: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala l082 Budapest,

Baross l. 63-67 .II. em.)
15. Bérbeadóval szemben fennálló tartozásigazo|ása(beszerezhető: JGK Zrt.1083

Budapest, Losonci v. 2. )
|6. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságrő| (7 ' sz. melléklet)
17. Nyilatkozat abankszttmlaszámről (8. sz. melléklet)
l8. Nyilatkozat a szervezet átlátlrató ságtro| (9. sz. melléklet)
|9. Amennyiben szĺikséges, további okiľatok a szervezeI át|źĺhatőságának igazolására
20. A bérleti szerződéssel kapcsolatos észľevétęlek. módosítási iavaslatok
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12. sz. meIlék|et

Általános Tájékoztató

Az onkormányzattulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület, Üllői ut 16/B. és az Ülltii út 18.
szám alatti, 3676310lN48, 3676410lAlI, 3676410/A/3 he|yrajzi számu nem lakás cé|jára
szolgáló helyiségek, amelyek aZ ingatlan-nyilvántaľtásban egyéb és üzlet besoľolással
szeľepelnek.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gtiő
helyiségekben a bérbeadó helyett e|végzett munkálatok kciltségeinek elszámolását, aZ
onkormányzat Képviselő-testület 24812013, (VI. 19.) számu határozatának 34. pontja
szabá|yozza. Ez a|apján a béľbevett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása során a
béľbęadó helyett, a béľlő által elvégzett munkálatok koltségének elszámo|ására az alábbiak
szeľint van lehetoség.

. A helyiségek béľbevétele előtt több alkalommal is kéľheti a helyiségek megtekintését, amely
megtekintések soľán lehetosége van felméľni a szükséges munkálatokat, kikérheti szakember
véleményét, árajźln|atot kérhet. Ez a|apján tud donteni a helyiségek bérbevételéľol és
megalapozott béľbevételre vonatkozó pá|yázatoI' nyújthat be a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-n keresztül a tulajdonos-bérbeadó onkoľmányzathoz. A helyiségek
megtekintését a Kereskedelmi célú bérbeadási Iľoda (1083 Budapest, Losonci u.2.I. emelet
l3. szoba, tel.: 06 | 2|6.6962) á|ta| kiadott ,,Megtekintő''-vel kezdeményezheti. A
megtekintés időpontjának egyeztetést csak a megtekintoben meghatározott szervezeÍ.
meghatalmazással rendelkęző képviselője (dolgozója), vagy a megtekintőn meghatározott
személy kezdeményezheti, a megtekintésen csak az a személy vehet ľészt. (Balogh Zo|tán
referens 06 20 429-7196\

. Bérbeszámításra csak a tulajdonos elozetes jóváhagyása a|apján van Iehetőség. Azazvagy a
még a pá|yázathoz csatoltan, vagy a bérleti szerzodés megkotését követoen a munkálatok
megkezdése előtt kell nyújtani a helyiségek felújításáľa vonatkozó tételes költségvetést. A
költségvetés elfogadásárőI, a munkálatok költségeinek béľleti díjba torténo beszámításáró| a
tulajdonosi joggyakorló dönt. A döntés a|apján megkötött Bérbeszámítási megállapodás
alapján történik meg a munkálatok koltségeinek elszámolása.

. A felújítás koltségvetésének benyújtása elott kérjük, egyeztessen aZ Ingatlanszolgáltatási
Irodával (l083 Budapest, VIII. kertilet or u. 8.; telefonszámok: 06 1 334-|745, 314-l098,
333-4146), amelyek azok a felújítások, amelyeket a bérbeadónak kell elvégeznie, igy a
költségek a bérbeadót terhelik, és melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a bérlet
időtartama a|att a bérlőt terhelik' igy ezen kciltségek megtérítésére igény nem nyújtható be a
bérbeadó felé.

. A Bizottság döntése után a Kereskedelmi célú bérbeadási lľoda megköti a Bérbeszámitásí
megállapodást a bérlővel, ami utánkezdodhet csak el a felújítási munkálatoke|végzése, és a
költségek megállapodásban foglalt feltételek szerinti elszámolása.

. A bérlo az á|ta|a e|végzett bérbeadóra tartoző munkákľól az onkorm ányzat, mint vevő
részére szám|át állít ki. A bérbeadó a béľbeszámítással lefedett bérleti díjat egy összegben, a
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következo havi számlával egyidejűleg küldi meg a bérlo részére. A bérlő ezt követően a
bérbeszámítás idotartamára, a béľbeszámítás levonása után fennmaradt összegnek megfelelo
béľleti díj számlát kap havonta, melyet köteles határidore befizetni.

A bérbeszámításra vonatkozó igényt célszerű már a pá|yázatban szeľepeltetni (áľajánlat,
koltségvetés mellékletként tĺjrténo becsatolásával)' hogy nyertes pá|yázat beadása esetén a
pá'|yázaÍot elbíráli. a béľbeadóijogokat gyakor|ó bizottság tudomást szerezzen errol' és ennek
ismeretében hozhassa meg dontését.

Bérbeadói ktitelezettség:

A helyiségekben lévő berendezési tárgyak és közműórák műkodo képes á||apoÍának
biztosítása bérbeadói kötelezettség, amennyiben a méľőórák átírásáva| probléma merül fel,
vagy azok hiánya esetén' a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. Ingat|anszolgáltatási
Irodájához kell fordulni (1083 Budapest, VIII. keľület' or u. 8. telefonszámok: 06 | 334-
17 45 

^ 
314-l 098. 333-4146\.

A Bérbeadó szavatol azétt, hogy harmadik személynek nincs a helyiségekre vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiségek birtokbavételében, zavart'a|an használatban akadtiyozza,
vagy kor|átozza.

A Bérbeadó gondoskodik a Bérlő tűrési kötelezettsége mellett, az életveszélyt okoző, az
ingatlan á||agát veszé|yeztető, a helyiségek rendeltetésszerű haszná|atát" lényegesen
akadáIyozó, a Bérbeadót terhelo hibák kijavításáľól. A Bérlő e munkálatok elvégzését a
bérbead óval tönént me gál lap o dás alapj án tĺv ál|a|hatj a'

Bérlő ktitelezettsége:
A bérleményekben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yező hatóságok,
szakhatóságok és kozúzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok) ny1|atkozatát,
i ll etve a j o gszabá|y szeľinti tul aj dono s i hozzáj áru|ást me gszeľzé séről.

A tevékenység megkezdése elott a bérbevett helyiségek haszná|ati módja megvá|toztatásához
a társasház bel ee gyezo ny i 1 atkozata szüksé ges l ehet.

A helyiségeket kizáľólag a béľleti szerződésben foglalt tevékenységrehasználhatja, továbbá a
bérleményekbe történő befogadáshoz' a|bér\etbe adáshoz, a helyiségek cseréjéhez. a bérleti
j o g átľuházásáho z a he l yi sé gek tu l aj do no sának ho zzáj áru|ása szüks é ge s.

A helyiségekben lévo közműórák saját névre tcjrténő átíratása. amennyiben a helyiségek
rendelkezik. víz közmű ellátottsáqgal. vállalja saját költségen a vízóra
felszerelését/hitelesítését (az ezzel kapcsolatos költségek vállalását) vagy a nevéľe történő
átiratását.

Köteles a bérleményeket és a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, valamint
gondoskodni a beľęndezési tárgyakban, - ideértve aZ épület szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszerelési tárgyakban - mind akiztlrő|agosan használt, mind a kcjzösen
haszntit helyiségekben a saját, vagy a béľleményeket hasznáIatára vele egyritt jogosított
személyek magatartása folytán ke]etkezett hibák kijavításáľó| és az okozott káľ megtérítéséľől.
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Köteles az á||agmegóvás éľdekében a béľleményeken belĹil felmerülő karbantartási, javítási
munkákat saját kciltségén elvégezni. A bérleményeket burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
bérleményeket berendezéseinek, a portálnak aZ üzlethomlokzatnak a karbantaľtásáva|,
illetőleg azok pótlásával, cseľéjével kapcsolatos költségek vise|ésére a Bérlo koteles.

Az épiilet homlokzatán- a táľsashćnban lévő hclyisćgck csctćn aÍ.ársasház közgyűlése,Íiszta
önkormányzati tulajdonuházban lévő helyiségek esetén a Béľbeadó előzetes engedélyével és
az tita|a jóváhagyott helyľe és kivitelben _ csak olyan cégtáb|át, emblémát, ľeklámot,
légkondicionáló berendezést, sze||őzó kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély koteles cégtábla, embléma, reklám,
légkondicionáló berendezésÍ', sze||oző kivezetést kihelyezése ezen felül jogeľos építési
engedély birtokában helyezhető el.

A székhelyében' a cégiegyzésében, vagy képviseletében bekovetkezó vá|tozást köteles a
cégbírósági vá|tozásje|entési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni.

Bérlo a tudomásra jutástól szźtmÍtott 8 napon belü] koteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha ve|e
szembęn felszámolási vagy csodeljárás indult, vagy a végelszámolását hatáľoztaeI'

Amennyiben az önkormányzati tulajdonú béľelt helyiségeket a bérlo székhelyeként vagy
telephelyeként a cégbíróságon bejelentette, a bérleti jogviszony megszűnését követo l5 napon
belül köteles azt töröltetni.
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