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Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Budapest Főváros VIII' keľület Józsefirárosi Önkoľmányzat (a továbbiakban: onkoľmányzat)
tulajdonát képezi

1.) a Budapest VIII. keľület, Szigony u. f6. szám alatti, 36195 he|yľajzi számrĺ, 763 mz
alapteľĺ.iletű telekingatlan (a továbbiakban: Ingatlan vagy telek)' Az ingat|an-nyilvántartásban
kivett beépítetlen terület besorolással szeľepel azIngat|an (atovábbiakban I. Ingatlan)'
Az In gat|an 2 0 1 7. j ún iu s 3 0 -án kerĺi lt átadásr a az onkoľm á ny zat birtokźŕi a.
AzIngat|an a Coľvin-negyed területén belül a Szigony-negyedben helyezkedik e|.
Tźrgyi telek formája tég|a|ap alakú, az utcafronton kerített, balo|dalľóI a szomszédos
többszintes tźtrsasház ttlzfa|a hatáľolja. A fe|szín zűzoIt kavicsos. A telekhatáľon va|amennyi
közmű megtalálható. Az Ingatlan azutcafronton fémosz|opokľa feszített drótháló keľítéssel és
oSB lappal lrezttrt. Ezen a ľészen van a fémszerkezetu, kétszárnyas kapu' me|y biztosítja a
telekľe töľténő gépjármiĺfoľgalmat.
A teriilet Ll-VIII-7 jeliĺ lakóövezeti besoľolású. A telken nincs felépítmény.

2') a Budapest VflI. kerület, Szigony u. 28. szám a|atti, 36|96 helyľajzi számú, 713 m2
alapteri'iletű telekingatlan (a továbbiakban: Ingatlan vagy telek)' Az ingat|an-nyilvántaľtásban
kivett beépítetlen terület besorolással szeľepel azlngat|an (a továbbiakban II. Ingatlan).
AzIngat|an 2017. június 30-án kerü|t átadásra az onkoľmányzat bi'tokába.
AzIngat|an a Corvin-negyed teľületén belül a Szigony-negyedben helyezkedik el.
Tárgyi telek formáj a tég|alap a|akű, a fe|szín ztnoÍt kavicsos. A telekhatáron valamennyi
közmű megtaláIható. A vizsgált ingat|an az utcafronton fémoszlopokra feszített dľótháló
kerítéssel és oSB lappal lezárt.
A terület Ll-V[I-7 jeliĺ lakó<jvezeti besorolású. A telken nincs felépítmény.

3.) a Budapest VIII. keľület, Szigony u. 30. szám a|atti, 36197 hetyľajzi számú, 806 m2
alapteľületű telekingatlan (a továbbiakban: Ingatlan vagy telek). Az ingatlan-nyilvántartásban
kivett beépítetlen teľület besoľolással szeľepel azlngat|an (a továbbiakban III. Ingatlan).
Az Ingatlan 20l7. június 30-án keľült átadásľa az onkoľmányzatbirtokába.
Az Ingatlan a Corvin-nęgyed teri'i|etén belül a Szigony-negyedben helyezkedik el.
Tźtrgyi telek formája tég|a|ap alakú, a felszín zízott kavicsos' A telekhatáľon valamennyi
k<jzmű megtalálható. A vizsgált ingatlan az utcaftonton femosz|opokľa fęsziteÍt dľótháló
kerítéssel és oSB lappal |eztrt.
A teľtilet L1-VIII-7 jelű lakóövezeti besorolású. A telken nincs felépítmény.



- továbbiakban egytittesen: Ingatlanok vagy telkek -

A helyi város-ľehabilitációs tertilet kijelöléséről és a teľĺileten a rehabilitáció megvalósításáról szóló
32lf00I. (X, 26.) önkormányzati rendelet a|apján a tźlrgyi helyiséget magtlba foglaló épület HVT
teľületet érint. A REV8 ZÍt. tźiékoztatása szerint a bérbeadásnak nincs akadá|ya.

Tekintettel an:a, hog Társaságunkhoz béľbevételi szándék érkezett a Corvin Sétány pľojekt
építkezéseihez kapcsolódóan anyagtárolási és felvonulási területként történő hasznosítás céljából'
indokolt a telkek pál|yźzat íĺján töfténő bérbeadása. Az onkormányzat tulajdonában á||ő

ingatlanvagyon hasznosításáľa, tulajdonjogának źttruhtzásźra vonatkozó versenyeztetési szabályokról
szóló I|f/f}lr1, (05.1l.) számű képviselő-testü|eti határozat (a továbbiakban: Veľsenyeztetési
szabá|yzat) 52. pontja éľtelmében a nem lakás céljáľa szolgáló ingatlanok bérbeadására kiíľt
pá|yázatban a minimális béľleti dijat a Képviselő-testület nem lakás céljára szolgáló ingatlanok béľleti
díj áról szóló határo zata a|apján kell megál lapítani.

Az tnkoľmányzat tu|ajdonában álló üľes te|kek, felépítményes ingatlanok, gépkocsi beállók és
dologbér|et bérbeadásának feltételeiľől szóló 5912011. (XI. 07.) önkoľmźnyzati ľendelet 13' $ (1)
bekezdése éľtelmében, amennyiben az onkormányzat részéről töľténik az aján|aÍtétel, a bérlemény
bérleti díjának méľtékét a Képviselő-testület hatttrozatttban megállapított bérleti díjak alapján kell
meghatźlrozni.
Fentiek a|apján a telkek bérbeadása pá|yáztatás útján valósul meg, azaz a bérleti díj mértékének
meghatáľozása az onkormányzat részéró| történik az a|tbbiak szerint:
Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek, gépkocsi-beá|lók,
eg1éb dologbéľletek bérleti díjźtrő| sző|ó f48l20l3. (VI. l9.) számú képviselő-testiileti határozat (a

továbbiakban:Kt,hatfuozat) II. Fejezet 8. b) éľtelmében a telek bérleti díja:
- Palotanegyed, Népszínház negyed, Csarnok negyed és Corvin negyed: nettó

200,- Ftlmzlhő,
- Magdolna negye d, Orcry negyed, Losonci negyed: nettó l50,- Ftlmz/hó,
- Tisztviselőtelep, Ganz-negyed, Keľepesdu|ő,Százados negyed: nęttő |25,.FtJmz lhő.

Tekintettel aľľa, hogy a tárgyi telkek a Corvin-negyeden beltil helyezkednek el, a béľleti dijat 200'-
F tJ mz lhő osszegben kell meghat ározni.

l')A Grifton Properly Kft. (Toronyi Ferenc) źita|2017. jri|ius 11-én készítettés2017'július 12-

én Gódor Lász|ő fiiggetlen szakértő źita| jőváhagyott éľtékbecslés szeľint a Budapest VIil.
keľületo Szigony u.26. szám alatti, 36|95 helyrajzi számű 763 mf alapteľĹiletű telekingatlan
nettó forgalm i énéke 1 79. 000.000,- F t (23 4,600,- Ft/m2).
Az I. Ingatlanra vonatkozó nettó havi béľleti díj összege: 152.600'- Ft.

2.)A Grifton Property Kft. (Toronyi Feľenc) á'|ta|2017,július 1l-én készített és2017'július 12-

én Gódor Lźszlrő fiiggetlen szakértő źita| jővźthagyott énékbecslés szerint a Budapest VIII.
keľület, Szigony u. 28. szám a|atti,36|96 he|yrajzi szttmű 7|3 m2 alapteriiletíĺ telekingatlan
nettó forgalmi értéke l 6 8.000. 000,. F t (f3 5 .624,- Ft/ m2\,

A II. Ingatlanra vonatkozó nettő havi béľletĺ díj iisszege: 142.600,-Ft.
3.) A Gľifton Propeŕy Kft. (Toronyi Ferenc) álta|2017. július l1-én készítettésf017'július l2-

én Gódor Lźsz|ó fiiggetlen szakérto źita| jóváhagyott énékbecslés szerint a Budapest VIII.
keľület, Szigony u. 30. szám a|atti,36|97 he|yrajzi számĺl 806 m2 a|apterü|etĺĺ telekingatlan
nettó foľgalmi éľtéke 1 68.000. 000,- Ft (23 5 .624,- F t/ m2),

A III. Ingatlanra vonatkozó nettó havi béľleti díj összege: 161.200- Ft.
Fentiekľe tekintettel j avasolj uk a

1.) Budapest VIII. keľület, Szigony u.26. szám alatti,36|95 he|yrajzi számis,763 m2

alapteľĹiletrĺ telekingatlan hatátozott ĺdőľe, 2020. decembeľ 31. napjáĺg szóló bérbeadtsttra
vońatkozó, nyilvánós, egyfoľdulós pá|yćnati felhívás kiírását, 152.600,- Ft/hó + Átr..A. ĺoľleĺ
díj összegen . A páiyázati kiírásban kerĹiljön rögzítésre, hogy a pá|yźnat tárgyźú képező telket

I



kizźró|ag felvonulási teľĺiletként és anyagtáľolás céljára lehet haszrosítani, a tűzvédelmi

eloírások betaľtása mellett.
2.) Budapest VI[I. keľület, Szigony u. 28. szám alatti,36196 he|yrajzi számú, 7|3 m.. 

alapterülettí telekingat|anhatározott időľe,2020. decembeľ 31. napjáĺg szóló béľbeadźsára

vonatkozó, nyilvánšs, egyfordulós pźĺ|yázaii felhívás k\irását,|42.600,- Ft/hó +,itr.ĺ' té"leti
dÍj összegen. A pźiyázati kiírásban keri'iljön rögzítésľe, hory a pźiyázattźlrgyät képező telket

rizaraag felvonulási területként és anyagtáľolás cé|jára lehet hasznosítani, a tĺĺzvédelmi

előírások betaľtása mellett.
3.) Budapest VIII. keľůilet, Szigony u. 30. szám a|atti, 36|97 helyrajzi szźlmu, 806 m,' 

alaptertiletíĺ telekingat|an hatáľozott időľe, 2020. decembeľ 31. napjáig szóló bérbeadására

vońatkozó, nyilvánšs, egyfordulós pá|ytzatifelhívás kiírását, 161.200,- Ft/hó + Átr.A, Mľleti
díj összegen. A pá|yźnati kiíľásban kerü|jön tögzitésre, hogy a pźůyázattárgyát képező telket

uiźarĺ:lag felvonulási teľületként és anyagfźrolás céljáľa lehet hasznosítani, a tűzvédelmi

eloírások betartása mellett.
Javasoljuk az e\oterjesztés tźrgyát képezo telkek egyiittes bérbeadásáľa vonatkozó nyilvános ptůytnat

kiíľását.

A pá|yázati fe|hívásban indokolt rögzíteni, hogy a pályázőnak kell vállalnia a telkek felvonulási

t"ńl"tl.enti éslvagy anyagtáľolással kapcsolatos kialakítási költségeit, illetve a kialakítással

kapcsolatos feladatok viselését. Ezen k<jltségek megtéľítését a pźilyázó (tehát a későbbi béľlo)

kizfuő|aga bérbeadóval előzetesen megkötött megáltapodás alapján kérheti. Amennyiben a költségek

mértékéiől és megtérítéséľől a felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy a bérlő azok megtéľítését

semmilyen jogcímen nem követelheti a bérbeadótól a béľleti jogviszony megszűnését kĺivetően sem.

ĺ pa|ýazaii kií.á.bun gépjáľművek paľkoltatása cé|jfua történő hasznosítást kifejezetten kizźlrő

feltéteikent indokolt szeľepeltetni, és kik<jtni, hogy a telkekre ne legyen beadható olyan bérbevételi

ajźn|at, amely gépjárművek parkoltatására vonatkozik.

Javaso|juk továbbá, hogy a pźt|yázat eredményét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi

Önkoľmányzat Képviselő-testülete állapítsa meg.

A Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezeti és Műkodési SzabáIyzattrő| sz6|ő 36ĺ20|4. (XI'06.)

önkormányzati rendelet 7. szźtm,ű mellékletének 1.4.6. pontjában foglalt ľendelkezése és a Budapest

Józsefuárósi onkormányzat vaąyonáľól és a vagyon fe|etti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóIó

66lfoy2' (Xil.l3') önkormányzati ľendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 17. $ (2) bekezdésében

foglaltakra a Tisĺelt Bizottság jogosult a döntést meghozni.

A p11yázati felhívást az onkoľmányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására,

tulajdoňjogánakátruházásáľa vonatkozó versenyeztetési szabályokľól szóló |Iflf01,7' (05.1l.) szám,ís

tepvĺseio-ĺesfiileti határozat (Versenyeztetési Szabályzat) 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően, a

Budapest Főváľos VIII' kerĹilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hirdetotab|á$źn, a Józsefuáľosi

GazdŁluodźtsi Központ Zrt. (a továbbiakban: Bonyolító) ügyfélfogadásra szolgáló hĄiségeiben, a

Józsefuáľos című helyi lapban, az onkoľmányzat éš a Bonyolító honlapján, továbbá az önkormányzat

és a Bonyolító rendelkezésére źl||ő egyéb internetes hiľdętési poľtálokon javasoljuk közzétenni.

II. A beteľjesztés indoka
Az önkorň ányzati tulajdonú üľes telekingatlanok nyilvános ptilyázaton tcjľténó bérbeadásához

bérbeadói döntés sziikséges. A Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyontró| és a vagyon feletti

tulajdonosi jogok gyakóľlásáról szóló 66ĺf012. (X[.13.) önkoľmányzati rendelet (továbbiakban:

vagýonrenděr"o ro..$ ab) alpontja alapján a l00 millió Ft feletti értéktĺ vagyon hasznosításával

kapcsolatos döntés esetén a Képviselő-testület a tulajdonosijog gyakoľlója.
'l'eiintettel a Képviselőtestülét és Szeľvei Szervęzęti és Míĺkĺjdési Szabźiyzatáľól szóló 36lf0|4.

(XI.06.) önkormányzati rendelet 7' mellékletének I.4'6. pontjában foglalt rendelkezése és a
vagyonľendelet 17' $ (2) bekezdésében fogla|ta?'ra azonban a Tisztelt Bizottság jogosult a döntést

meghozni.



Azéľt javasoljuk a telekingatlanokľa a Bizottság a f0I7. július 19. napján taľtandó ülésén nyilvános
pá|yázatife|hívás kiírására vonatkozó döntés meghozata|át' mivel azokra bérbevételi szándék érkezett.

Az üres telkek mielőbbi bérbeadás útján töľténő hasznosítása önkormźnyzati érdek, valamint a

területen zaj|ó épitkezések zökkenőmentes bonyolítása miatt fontos, hogy ptůyázat keľüljön kiírásľa,

és a kedvező döntés után megtöľténjen a bérleti szerződés megkötése és a telkek biľtokba adása'

m. A dtintés célja, pénzügyi hatása
A döntés cé|ja atelkek egytittes, nyilvános egyfoľdulós pźůyźnat útján való bérbeadása.

A bérbeadásából befolyó bérleti díj fedezné az onkormányzat fenntartási és fizetési terheit, továbbá

eľedményes pźt|ytnati eljárás esetén - a vélhetőleg a pá'|yázati felhívásban megjelölt minimális bérleti

díjnál nagyobb bérleti díj ajtn|attal - még plusz bevétel is valószíniĺsíthető.
A telekingatlanok bérbeadása pénziigyi fedezetet nem igénye|. A határozati javaslat elfogadása

várhatóan pozitívan befolyásolja af0|7. évi bérleti díj bevéte|t.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet
A nemżeti vagyonról szőIőfOIt. évi CXCVI. törvény 1l. $ (16) bekezdése éľtelmében ttiľvényben,

valamint a helýi <inkoľmányzat tulajdonában álló nemzeti Vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi

önkormányzat rendeletében meghatározott értékhaüár fe|etti nemzeti vagyont hasznosítani _ ha törvény

kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevo részére, a

szolgáltatás és ellenszolg á|tatás éľtékarányosságával lehet'

A Képviselő.testiilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźiyzatáról szóló 3612014, (XI.06.)

önkoľmányzati ľendelet 7. mellékletének 1.4.6. alpontja a|apjćn a Városgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottság önkormányzati éľdekből, ľendkívtili sürgősség esetén ryakoľolhatja a Képviselő-testtilet
összes nem kizáľólagos _ áÍruhźűhatő _ hatásk<jrét.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásáról szóló 66120|2. (X['13.) önkoľmányzati rendelet (továbbiakban: Varyonrendelet) l6. $

áĹ; alpontja értelmében a Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorló a l00 mi||ió Ft feletti értéktĺ

v a gyon h as zn o s ításáv a| kapc s o I ato s döntés me ghozataláb an,

AÝagyonrendelet l7. $ (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület tulajdonosi jogkĺiľeit két

Képviselo-testületi ülés kozötti időszakban, különösen nyári ĺilésezési szünet idején vagy testi.ileti ülés

ę|ia|asztźsaesetén, rendkíviili sürgősséget igénylő döntések tekintetében a Polgármester indítványáľa

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága gyakorolja.
A Vagyónľendelet 7. $ (2) bekezdése a|apjźn,ha az onkoľmźnyzatľendelete vagy a Képviselő-testiilet

haűrőza;p, mást nem tarta|maz a tu|ajdonosi jog gyakorlója határozza ffiog, hogy melyik
veľsenyeztetési eljárást kell alkalmazni.

Az Önkoľmźnyzat tulajdonában álló üľes telkek, felépítményes ingatlanok' gépkocsi-beállók és

dologbérlet béľbeadásának feltételeiről szóló 59lf011. (XI. 07.) önkoľmányzati rendelet 7. $ (1)

bekeżdés a) ponda a|apján a bérleményt csak veľsenyeztetés alapján lehet bérbe adni, ha a
beköltözheto forgalmi éľtéke e|éri vagy meghaladja a 15 millió foľintot. A 13' $ (1) bekezdése

értelmében, amennyiben az onkormány zat részéró| töľténik az aján|attétel, a béľlemény béľleti díjának

ménékét a Képviselő-testület hatźrozatában megállapított bérleti díjak alapján kell meghatározni.

Az 5. $ (3) bekezdése ételmében a řIVT területén lévő bérleményt a REV8 Zrt.-vel' egyeztetett,

hatźrozoĺt időtaľtamra vagy fe|téte| bekövetkezéséig adható bérbe.

A nyilvános pä|yźnat lebonyo|ítástnak szabźt|yait az onkormányzat tulajdonźhan źů|ő ingat|anvagyon

hasznosítására, tulajdonjogának áúruházásźravonatkozó versenyeztetési szabályokról szóló 1|2120|7.

(05' ll.) számű képviselő.testületi hatźrozat (a továbbiakban: Veľsenyeztetési Szabá|yzat)

tartalmazza, amelyet az onkoľmányzat tulajdonában źL||ő ingatlanvaryon hasznosítása és

tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerzo személyének kiválasztásáľa

kelĺ alkalm azni, ha a veľsenýárgyalás tartźsa jogszabály a|apján kötelezo, vagy a tulajdonosi
joggyakorló e|őirta, hogy a vagyonelemet veľsenyeztetési eljárássa| kell hasznosítani vagy a
tu laj d onj o go t átruháznl.



A Versenyeztetési Szabźůyzat 52. pontja éľtelmében a nem lakás cé|jáľa szo|gźúó ingatlanok
bérbeadásáľa kiírt pźńyźnatban a minimális béľleti dijat a Képviselo-testület nem lakás cé|jttra szolgáló
ingatlanok bér|eti díjáról sző|ó hatźrozata a|apjźn kell megállapítani'

A telek bérleti díjának alapjául az Önkormányzat tulajdonában ál|ó nem lakás céljára szo|gźiő
helyiségek, te|kek, gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérleti díjáľól szőlő 248ĺ2013. (VI. 19.)

szźtmű képviselő-testü|eti hatźrozat 8. b) pontja szolgá|, melynek éľtelmében a telek bér|eti díja:
- Palotanegyed, Népszínház negyed, Csarnok negyed és Corvin negyed: nettó 200,- Ftlm2lhő,
- Magdolna negye d, orczy negyed, Losonci negyed: nettó 150,- FtJmfĺhő,
- Tisztviselőtelep, Ganz-negyed,Kerepesdúo,Századosneryed: nettő125,-Ft/mf lhő'

Fentiek a|apjźln kéľem az a|źlbbihatérozati javaslat elfogadását.

Határozatijavas|at

.........év. (...hó....nap) számú Váľosgazdá|kodásÍ és Pénzügyi bizottsági hatźrozatz

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 36120|4. (XI'06.) önkormányzati rendelet 7.

mellékleténekI.4.6. pontja a|apjttn úry dönt, hogy

fe|kéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZrt..t a Budapest VIII. keľiilet, Szigony u. 26.

szám a|atti,36|95 he|yrajzi számú, 763 m2 alapterülehĺ telekingatlan hatáľozott időre,2020.
decembeľ 31. napjáig szo|ó béľbeadására vonatkozó, nyi|vános' egyfordulős pźiyźľ;ati

felhívás kiirástra,152.600,- Ft/hó + ÁFl. béľletĺ díj összegen,tovźlbbáarra,hogy apźiyázati
felhívásban a telek hasznosításának cé|jaként _ a tuzvédelmi előíľások betaftása mellett _

anyag!źro|ás, illetve felvonulási területként töľténő hasznosítás |egyen meghatározva. A Kiíľó
kiköti, hogy a pźiytrzati felhívásban a gépjáľművek paľkoltatása céljára történő hasznosítás
kifejezetten kizárő feltételként szeľepeljen.

felkéľi aJőzsęfvźrosi Gazdálkodási KözpontZrt.-t a Budapest VIII. keľĺilet, Szigony u. 28.

szám alatti, 36|96 helyĘzi sztlmű, 7|3 m2 alapteľĹiletrĺ telekingatlan határozott időre,
határozott időľe, 2020. decembeľ 31. napjáig szóló bérbeadtsára vonatkozó, nyilvános,
egyfordulós pá|yázati fe|hívás kiíľására, |42.600,- Ft/hó + AFA bérleti díj ĺlsszegen,tovźtbbá'

aľra, hogy a páJryázati felhívásban a telek hasznosításának céljaként _ a tuzvédelmi előíľások
betaľtása mellett - anyagfźrolás, illetve felvonulási területként tĺjľténő hasznosítás |egyen

meghattrozva. A Kiíró kiköti, hogy a pá|yázatifelhívásban a gépjárművek parkoltatásacé|jára

történő hasznosítás kifejezetten kizárő feltételként szeľepeljen.

3.) felkéľi a Józsefváľosi Gazdálkodási KözpontZÍt..t a Budapest VIII. keľĺilet, Szigony u.30.
szátm a|atti,36197 helyrajzi számú, 806 m2 alapteľtilettĺ telekingatlanhatározottidőre,,2020.
decembeľ 31. napjáig szóló bérbeadására vonatkozó, nyilvános, egyfoľdu|ős ptůytnati

felhívás kiíľásáľa, {ĺl.zoo,- Ft/hó + Áľĺ' toľletĺ díj összegen, továbbá aľľa, hogy a pźt|ytnati

felhívásban a telek hasznosítasának céljaként _ a frjzvédelmi előíľások betaľtása mellett _

anyagfáro|ás, illetve felvonulási teľületként töľténő hasznosítás legyen meghatározva. A Kiíľo
kiköti, hogy a pźiyźzati felhívásban a gépjárművek paľkoltatása cé|jźtra töľténő hasznosítás

kifejezetten kizźtró fęltételként szeľepeljen.
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 20l7. július l9.

4.) apźiyázati felhívásban rogzitésre kertilnek továbbá az a|á.ŕbi feltételek:

a) ahatfuozat 1.) pontja szerinti háľom tęlekre kizźlrő|ag együttesen nyújtható be pźiyázat, a

telkeket együtt lęhet béľbe venni, és

b) a pá|yázőnak kell vállalnia a telkek felvonulási területként történő éslvagy anyagtáľolással

kapcsolatos kialakítási kö|tségeit' illetvę a kialakítással kapcso|atos fe|adatok viselését. Ezęn

1.)

2.)



költségek megtérítését a pä|yźnó (tehát a későbbi bérlő) kizźrő|ag a béľbeadóval előzetesen

megko1ott líegállapodáś älapján kéľheti. Amennyiben a költségek mértékéľől és

*"!té.íté.é.ot á ĺeiet< előzetesen nem állapodnak meg, ílw a bér|o azok megtéľÍtését

selňmilyen jogcímen nem követelheti a bérbeadótól a bérleti jogviszony megszűnését

követoen sem.
Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazcĺálkoĺlási igazgatőja

Határido: 20l7. július 19.

5.) felkéľi a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a pźůyázatnak az onkoľmányzat

tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznositźLsźLra, tulajdonjogának átruhźnásáľa vonatkozó

veršenyeztetés szabźtřyairól sńló II2ĺ20I7. (05. l1.) szźlmű képviselő-testtileti hatźrozatban

(a továbbiakban: Verseny eztetési Szabźt\yzat) foglaltak szeľinti |ebonyo|ításra.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 2017' július 19.

6.) a pá|yázati felhívást a Veľsenyeztetési Szabályzat |1. pontjában foglaltaknak megfeleloen a- 
Budapest Főváľos VIII' kertilet Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal hirdetotábláján' a

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásľa szolgáló helyiségeiben

(telephelyein), a Józsefuáros című helyi lapban, az Önkoľmányzat és a Bonyolító honlapján,

továbbá az onkorm ányzat és a Bonyolító szźtmára eléľhető költségmentes hiľdetési

felületeken, illetve az egyéb rendelkezésre álló ingyenes inteľnetes hirdetési portálokon kell

közzétenni.
Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: 2017. július l9.

7.) eredményes veľsenyeztetési eljáľás esetén az e|jtrás eľedményének megállapitźsźlra vonatkozó

tulajdonósi' bérbeádói döntéJ meghozata|éra a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi

onkormányzat Képviselő-testületét kéri fel.

Felelős: Józsefuárđsi cazdálkodási Ktizpont ZrÍ. vagyongazdálkodási igazgatőja

Határidő: f0I7 . szeptember 25,

A döntés végrehajtását végzo szęwezetiegység: Józsefuáľosi GazdálkodásiKözpontZrt.

í)
*rr"rffi^llur",

v agy ongazdál ko dás i i gazgatő

Budapest, 20l7. július l7.
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P áiy ánati felhívás és d okumentáció

onkormányzati tulajđonú ingat|anok béľbeadásáľa

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Yáľosgazdálkodási és Pénzĺigyi
Bizottság 120|7 . (WI. 1 9.) számű hattrozata a|apján nyi lvános egyfordul ós p á|y źnatot
hirdet a tulajdonát képezo Budapest VIII. keľüIet, Szigony u 26. (hľsz.: 36195)' Szigony u. 28.
(hrsz.: 36196) és a Szigony u. 30. (hrsz.: 36t97) alatt elhelyezkedő iinkoľmányzati tulajdonr'i'
üľes kivett beépítetlen teľiiletek egyĺittes bérbeadásara.

A Kiíró jogosult a veľsenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni,
és eľről köteles hiľdetméný kifiiggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén -
amennyiben a dokumentáciőt az aján|aÍtevő ęllenérték fejében kapta meg - a Kiíró k<jteles az
ellenénéket visszafizetni, ha az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja. A pá|yázati dokumentáció
ellenértékét a Kiíľó ezen kívü| semmilven más esetben nem fizeti vissza.

t. A'pá.Jyázati kiíľás adatai

A,páiyázĺt kiíľója:

A pá.Jy ázat Bonyolítój a :

A,pá|yázat jel|ege:

A'pá.Jyázat cé|jaz

A' páily ánati dokumentáció ára:

A, páůy ánati doku mentáció megvásá ľlásának

helyeo ideje:

Az aján|ati biztosíték összege:

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi
Önkoľmányzat

(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Józsefuárosi Gazdá|kodási Központ Zrt' (1082
Budapest, Baľoss u. 63-67.)

nyi lvános egyfordu lós p á|y źnat

Bérbeadás

50.000,. Ft + ÁFA

átutalással fizetendő a Józsefuáľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Bank Zrt.-né|
v ezetett 1 0403 3 87-00028859-00000006 számli
szám|týźlra (megsegy zés rovat: ingatlanok címe,
megvásárló neve (cégnév)

pá|y ázati dokumentác iő źrź,nak átutalása utĺín,
átutalási bizonylat bemutatásával Józsefuáľosi
Gazdá|kodźlsi Központ Zrt. Kereskedelmi Célú
bérbeadási Iroda

l083 Budapest, oľ u. 8. I. emelet

2017. jűlĺus 20-tć,| ügyfélfogadási időben.

bľuttó 1.738.884'-Ft,
befizetése csak magyaľ

az ajttn|ati bizosíték
forintban teljesíthető,
gar anci aszeľző dé s sę l,értékpapína|'

záiog!árggya|

V

Az aján|ati biztosÍték befizetésének módja'

nem helyettesíthető.

)*t'



számlaszám: átutalás, a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ
Zrt' K&H Bank Zĺt.-né| vezeteÍt |0403387-
0002 8 864-0000000 8 számú szám|ájźlra

Az aján|ati biztosíték befizetés beéľkezésének

határideje: 2017. augusztus 14.2400 ćľa
Apáiyázat leadásának hatáľideje: 2017. augusztus 18. 1300 óľa

A' páiyázattal kapcsolatban továbbĺ infoľmáció Józsefuárosi Gazdálkodási Zrt.

kéľhető: Kereskede|mi célú béľbeadási Iľoda

Tel.: 06 | 216 6962ĺ10l, l04 mellék

A'pá|yánattal éľintett ingat|an megtekinthető: 2017. július 24. és f017. augusztus 11.
elozetes egyeztetés sztikséges a Budapest VIII.
kerület, Tavaszmezo u. f . szám alatti lrodában,

ľJ3ä".lu,"ľľ"" '''o 4928, 210 49f9

Apáůyá.zat bontásának váľható ĺdőpontja: 2017. augusztus24.1000 óľa

Apáiyánztok bontásának helye: 1083 Budapest, or u. 8. I. emelet. Az
ajánlattevő apá|yázat bontásán je|ęn lehet.

Apáiyánateľedményétmegá|lapítószewezetz Budapest Főváľos VIII. kerüIet Józsefváľosi
onkormányzat Képviselő-testülete

Apáiyázzt e|bÍľálásának hatáľideje, és a

várhatő eľedményhiľdetés: 2017. szeptembeľ 25.

2. A páůyázattal éľintett ĺngatlanok (továbbĺakban: ingatlanok vagy telkek):

A Kiíľó kikiiti' hogy a pálJyázat|<lzárő|ag mindháľom te|ek együttes béľbevéte|éľe adható be.

A Kiíľó kiköti' hogy a pá.tryázattá.ľgyát képező ingatlanokatkizárő|ag fe|vonulási teľtiletként és

anyagtńro|áls céljáľa lehet hasznosítani, a tíĺzvédelmi előíľások betartása mellett.

A' páůyázónak kel| vállalnia az ingat|anok felvonulási teľiiletkénti és lvagy anyagtáľolással
kapcsolatos kialakítási kiiltségeit' illetve a kialakítással kapcsolatos feladatok viselését. Ezen

I

'..l,tt, 

t 
,..,,t',,

*.l$Iif.oi!ffi

ĺ-..u.í.ľulł.,. 
'

Szisonv u. 26. 36195 763 telekinsatlan

kivett
beépítetlen

tertilet 152.600. 581.406.-Ft

Szisony u.28 36196 713 telekinsatlan

kivett
beépítetlen

teľület 14f .600-- 543.306.-Ft

Szigony u. 30. 36197 806 telekinsatlan

kivett
beépítetlen

terület t61.200.- 614.17Ż.-Ft



kiiltségek megtéľítését a pá.Jyi.ző (tehát a későbbĺ béľlő) kizárő|ag a béľbeadóva| előzetesen

megköttitt megállapodás alapján kéľheti. Amennyiben a kö|tségek méľtékéľől és megtéľítéséľől

a felek előzetesen nem állapodnak meg, úgy a bér|ő azok megtéľítését semmilyen jogcímen nem

kiivetelheti a béľbeadótóI a bérleti jogviszony megszĺĺnését követően sem.

A Kiíľó kiktiti' hogy gépjárművek paľkoltatása céljáľa tiirténő hasznosítás kifejezetten klzáról
feltétel, így az ingatlanokľa nem adható o|yan béľbevételĺ ajánlat, ame|y gépjáľművek
parko|tatásáľa vonatkozĺk.

Az e|bíráiás fő szempontja:
. a legmagasabb béľletĺ díj összege'
. felvonulási teľület és anyagtáľolás céljáľa ttiľténő hasznosítás.

A pźůyánati ajánlatok elbíľá|ása soľán a Kĺíľó írásban felvilágosítást kéľhet a pá|yázati
aj ánlattevő t(i| az aján|atban foglaltak pontosítása éľd ekében.

Műszaki je||emzők:

Az ingatlanok a Corvin.negyed teľiiletén be|til a Szigony-negyedben he|yezkednek el.

Tźrgyi ingatlanok foľmája téglalap alakú, az utcafľonton kerítettek, a felszíniik zúzott kavicsos. A
telekhatárokon valamennyi közmÍĺ megtalálhatő. Azingat|anokaz utcafľonton fémoszlopokľafęszített
dľótháló kerítéssel és oSB lappa| |ezźtftak. A területek Ll-VIII-7 jelű lakóövezeti besoro|ásúak. Az
ingatlanokon n incs felépítmény.

3. A'páiyázat célja' taľtalma

A béľbeadásra kerülő üres ingatlanok a Budapest Fóváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzat
kizáľólagos tulajdonát képezik, bérbeadásukľa a nemzeti vagyonró| sző|ő 20|1. évi CXCVI tv., a
Budapest Józsefuáľosi Önkoľmányzat vagyonaľól és a vag}on feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáľó|
sző|ő 66lf012' (XII. l3') számú ö,nkoľmányzati ľendelet, a Képviselő-testÍilet 1|flf0|7. (05.l1.)
szźlműhatározata(Versenyeztetési szabályzat), és az Önkoľmányzattu|ajdonában álló tiľes ingatlanok,
fe|építményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és do|ogbérlet béľbeadásának feltételeiről sző|ő 59120||,
(XI.07.) számri önkoľmányzati rendelet vonatkozik'

A Kiíró a 2. pontban köľülíľt ingatlanokat egytittesen adja bérbe a nyeľtes aján|attevo részére
batározott időre. Amennyiben az ajźtn|attevő ettől eltérő bérleti jogviszony idotartamot kíván
létesíteni, azt a pá|yázatźlban az ajánlrati összesítőn jeleznie kell. Határozott idő esetén a maximá|is
időtartam l5 év lehet'

A bérleti szeľződésben foglalt béľleti dij évente, azadott év január l-től a KsH által kozzétette|őzo
évi inflációs index mértékével eme|kedik. A béľleti díj emelkedésének első idopontjaf0|8.január
hónap. A január havi emęlés összege február hónapban keru| szźlm|ćnźsra.

Az ingatlanok minimális havi bérleti dija a 2. pont a|atti tálb|ánatban található. Kiíró óvadék
megfizetését köti ki, melynek méľtéke a havi bľuttó béľleti díj háľomszorosa. Az aján|ati biĺosíték
összege az ővadék <isszegébe beszámításra keriil.

Kiíró kiköti' hogy a béľleti szerződés hatá|yba lépésének fęltétele közjegyzői előtt egyoldalú
köte|ezettségvá||a|ó nyi|atkozat a|áírása, melynek költségét a bérlő viseli.

Az ingat|anok áta|akitźtsa, felújítása esetéľe is a fent hivatkozott jogszabályok az irányadők, melyhez a
bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzźtjárulást a tulajdonosi joggyakor|ó adja ki a munkálatok
megkezdése elótt. Eszerint az ingatlanokon folytatni kívánt tevékenységgel kapcso|atban az
engedélyező hatóságok, szakhatóságok, és közĺizemi szo|gáltatók nyi|atkozatait a béľlőnek kell
beszereznie. A béľbeadás soľán az onkoľmányzat nem szavato|ja, hogy bér|ő az ingat|anokon az źita|a

kívánt tevékenységet folytathatja.

,Ę



A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t a pźilyázatot eredménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan

tevékenység végzésa érđ"ŕéb"n történő bérbevételi aján|at érkezik, ame|yet az Önkoľmányzat nem
prefeľál, továbbá jogosult a pét|yázat eredményét azingat|anokon végzendő tevékenység tekintetében a

benyij tott aj ánlattó l elterő feltétellel megál lapítani.

4. A'páůyźuaton töľténő ľészvétel feltéte|ei

Az ajźn|attevo részt vehet a ptiyźnaton amennyiben:

a) megvásáľolj a aPá|yázati dokumentációt, és az erro| sző|ő igazo|ást csatolja,

b) az aján|ati biĺosíték összegét megfizeti és az határidőn belĹil beérkezik,

c) az ajźn|atok leadásának hataridejéig az ajźnl'atźú benyujtja.

5. Az ajánlat taľtalmi kiivetelményeĺ

A veľsenyeztetési eljárás nyelve amagyat'

Az aján|attevőnek:

a.) az ajánlatban kozĺjlnie kell a nevét/cégnevét, székhelyét, adőszámát, adóazonosító sztlmtú, cég
esetében cégszźtmát, képviselőjének nevét és elérhetoségét, bankszám|a számát' az elektronikus
levelezési címét, ha ilyennel ľendelkezik.

b.) az ajźn|athoz kell csatolni a pá|ytlzott ingatlanoknak megfelelő ajánlati biztosíték befizetését

visszavonhatatlanul igazo|ő átutalás teljesítését igazo|ő bankszámla kivonatot.

c.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vá||a|ja a Pźĺ|yźaati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szeľződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a pźiyázat cé|jának

megvalósítását. Azajánlattevonek ajánlatában meg kell jel<ilnie a béľbevétel időtartamát.

d) az aján|atban nyilatkoznia kell aľról, hory rá vonatkozőan af0|5. évi CXLII. törvény 62. $ (l) és

63. $ (l) bekezdésben foglalt kizźtrő körülmények nem állnak fenn.

e,) az aján|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók módjáľa behajtható köztartozása nincs. E
nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazo|źsźú aľról, hogy nem áll fenn köztaľtozása.

f.) az ajźn|atban nyilatkoznia kell arľól, hory Kiíróval szemben adó és béľleti díj taľtozása nincs,

továbbá a Kiíľóval szemben szerzodésbęn vállalt és nem teljesített kötelezettsége nincs,

E) azajánlatban nyi|atkoznia kell anól, hogy ellene végrehajtási eljáľás nincsen fo|yamatban.

Haaz ajtn|attevő egyéni vá||a|koző, fentieken túl

h.) azaján|atához csatolni kell a vá|Ialkozőiigazo|vtny 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát

Ha az aján|attevő nem egyéni vállalkozó, fentieken tul

i.) az ajźn|atźlhoz csatolni ke|l a táľsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a táľsaság

képviseletéľe jogosultak aláíľási címpé|dányának eredeti példányát vagy hiteles másolatát.

j.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hory nem á|l végelszámolás alatt, e|lene csod-, felszámolási

és végľehajtási eljárás nincs folyamatban.

k.) az ajźn|atbannyilatkoznia kell aľról, hory a nemzeti varyonľól szóló 20l 1' évi CXCVI. törvény 3.

$ (l) bekezdés l. pontja szeľint źt|źttható szeÍvezetnek minősül.

Az ajźn|attevőnek szervezęt esetén nyilatkoznia kell anó| és igazolnia ke|l, hogy a nęmzeti vagyonról

sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|áthatő szervezet, me|yet az

eredeti, 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonatta| vagy végzésse| a szervezet bejegyzéséről tud

megtenni. Amennyibenezen okiľat alapján nem igazolhatók atörvény 3'$ (l) bekezdés l. pontjában

meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása sztikséges (pl: több mint 25%o-os tulajdonnal

bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonata, ktilfrldön
bejegyzett cég esetén annak hiteles foľdítása is).

N
4o



Amennyiben az ajźn|attevő nem egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljáľás során benyrijtott aján|atźú,

továbbá az aján|at mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatät cégszerű a|áírással kell ellátnia.
Cégszeriĺ a|áirás során a cég képviseletére jogosult személy/szemé|yek atársaságkézze|, vagy géppel

írt, előnyomott, vagy nyomtatoff cégneve alá nevét/nęviiket önállóan/együttesen írjalirjźlk alá hiteles

céga|áírási nyilatkozatuknak megfelelően.

A tsonyolító az ajźn|attevőt - az összes ajánlattevo szźmźlra azonos feltételekkel _ ajánlott,

téltivevényes levélben, 5 munkanapos hatáľidő kitÍĺzésével felszólítja az ajźn|aÍta| kapcsolatos foľmai
vagy taľta|mi hiányosságok pótlásáľa, amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem

megfele|oen, i|l. nem teljes köľĺien csatolta. Amennyiben az aján|attevő a felhívás kézhezyéte|ét
követoen azabban megjelölt határidőre a hiányt nem' vagy nem teljes kĺiľűen pótolja, űgy aján|ataa
hiánypót|ási hatáľido elteltének napját kĺjvető naptól éľvénýelennek minősül, és a pźilyázat további

részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tź$ékoztatni az összes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem teľjedhet ki az aján|at módosításĺára.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajźtn|attevő aján|ata érvénýelennek minosül,
amennyiben

a.) azajánlati biztosíték összege apá|yázati dokumęntáció l. pontjában meghatározotthatáridőn belül
nem keľül jóváírásra a Kiíró bankszámláján.

b.) nem jelöl meg bérleti díjat.

6. Äz aján|at foľmai követelményei

A ptúyáző pźt|yázatät zárt, je|zés né|kiili borítékban, 1 példányban kiiteles az ajźtn|atok benyújtására

nyitva álló határidoben és helyen, az adott pźiyázatra utaló jelzéssel, a pá|yázati felhívásban

meghatározott módon benyújtani.

Az aján|at minden oldatát folyamatos számozássat kell ellátni és össze kell fűzni. Az oldalak
sorrendjét a 11. sz. melléklet tarta|mazza.

Az iratot |ezárt, séľtetlen boľítékban, személyesen, kézbesítő vagy futáľ útján vagy postai liton lehet

benýjtani. A boľítékra kizárő|agaptiyázattźrgyźt kell ráírni, az a|źlbbiak szerint:

,, Budapest VIII. keľĺilet Szigony u. 26. (hľsz.: 36195)' Szigony u. 28. (hľsz.: 36196) és a Szigony
u. 30. (hľsz.z 36t97) alatt e|he|yezkedő iinkoľmányzati tulajdonű, üľes kĺvett beépítetlen

teľületek együttes béľbevétele''

A Bonyolító |ezźratlan vagy séľült boľítékot nem vesz át.

A Bonyolítő az ajźĺn|attételi hataridő lejaľta után csak abban az esetben vesz źlt aján|atot, ha az

ajánlattevő vagy meghata|mazottja az ajtn|attételi határidő e|őtt az ajánlattételi felhívásban megjelölt
helyen megjelent, dę azt méltányolható okból a Bonyolító éľdekkörében felmerült okból nem tudta

időben benyújtani (pl.: soľban állás). A Bonyolító minden ajánlattételi határidőn túI benyújtott

aj án|atot érvényte|ennek ny i lván ít.

Amennyiben az ajtn|attevő a vęrsenyeztetési eljárás báľmelyik szakaszában meghata|mazott útján jáľ

el, a teljes bizonyító eľejű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is mellékelni kell az

ajźłn|athoz. A Polgári Peľľendtaľtás 196' $-a szerint a teljes bizonyító erejű magánokiratnak az a|ábbi

feltételek va|amelyikének kell megfelelnie:

a) a kiállító az okiratotsaját keziĺleg írta és a|áírta;

b) két tanú az okiraton a|áirźsáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źitalra irt okiľatot előttiik ftta a|á,

vagy a|źńrását ęlőttĺik sajátkezu a|źtirásźnak ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kelltüntetni;

,}n[
c) a kiállító a|áírásavagy kézjegye az okiľaton közjegyzo által hitelesítve van;
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d) a gazdá|kodő szewezet źůtal.nz|eti köľében kiállított okiratot szabá|yszeruen altirtákl,

e) ügyvéd fiogtanácsos) az ál|tala készitett okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem á|ta|a iľt okiľatot előtte íľta a|á,vagy a|áirásźú e|őtte saját kenj a|áirásának ismeľte

el, i|letőleg a kiállító minősített elektľonikus a|áirásáva| aláírt elektronikus okiľat tarta|ma az

ü gyvéd á|ta| készíteťt el ęktľon ikus okiratéval megegyezi k;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektľonikus a|áirást helyezett el.

Amennyiben az aján|attevő egyéni vál|alkozó, a veľsenyeztetési eljárás soľán nevében nyilatkozatot
maga vagy meghatalmazottja itján tehet' Amennyiben az aján|attevo jogi személy vagy egyéb

szeÍvezet, a versenyeztetési eljárás soľán nevében nyilatkozatot a képviseleti joggal ľendelkezó

személy, vagy e jogi szemé|yĺszervezęt meghatalmazottja tehet'

7. Äz aján|at módosítása

Az aján|attevó az ajźnlattételi határidő |ejźrtźlig módosíthatja vagy visszavonhatja pźt|yźnati ajźln|atát,

az ajtn|attéte|i hataľidő |ejźrtźt k<jvetően azonban a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azajźn\ati kötöttség azajźn|attételi határidő |ejźlľtźnaknapjźxa| kezdődik.

8. Ajánlati kötöttség

Az ajtn|attevő 60 napig teľjedó ajźn|ati kötöttséget kötelęs vállalni, amely az ajttn|attételi hatáľidő

lejártának napjával kezdődik. Az ajźn|attevo köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a Kiirő az

ajanlatok birźt|atéra vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalj a az ajźtn|ati kötöttség ugyanannyi

nappa| történő meghosszabbítását.
Az aján|ati kötöttség tarta|mźnak meghatározásźra a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak, különös tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján\at olyan megállapodást, kezdeményezó nyi|atkozatot jelent, amely legalább a toľvény a|apján

lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelmrĺen kitűnik belő|e, hogy az abban

foglaltak ügyletkötési akaratot ttikröznek, tehát a nyilatkozó _ elfogadás esetén _ aú' magára nézve

kötelezonek ismeľi e|.

Az ajźn|ati kötöttség azza| jtt, hory ha a másik fé| az adott időhatáron belül az ajánlatot elfogadja, a

.".."ődé' a törvény renđelkezése folytán létrejön. Äz aján|at megtételével tehát fiiggő helyzet alakul

ki, me|y az ajáĺ|ati kötöttség leteltével éľ véget'

Amennyiben az aján|attevő az ajźn|ati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a beťlzetett

aján|ati biaosítékot elveszti.

A Kiíľó az ajźnlati biztosítékot a felhívás visszavonása, aZ eljárás eredménýelenségének

megállapítása esetén, i|lewe _ az ajtn|atok elbíľását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők részére

kotéles ä kci"le.tol számított 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az aján|ati biĺosíték után

kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetésihatźttidőt elmulasxja.

9. A páůyátzatok bontása

A pá|yázati ajánlatokat tarta|maző zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a ptúyázati felhívásban

*ógětot időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott jogi képviselőjének is
je|en kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajźn|attevők, valamint az źita|uk íľásban meghatalmazott

izemélyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazo|ni kell (szemé|yi igazolvttny,

meghatalmazás).

Az ajtn|attevők a bontás időpontjáról ktilön éľtesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán jelen

lévők jelenlétĺik igazolására jelenléti ívet írnak a|á.

Az ajźn|atok felbontásakor a Bonyo|ító ismerteti az ajtn\attevők nevét, lakóhelyét (széV'he|yét), az

általuk felkínált béľleti díj aján|atot, az ingat|anban végezni kívánt tevékenységet, az egyéb

válIaIásokat.
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Az aján|attevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolíto az aján|atok felbontásáró|, az aján|atok ismeľtetett tarta|márő| jegyzokönyvet készít,
amelyet az ajén|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illefue megküld. A jegyzőkönyvet a
Bonyolító képviselője és a jegyzokönyvvezető írja a|á, és a bontáson megjelent ajźłn|attevők közül
felkéľt személyek a|áírásukkal hite|esítik.

10. Az ajánlat éľvénytelenségeinek esetei

A Bonyolító érvénýelennek nyilván itja az ajźn|atot, ha

a.) apźiyénatot a kiírásban meghattrozott határidő után nyújtották be,

b.) biĺosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pźiyázó nem bocsátotta, vagy nem az
előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,

c.) apźiyáző az aján\atát nem egyértelműenhattrozta meg' vagy más ajánlatáhozvagy feltéte|hez
kötötte, továbbá ha amegajźnlott vételár' bérleti díj mértéke a minimum árat nem éľi el,

d.) a pźůyźlzó nem tett részletes és kötelező eĘű jognyilatkozatot az aján|atźxa| kapcsolatban, és

nem vállalt aján|ati kötöttséget,

e.) apźúyázat az e|őző esetekben felsoľoltakon tulmenően nem fe|el meg a pá|yázati kiíľásban, a
jogszabályokban, valamint a j elen eljáľási ľendben foglaltaknak,

f.) olyan ptúyázó nyújtotta be, aki nemjogosultrészt venni a pá|yázati eljáráson'

Aze|járástovábbi szakaszttban nem vehet résztaz,aki érvénýe|enptiytnati ajánlatottett.

11. A pályázati aján|atok elbíľálász, az e|bírźllás szempontjai

A Bonyolítő a pźt|yźzati dokumentációban igényelt iľatokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgálni az ajétn|atĺevők alkalmasságát a szerzodés teljesítéséľe, és ennek során a csatolt
dokumentumok eľedetiségét is ellenőrizheti.

A benyújtott ajánlatok a|apjźtn a Bonyolító értékeli a pźilyázatokat, meghatáľozza a benyújtott
pźt|yźnatok sorrendjét, és javaslatotteszaKiírónak apźúyázat eľedményének megállapítására.

Amennyiben azonos ajánlatok érkeznek' Bonyolító addig kéľ be újabb ajánlatokat, ameddig olyan
aján|at nem érkezik, amíg nem választható ki a meghatározott értékelési szempontok szeľinti
legmagasabb pontszámot elérő aján|at.

Aptt|yźaatok eredményét a Kiíró á||apítjameg. A pźt|yźaati ajánlatok eredményét Kiíro a bontástól
szźtmitott 60 napon beliil állapítja meg' Az eredmény megállapításának hataľideje egy alkalommal
legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az t$ hatźttidőľől, illetve annak fiiggvényében az aján|ati
kötöttség időtartamźnak meghosszabbításárő| a Bonyolító köteles hiľdetményi iĺon tź|ékoztatni az
érintetteket.

A Kiíró a pźilytzati dokumentációban meghatározott éľtékelési szempontok a|apján á||apitja męg a
ptt|yźnat eľedményét és rangsoro|ja a péiyźnati ajánlatokat. A pá|yázat nyertese az' aki a ptiyázati
dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott éľtékęlési szempontok alapján
a legj obb ajźln|atott tette.

A Kiíľó jogosult a pźłIyázat eľedményét a benyújtott ajánlatban foglaltaktól eltéľó feltétellel
megállapítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 $ (2) bekezdése alapján kiköti, hogy a pá|yázati fe|hívásban foglaltaknak
megfelelo, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntaľtja a jogźtt aľľa, hory ne kösson bérlęti
szerződést.

Äz e|bíráiáls fő szempontja:

o a legmagasabb bérleti díj iisszege'

o felvonulási teľĺilet és anyagtárolás céljáľa töľténő hasznosítás.
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Apźt|ytnati ajánlatok elbírálása soľán a Kiíľó írásban felvilágosítást kéľhet apá|yźnati aján|attevőtő| az

ajin|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kérésérő| és annak tarta|márő|

haladéktalanul írásban éľtesíti a többi pźiyázati ajánlattevőt is.

12. osszeféľhetetlenség

A vcľscnyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a veľsenyeztetési eljárás

bonyolításábanvagy azaján|atoke|birźt|ásában olyan személy veszrészt, aki maga is ajánlattevő,vagy

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

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől báľmely oknál fogva nem várható e| aziigy elfogulatlan megítélése.

13. A pályázati eljáľás eľedményte|enségének esetei

. apá|yázati eljárás során nem nyújtottak be éľvényes pá|yázatot,

. a benyúj tott pä|yázatok egyike sem felelt meg a pźńyázati kiírásban foglalt feltételeknek,

o a Kiíľó eredménýelennek nyilvánítja.

Eredménytelen eljárás esetén a Kiíľó dönt a további vagyonügyleti eljárásról.

14. Eľedményhiľdetés, szeľződéskötés

A ptiyźnat eredményéről a Kiíľó legkésőbb f0|7. szeptembeľ 25.ig dönt, amelyről Bonyolító 15

napon bęlül valamennyi ajánlattevőt írásban értesíti'

A Bérbeadó apá|yázat nyertesével a döntés átvételét követően az Önkormányzat tulajdonában álló

üres ingatlanok, felépítményes ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbér|et bérbeadásának feltételeirő|

szo|o š9ĺzoll. (XI.07.) 16. $ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt határidon belĹil bérleti szerződést köt. A
nyeľtes ajánlattevó visszalépése esetén a béľbeadó jogosult a pá|yázati eljárás soron kovętkező

hôĘezettjével béľleti szeľződést kĺitni, amennyiben a pźl|yázat eľedményének megállapításakoľ a

m áso d i k l e gj o bb aj źn|at me ghatár ozásľa keľü l t.

A nyeľtes ajánlattevő esetében a bęťlzeteÍt aján|ati biztosíték a fizetendő óvadék összegébe

beszámításra Ĺerül, azonban ha a szęrzodés megkötés e az aján|attevőnęk felróható, vagy érdekkorében

felmeľült más okból hiúsul męg, aZ ajánlati biztosítékot elveszti. Az e|vesztett ajttn|ati biĺosíték a
Kiíľót illeti meg.

15. Egyéb ľendelkezések

Az ingatlanok megtekinthetok a dokumentáció l. pontjában megjelölt idópontban.

Az ajtn|attevo az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajtn|atánaktarta|mźt, és a Kiíró által

a részletes dokumęntációban vagy bármely módon ľendelkezéséľe bocsátott minden téný, információt,

adatot kötetes bizalmasan kezelni, aľról tájékoztatźst harmadik szemé|ynek nem adhat. Ha az

aján|attevo vagy aZ éľdekkörében álló más személy a pźůyázat titkosságát megséľtette, aBonyo|ítő az

aján\atźú éľvénýelennek ny i lván ítj a.

A Bonyolító az aján|atok tarta|mtń a pźiyázat lezźrásttig titkosan kezel'i, taľtalmukľól felvilágosítást

sem kívülál|óknak, sem a páúyázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat kiztrő|ag elbírálásra haszĺźilhatja fel, más célú felhaszná|ás esętén az

ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.

t
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A Kiíró a pálryázati eljárás során készített jeryzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig

megőrizni, továbbá ilyen jellegíĺ ellenőľzés esetén az ellenőľzést végzó szerv' személyek

rendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabä|yozott kéľdésekben a Budapest Főváľos VIII. kerület

Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testületének 1'Ifĺ20|7. (05' 1l.) hatáľozata, va|amint a

vonatkozó egyéb jogszabályok ľendelkezés ei az irttnyadóak.

Budapest,

B ud apest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi on koľmá ny zat

nevében eljáľó

Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Mellékletek:
szźtm,ű melléklet: Jelentkezési lap egyéni vállalkozók szźtmźtra

számú me|léklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetek számára

számű melléklet: Ajánlati összesíto
szttmű melléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól, végrehajtási

eljáľásľól
szźtmú melléklet: Nyilatkozat a pźiytnati feltételek elfogadásáľól, szerzódéskötésľől,

szeľződéskötési képessé gľő|, aján|ati kötöttségről

számű melléklet: Nyilatkozat Kiíróval szemben fennálló tartoztsrő|, továbbá adó és adók

módj ára behaj tható könartozásr ó|

szám'ű mel l éklęt: Nyi latkozat pénzügyi alkalmasságľó l
szćtmű me l léklet : Nyi latkozat a ban kszám |asztlmr ő|

szźmű męlléklet: Nyilatkozat a szewezęt átláthatóságáľól
szám,ű melléklet: Béľleti szerzodés teÍv ezet
szźlműmel|éklet: osszefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tarta|mi követelményeiről

szám,ű m el léklet : Általános táiékoztatő

5.

6.

l.
2.

4.

7.
8.

9.
10.
I l.
rf.
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1. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, Szĺgony u. 26. (hrsz.: 36195), Szigony u.28. (hľsz.: 36196) és a Szigony

u. sb. 1hľsz.z 36t97) alatt elhelyezkedő iinkoľmányzati tulajdonú, üľes kivett beépítetlen
teľületek együttes béľbeadása

Jelentkezési lap

egyéni vál|alkozóIďmagánszemélyek számáľa

Budapest,

Az ajtn|attevő neve:

Székhelve. lakcím:

Telefonszáma:

Fax száma:

E.mailcíme:

FłonIan címe:

Szźlm|av ezętő bankj ának neve :

BankszámIaszáma:

Meshatalmazott never:

Telęfonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

l Meghatalmazott esetén

aján|attevo a|äírźsa

tu,,



2. számú melléklet

a Budapest VIII. keľĺilet, Szigony u. 26. (hľsz.: 36195)' Szigony u. 28. (hľsz.: 36196) és a Szigony
u. 30. (hľsz.z 36t97) alatt elhelyezkedő iinkoľmányzati tulajdonú, ĺiľes kivett beépítetlen

teľületek egyĺittes bérbeadása

Jelentkezési lap

jogi személyek és egyéb szervezetek számńra

Budapest,

r},,ĺ
ll

Jogi szemé|ylszervęzęt neve'
cégformája:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Statisztikai számiel:

C é gnyi lv ánt artźsil ĺy llv ántartás i
száma:

Adószáma:

Szám|av ezeto bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Me sh atalm a zott nev er'.

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

2 MeghataImazott esetén

cégszerű aláiľás

í}



3. számú melléklet

a Budapest VIII. keľületo Szigony u. 26. (hľsz.: 36195)' Szigony u. 28. (hľsz.: 36196) és a Szigony
u. 30. (hľsz.z 36t97) alatt elhe|yezkedő iinkoľmányzati tulajdonrĺ, ĺiľes kivett beépítetlen

teľületek együttes béľbeadása

AJÁNLATI ÖssznsÍľo

Alulírott.. . .. '.. '(név/jogi szemé|yl

szeÍvezet neve) a Budapest VIII. ... szám a|atti, .,.......ĺ...l... he|yrajzi

számű önkormányzati tulajdonú, tiľes kivett beépítetlen területek bérbeadására kiírt pá|yázatra

ajźn|atomat az a|źtbbiakban foglalom össze:

Nettó havi bérleti dij aján|at:

Bérbevéte| időtartama* : határozat|an ĺ hatźlrozott idő :' . . . . . . . . .év

A béľbęvéte| cé|ja/ végzendő tevékenység:

Ft

Egyéb vállalások:

Budapest,

aján|attev ő a|őír źsa/ cégszeru a|tir ás



4. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, Szigony u. 26. (hľsz.: 36195), Szigony u. 28. (hľsz.: 36196) és a Szigony

u. 3b. 6ľsz.z 36197) alatt ethelyezkedő iinkoľmányzati tulajđonú, ĺĺľes kĺvett beépítetlen

teľĺĺletek egyĺittes béľbeadása

NYILATKOZAT

Végelszámolásľól, csődeljáľásľól, felszámolásról, végrehajtási e|jáľásról

Alulírott.. (név) kijelentem, hogy aZ egyéni

vállalkozásom ell en végrehaj tás elj árás folyamatban * vaďnincs

Budapest,

ajánlattevő a|źúrása

AIulírott.. 0ogi
szemé|ylszervezętneve) képviseletében kije|entem, hogy a társasáýszervezet

o végelszámolás alatt *álllnem áll

o ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs

. ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nincs.

. végrehajtási eljáľás folyamatban tvan/nincs.

Budapest,

cégszenl a|áirts

A *.gal megje|ölt részné| a megfelelő szöveg a|áhűzanđő.



5. számťr melléklet

a Budapest VIII. kerütet, Szĺgony u. 26. (hľsz.: 36195), Szigony u. 28. (hľsz.: 36196) és a Szigony
u. 30. (hľsz.z 36t97) alatt elhelyezkedő önkoľmányzati tulajdonú, üľes kivett beépítetlen

terĺiletek egyůittes béľbeadása

II-YILATKOZAT

a páiy ázati feltéte|ek elfo gadásáľól'

szeľződésktitésľől'

szeľződéskiitési képességľől'

aj ánlati kiitöttségľől

Alulírott.
.....'(névljogi szemé|ylszeÍ\ezet neve) kijelentem, hogy apá|yőzatttrgyát részletesen megismeľtem,

az ajźn|attétel feltéte|eit, apá|yźnati kiíľást magamra nézve kötelezően elfogadom.

Nyilatkozom, hogy az íngat|anokat megtekintettem, az źi|apotź.ŕ megismeľtem és azt elfogadom.

APźl|yázathoz mellékelt béľleti szerződés szövegét megismeľtem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaroľszágon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok'

Kijelentem, hory a ptiyäzati dokumentációban szeľeplő 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom'

Amennyiben a Kiíró az ajäĺ|atokbiľźiatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajźln|ati kötöttség ugyanannyi

nappal történő meghosszabbításźń.

Budapest,

ajánlattevő aláírźsa l cégszeru a|áírás

t(
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6. számú melléklet

a Budapest VIII. keľĺi|et, Szigony u. 26. (hľsz.: 36195)' Szigony u. 28. (hľsz.: 36196) és a Szigony
u. 30. (hľsz.z 36t97) a|att e|helyezkedő tĺnkoľmányzati tulajdonú, ůiľes kĺvett beépítetlen

teľĺĺletek egyĺittes béľbeadása

NYILATKOZAT

Kiíróval szemben fennálló taľtozásľól, továbbá adó és adók módjáľa behajtandó köztaľtozásrő|

Alulírott (mint a

Űogi szemé|ylszervezet neve) vezető tisztségviselóje) kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek,

- Kiíróval szemben bérleti/haszná|ati-, kapcsolódó közüzemi. és különszolgáItatási díj tartozása
* vanl nincs;

- Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kĺjtelezettsége * vanlnincs;
- Kiíróval szemben adőtartozźna * vanlnincs;
- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartoztsa * vanlnincs,

melyeket az a|źhbi okiratokkal igazolok:

l.

2.

3.

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjára behajtandó kijztaltoztlsom nem ál| fenn, melyet a 30

napnál nem régebbi NAV álta| kiállított nullás igazolással igazolok.

Budapest,

ajźn|attev ó a|áír ásď cégszeru alźir ás

A *-gal jelĺilt résznél a megfelelő szöveg a|źhinandő,

,)*[ t.

I
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7. számú melléklet

a Budapest VIII. keľiĺlet, Szigony u. 2ó. (hľsz.: 36195)' Szĺgony u. 28. (hľsz.: 3619ó) és a Szigony
u. 30. (hľsz,z 36|97) alatt elhelyezkedő iinkoľmĺĹnyzati tulajdonrĺ, üľes kivett beépítetlen

teľĺiletek együttes béľbeadása

NYILATKOZAT

Pénzĺigyi alkalmasságľól

Alulírott (mint a

. Űogi szemé|ylszewezet neve) vezető tisztségviselője,) kije|entem, hogy a pá|yázat

tttrgytú képezó ingatlanok bérleti díjának megfizetésére képes vagyoWaz á|ta|am képviselt jogi
szemé|ylszewezet képes, a bérleti-, közüzemi és különszolgáltatási díj megfizetéséhez szükséges

anyagi eszközök a rendelkezésre állnak.

Budapest,

aj ánlattevő a|túr ása/ cégszeru a|áírás

b(
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8. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, Szigony u. 26. (hľsz.: 36195)' Szigony u. 28. (hľsz.: 36196) és a Szigony
u. 30. (hrsz...36197) a|att elhe|yezkedő iĺnkormányzati tulajdonű, üľes kĺvett beépítetlen

teľůiletek együttes béľbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľól

A pá|yázati felhívás visszavonása, a pá|yázati eljárás eredménýelenségének megállapítása, illetőleg _

az ajźln|atok e|bírá|ását követően _ más ajźtn|attevő nyertessége esetén kéľem az tita|aml a jogi
szemé|ylszervezet á|ta|befizetett ajánlati biztosíték összegét az a|ábbi bankszámlaszámra visszautalni:

B ankszám lav ezető p énzintézet:

Bankszám Iával rendelkezni j ogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aján|attev ó a|áir ása/ cégszeru a|źńr ás

N
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9. számú melléklet

a BudapestYIII. keľület, Szĺgony u.2ó. (hľsz.:36195)' Szigony u.28. (hľsz.z36196) és a Szigony
u. 30. (hľsz.z 36197) alatt elhelyezkedő iinkoľmányzatĺ tulajdonű, üres kivett beépítetlen

terÍĺletek egyĺittes béľbeadása

NYILATKOZAT

Alulíľott (név), mint a .....
(ogi szemé|ylszewezet neve) vezető tisztségviselóje kijelentem, a

társasáýszewezet a nemzeti vagyonľól sző|óf0|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1.) pontja

szeľinti át|źthatő szeľvezetnek minősül.

Átlátható szervezetnek minosiil :

b) azo|yanbelÍöldi vagy külťoldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,

amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) _ anyilvánosan működő ľészvénytáľsaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a teľroľizmus

ťlnanszirozása megelőzéséľől és megakadá|yozásáról szóló töľvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa

megismeľhető,

bb) azBurópai Unió tagá||amában, az Euľópai Gazďasźęi Téľségľől szóló megállapodásban részes államban, a

Gazďasági Egyĺittműködési és Fejlesztési Szeľvezet tagtl|lamában Vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarorszźtgnak a kettős adóztatás elkeľtilésérő| szó|ó egyezménye van,

bc) nem minosü| a táľsasági adóról és az oszta\ékadóróI szóló töľvény szerint meghatározott ellenorzött külÍöldi

táľsaságnak,

bd) a gazđźllkodó szervezetben közvetlenül vagy kcizvetetten több mint 25%o-os tulajdoĺural, befolyással vagy

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdźt|kodó szervezettekintetében a ba),

bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vizi táľsulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviseloi megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szeľvezetben nem

rendelkeznek Z1o/o-ot meghaladó ľészesedéssel,

cc) székhelye az Euľópai Unió tagállamźlban, az Euľópai Gazdasági Térségľől szóló megállapodásban, ľészes

államban, aGazdasági Egyĺittműkildési és Fejlesaési Szervezet tagá||amában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarorszźtgnak a kettős adóaatás elkerülésérĺĺl szóló egyezménye van.

Fentieket az a|álbbi okiľatokkal igazo lom :

1. Eľedeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szewęzet bejegyzéséľől,

2.

Kijelentem, a fenti ingatlanok bérlete időszakában a jogi szemé|ylszervezet tekintetében nem

teľveztink olyan változtLst, amelly miatt a jogi szemé|ylszervezet már nem minősĺilne át|źthatő

szeľvezetnek.

Tudomásul veszem' hogy amennyiben bármiféle vźitozźs miatt a jogi szemé|yĺszewezet máľ nem

minőstilne źLt|źLthatő szervezetnek, a bérbeadó a béľleti szeľzodést jogosult fęlmondani.

Budapest,

18

ajźn|attev ő a|äir tsal cé gszeru a|áír ás
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l0. számú melléklet

Béľleti szerződés terv ezete
hatáłrozott ĺdő ľe s ző|ől

/egyoldalú kiitelezettségvállatásĺ nyilatkozattal együtt éľvényes/

amely egyľészrol

a Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet JőrseÍválľosi onkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.

adőszáma: |57357|5-f-42 a továbbiakban: onkoľmányzat), mint a béľ|emények tulajdonosa és

bérbeadója (a továbbiakban: Béľbeadó) megbízáséhől és meghata|mazásźbó| eljáľó Józsefváľosi

Gazdálkbdási Kiizpont Zľt. (1083 Budapest, Losonci u' f, cégszźtma: 01-09.f65463, adőszátma:.

f5f92499-2-42; képviseli: ...'. ...vag}ongazdálkodási igazgatő)
másrészről

Cégnév
Székhely:
Cégsegyzékszám:
Adószáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyig.. szám:
Lakcímkártya szźtm:

mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban egytitt: szerződo felek) között jött |étľę alulíľott helyen és napon

az a|źhbi feltételekkel :

1.

A Budapest Főváľos VIII. keľĺitet Józsefuáľosi onkoľmányzattulajdonát képezi a Budapest VIII.

keľület.sstgs, 35196, 35197 he|yrajzi szám a|att nyilvántaľtott, a Budapest VIII. keľůĺlet, Szĺgony

u. 26. 28. és 30. szám a|att ta|á|ható 763 m2 7!3 mf + 806 m2 alapterületű tulajdoni lap szerint kivett

beépítetlen tertilet.

2.

A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuáros Önkormányzat Képviselő-testiilet . ...l... (...) számú

hattrozattban dontött a béľteményeknek Béľtő részére nyilvános egYfoľdulós pályázat nyeľteseként

történő béľbeadásárő| határozott időľe. Erre tekintettel a Béľbeadó a jelen béľleti szeľződéssel

bérbe adja, a Béľtő pedig meetekintett állapotban egyi.ittesen bérbevęszi az l. pontban meghatározott

béľ|eméňyeket' A se.rc l.i;el""ą a ue.leményeket megtekintette, az áI|apukat ismeri, azt e|fogadja.

3.

A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkoľmányzatot illetik meg a jelen bér|eti szerződésbol eredő

bérbeadói jogok - ","nbelĺĺl 
aĺéľleti közmű díj _ és terhelik a bérbeadói kötelezettségek. A Bérbeadó

a bérbeadás tekintetében az onkoľmányzat megbizása a|apján, helyette..és a nevében jáľ el. A
szeľződésbol eredo igények éľvényesítésére bíľóságok és hatóságok előtt az Ônkoľmányzatjogosult'



4.

A szerződó felek ľögzítik, hogy a Béľlő a bérleményeket ......... ...... cé|jttra veszi bérbe.

Béľlő kijelenti, hory a szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonról sző|ő f011. évi

CXCVI.io*eny 3. $ szerinti źLt|źLtható szervezetnek minősiil. Tudomásul veszi, ha a béľleti időszak

a|att atulajdonósi sierkezetében beá|lott vá|tozás folytán már nem minőstil źlt|áthatő szervezetnek, a

bérbeadó a berleti szerződést azonna|ihatállyal és kártalanítas nélkül felmondhada.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy az ingat|anokon fo|ytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az

engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok)

nyí|atkőzatát, illewé a jogszabźiy szerinti tulajdonosi hozzájáru|őst neki kell ÍflegszeÍeznie. Erre

tókintettel a Béľbeadó ňeň szavatolja, hogy a BéľIő az ingat|anokon az á|tala kivźnt tevékenységet

folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meghatźrozott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból,

az e|obbí hatóságok elutasító dcjntése miatt nem végezheto, a felek a bérleti szerződést közös

megegyezéssel felbontj ák.

3.

A Béľbeadĺí az 1. pontban meghatfuozott bérleményeket határozott időre adja béľbe a Béľlőnek
A bérletijogviszony kezdete: a szeľződés kelte

A bérleti díjfizetési kotelezettség kezdete: .::
A béľletijogviszony vége:f020. decembeľ 31.

6.

A szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a béľ|eti díiat ...........- Ft/hó + ÁĘĄ azaz

forint/hó + Ár.ĺ. összegben határozzźlkmeg. A Béľlő tudomásul veszi, hory a

béľleti díj évente, az adott év januáľ l-től a KSH által közzétett e|oző évi inflációs index méľtékével

emelkedi]k. A bérleti díj emeikedésének első idopontja ''.....januáľ hónap. A január havi emelés

összege február hónapban keru| szźtm|źnźsra.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszúnése esetén a

kiürítési kötelezeĺségének n"'n t"'" eleget, a bérleti szeľződés megsziÍnését követő naptó| az

ingatlanok tényleges kiüľítéséig a jogcím nélkĺ.ili hasznźiat után havonta, a bér|eti jogviszony

mägszűnésénet ĺaBponti źhan irinyađo teľleti díjja| azonos összegiĺ hasznźńati díjat kell megfizetnie.

Aňasznźiati díjľól ä geiueaoo nem á|lít ki havonta szttm|źú, csak utólag, ahasznźiati díj megfizetése

után. A hasznźilati díjat havonta előre, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti díj

megfizetésére szolgáló - a bér|eti díjról kiállított utolsó havi szám|tn levő - bankszámláľa töľténő

átňlássa|. Amennýiben a bankszámlaszám változik a Béľbeadó ertó|tájékoztatást ad. A használati díj

akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a tźrgyhőnap 20, napjáig a Bérbeadó bankszámláján jőváírásra

keľül. A használati díj késedelmes ťrzetése esetén a Bérbeadó a Polgári Ttiľvénykönyvben

meghatározottkésędelmikamatotsztlmítjaf e|,

1

A BéľIő egyéb Íizetési kötelezettségei:

Yiz és csatornadíj lválrtozől A szerződés kötésękoľ ...,-Ft/hó + AFA, évente a béľbeadó

által meghatźrozott összegre vtiltozik. A Szolgáltatóval kotött

megállapodás alapján ťlzętenđo. Amennyibe n az ingat|anokban

tĄ łĺzóralvĺzőrźlk fe|szerelése megtöľténik, és a Szolgáltatóval
kötött megál|apodást a Bérlő bemutada' az źtta|ánydíj törlésľe

kerül. Az źta|ánydíj összege egyénileg (az adott htne|számo|ás

alapján) kerĹil kiszámolásľa.

A szeľződés kötésekor 2.091..Ft/hó + ÁFA, évente a béľbeadó

által me ghat ár ozoI1 összegľe változik.

A Szolgáltatóval kot<jtt megállapodás alapján fizętendő.

Szemétszállítás díja:

Áramdíj lvá|tozől
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A fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek vá|tozásaesetén módosul.

A Béľlő az előbbi ťrzetési kötelezettségek teljesítését vállalja.

8.

A Béľlő a havi bérleti díjat havonta elore, a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a Bérbeadó

nevében kiállított szźm|i alapján, a szźlm|án szeľeplő bankszámlára. A bankszttm|a száma a bérleti

szerzodés megkötésének időpđntjáb an 1043387.00028864-00000008 (K&H Bank Zrt). A bankszámla

szźĺma a bérleti szerződés időszaka a|att vtitozhat, amelyľől a Béľbeadó tájékoztatja a BéľIőt. A
Béľtőt a bérleti díj az 5. pontban szereplő időponttól terheli. A Béľlő a bérleti díjat abban az esetben is

köteles havonta megťlzeini,ha a havi szám|átvalamilyen okból nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti

dijat az etőző havi szttm|źn levő bankszámlára köteles átutalni. A béľleti díjfizetés akkor tekinthető

tJljesítettnek,haazatźrgyhőnap20.ĺapjáiga Béľbeadó bankszám|ź$án jóváirásra kerül. Amennyiben

u ľc.lő a fizetési köteleżettséget helýelen szám|ára fizeti be, az nem számít teljesítésnek. A Bér|ő

késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatátozott késedelmi kamatot

számítja fel.

Ha a ktilön szo1gźůtatások díját a Béľbeadó szám|ázza a Béľlő fe|é, azt a Béľlőnek a szám|ttn szeľeplő

határidőig kell ítutalnia a megjelölt szttm|ára, A fizetéssel és késedelemmel kapcsolatosan egyebekben

a béľleti díj ra vonatk ozó ak az ir źny ađő ak.

9.

A Béľtő hozzźłjáru| ahhoz,hogy a Béľbeadó a jelen szeľzodésben szereplő adatait nyilvántaľtsa.

10.

A Béľlő hozzájtru| ahhoz, hogy béľleti díj, használati díj és egyéb hátralék esetén - ha a fizetési

kötelezettségénék nem tesz eleget - a Béľbeadó ajelen szeľződésben szeľeplő adatait követeléskezelo

cégnek kiadja.

11.

A Béľtő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérlęti díj, késede|mi kamat vagy a követelés

beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az tl|ta|a a Béľbeadónak bęfizetett összeget a Béľbeadó

előbb a költségekre, majd a kamätokra, ęzutána bérleti díj, majd akozuzemi dijtartozásta számolja el'

t2.

A Béľbeadĺó a béľ|eményeket źúadźs - átvételi eljĺáľással adja birtokba' amennyiben a Béľlő a jelen

szerzodés hatá|yba lépésěhez szükséges feltételeket teljesítette. A felek az źltadás-źttvételi eljáľás soľán

jegyzokönyvet vesznäk fel, ame|yben rogzítik a bérlemények állapotát, a méľőórák állását, valamint

minden, a béľlettel kapcsolatosan ľögzíteni szükséges korülméný.

13.

A Béľbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs az ingatlanokľa vonatkozó olyan joga,

amely a Bér|őt az ingatlanok biľtokbavételében, zavarta|an hasznéúatban akadźiyozza, vagy

kot|átozza.

14.

A béľlet tartama a|att a Béľbeadó gondoskodik a Béľlő tiĺľési k<jtelezettsége mellett, az életveszé|yt

okozó, az ingat|anok źů|agát veszéIyezteto, a rendeltetésszeriĺ hasznźl\atźú |ényegesen akadá|yozó, a

Béľbeadót terhelő hibáŕkijavításáról. A Béľlő e munkáIatok elvégzését a bérbeadóval történt

me gállapodás alapj án áw á||aĺhatja,



15.

A Béľlő kijelenti, hogy a bérlemények kizźrőllag a 4. pontban megjelölt tevékenységének végzése

céljából veszi igénybe.

A Szerződő felek ľögzítik, hogy a Béľlő źůta| a bérlemények albéľletbe adáshoz, cseréjéhez, a bérleti
jog tĺtuházásához a bérbeadó írásbeli hozzźtjáru|ása, valamint a Béľbeadó és Béľlő ezzel kapcsolatos

íľásos megállapodása (bérleti szerződésmódosítás) szükséges.

Tudomásul veszi továbbá, amennyiben a ve|e szerzodött fél tulajdonosi szerkezetében' vagy egyéb

okból olyan vźitozás áll be, amely a|apjźn máľ nem minősĹil źLt|źLthatő szervezetnek, köteles vele

szemben a bérleti szerződést azonna|i hatállyal felmondani. E téný ahasznźůatba la|bérletbel adásľól

sző|o szeľződésben rogzítenie kell' Az előbbiek e|maľadása esetén a Béľbeadó a Béľlővel szemben a

bérletiszerződéstazonna|ihatá||ya|felmondhatja.

16.

A Béľlő k<jtelezettséget vállal arra, hogy az ingat|anok biľtokba adásźt követő 8 napon belül,

amennyiben a telek rendelkezik k<izmrĺ ellátottsággal, kezdeményezi a ingatlanokon a saját költségén a

vízőra fęlszereléséďhitelesítését, lejáľó vizőralvizőrák cseréjét (a cserével kapcsolatos költségek

váIlalásával), vagy a nevéľe töľténő źúirźsźlt valamint valamennyi, a bérlemények használatźthoz a

Bérbeadó szerint szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a 
'' 
továbbiakban': s;zolgáltatási

szerződés) a Fővárosi Vízmtvek Zĺt.-ve|,a Díjbeszedő Zrt,-ie|, azELMĺJ Zrt,-ve|, a r.oľÁv Zrt'-ve|,

a Gázmiĺvek Zrt..ve| és egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltatási szerződés

megkötését a Béľbeadó felé 60 napon belül a szolgáltatasi szerződés egy másolatának átadásával

igazolja.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a Béľbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt kíván közmű

mérőőrát felszereltetni a béľleményeken, azt tĺÍľni köteles, és a mérőóľa felszeľelését követő 8 napon

belĺil a saját nevében a szolgáltatásí szerzodést meg kell kötnie, a megkötés tényét pedig a szo|gá|tattsi

szeruődés egy másolatának megküldésével kell igazolnia a Béľbeadó felé.

A Béľlő vállalja, hogy a szolgáltatási szeľződésekben szeľeplő, illetve aszo|gźitatő á,|ta|kiszźtm|tnott

szolgáltatási éś egyéb díjakat a bérlęti jogviszony _ jelen szeľződés 5' pontjában szeľeplő - kezdeti

időpontjától a szerződésben, illetve a szźm|źtban szereplő határidoig a szo|gá|tatók részére

ľendszeresen megfizeti.

17.

A Szeľződő fe|ek rögzítik, hory a Béľlő a bérleti szęrződés megkötését megelőzően a Béľbeadó által

megállapított bankszámláľa az ajźn|ati biztosíték összegével csökkentett 3 havi bruttó béľleti díjnak
megfelelő,','),),)'),,,'))- Ft összegĺÍ óvadékot megfizetett.

A Béľbeadćl az ővadékot a Béľlő által meg nem fizetett béľleti díj, ak<>züzemi díj vagy károkozás

esetén a kárta|anitás kiegyenlítéséľe, valamint ezek kamataira és k<iltségeiľe szabadon, a Béľlő
hozzźĄźtullźsa nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Béľlő köteles az óvadékot az eredeti összegľe a

Béľbeadó íľásos felhívásától számított 8 napon belül kiegészitęni.

A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a béľleti szerződés megsziĺnése kapcsán az ingatlanok

Béľbeadónak torténő visszaadását követő 30 napon belül visszajźr a Bér|őnek, ha ekkoľ nincs

semmiféle hátra|éka, és a bérleményeke újra hasznosítható á||apotban adja vissza bitokba a

Bérbeadónak. Amennyiben az ingatlanok visszaadásakor a Béľ|őnek az onkoľmányzat, vagy a

Béľbeadĺí feté a bérleménnye| kapcsolatosan lejáľt tartozása van) a tartozást a Bérbeadő az

óvadékosszegébóI levonhatj a'



a)
b)

c)

d)

e)

Đ

18.

A Bérlő köteles a béľlemények közvetlen környezetében akár a béľlő vagy tagsa, dolgozói, üzleti

paľtnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi egyĹittélés kovetęlményeive| kirívóan ellentétes

magatartasokat, azönkormányzat közteľület felügyeletét ellátó szerve felé haladéktalanu| bejelenteni.

A Béľlő a béľleményękęn kizáľó|ag az á|ta|a beszetzett, a tcvókenységhez szükséges engedélyek

biľtokában kezdheti meg a tevékenységét. A béľleményen csak a szęrződésben foglalt tevékenység

ę||źÍźlsźhoz szükséges gépeket és beľęndezéseket üzemeltetheti. Az iizemeltetés a sajátkocktvatźra,
felelosségére és terhére töľténik.

A Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményeket a Béľbeadó felhívása ellenére nem használja a

4.) pontban meghatźrozott célra, a Béľbeadó jogosult a bérleti jogviszoný felmondani.

19.
A Bérlő tulajdonában źů|ó, a béľleményeken levő vagyontárgyakra, valamint a tevékenységből eľedő

károkra a Béľlő köteles biztosítást kötni, és a biztosítási k<]tvényt köteles a béľleti szerződés

megkötését követő 90 napon beltil a Béľbeadónak bemutatni.

20.

A Béľ|ő saját költségén kĺjteles gondoskodni:

a tevékenységével kapcsolatban kęletkezett háztartź.siés ipaľi hulladék e|szá||itásttről.,

működésével összefiiggő hatósági engedélyek bęszerzéséról, valami nt

ha a béľlemények előtt járda van, annak atisztttntaľtásáľól.

a hatósági, tíĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgárivédelmi előírások maradéktalan betaľtásáról'

a béľleti szerzodés megszűnését kövętő 15 napon belül a cégnyilvántaľtásból töľoltetni a

székhelyként illetvę telephelyként bejelentett bérleményeket, és ezt a Bérbeadó felé igazolni

mindazt, amit jogszabályok előíľnak.

21.

A Bérlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonľól szőlróf}|l. évi CXCVI. törvény 3. $ (l) bekezdés 1. pont

b. alpontjá a|apján itlatllato szerveietnek minosül. Ezt a téĺý a Bérbeadónak átadott cégkivonattal

igazőlia.valtaija, hogy a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szęrkezetén nem változtat olyan

ňoaoň, amely á|apjtÁ- mfu nem minősü| źLt|źúhatő szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a

tulajdonosi šzerkLzetében töľtént vtt|tozás miatt vagy eryéb okból máľ nem minősiil átlátható

szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Béľlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletébęn bekövetkező vá|tozást kötelęs a

cégbíľósági váltoźásjelentési k?rďem benyújtását követő 15 napon belül a Béľbeadónak bejelenteni.

Hňonlókšppen kozólni kel| a szerződésben szeľeplő bankszámlája megsziĺnését és az új bankszamla

szźlmźt, Az ennek elmulasztásábó| eredő károkért a Béľlő felel.

Az éľtesítéseket a Szerződő Feleknek a szęrzódésben ľögzített székhelyéľe lehet érvényesen

kézbesíteni kézbesítővel és postán. A felek rögzítik, amennyiben a Béľlő a székhelyében

bekövetkezett vá|tozźst a Béľbeadónak nem jelenti be, a Béľbeadó által az utolsó ismeľt címre

kü ldött l eve l eket a B ér|ő á|ta| kézhęzvettnek ke l l tekinten i.

A Szeľződő Fetek megállapodnak abban, hory a postai úton megkü|dött küldeméný a kézbesítés

megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cimzętt az áťvételt megtagadja. Ha a

kéibesítés azétt volt. eredménýelen, meľt a cimzett az iratot nem vette źtt laz ,,nem keľeste'',

,,elköltözött', vagy ,,ismeľetlen lrelyľe költözöff'' jelzéssel érkęzett visszď az iratot annak

visszaéľkezése napj án kell kézbesítettnek tekinteni.

J3



2f.

A Béľlő a tudomásra jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadónako ha vele

szemben fe1számolás i i agy csődelj árás indult, v agy a végel számo |ástlt határ ozta e|'

23.

A béľleti jogviszony az 5. pontban megllatźrozott kezdeti időponttól határozott ideig taľt, a felek azt

csak egyě'đ akaritta| szüntethetik mJg, kivéve az a|źbbi, valamint jogszabálýan meghatározott

eseteket.

24.

A határozott idő a|aIt a Béľbeadó jogosult háromhavi fęlmondási idővel felmondani a bérleti

jogviszoný, ha

a) az Önkormányzat az ingat|anokat nem önkormányzati tulajdon esetén az' oĺkoľmźnyzatoka
éľvényes jogsżabá1yban meghatáľozott mindenkoľi kisajátítási jogcímek alapján kisajátíttatná,

feltéve, ľ'óry a Képviselőtěsfiilet azon cé| megvalósításáról máľ dontést hozott, ame|yhez az

ingatlanokľa szüksége van.

b) az onkormźnyzat jogszabá|y vagy a jogszabályon alapuló hatósági hatźtrozat a|apjźn köteles az

i ngatlanokat haľmadik személynek átadni.

25.

A Béľlő ľendkívtili felmondással sztintetheti meg a jogviszonYt, ha a Béľbeadó a jelen béľleti

szeľződésben foglalt kotelezettségeit súlyosan megszegi.

26.

A szeľződő felek ľögzítik, hogy a Béľbeadó ľészérol tĺjrténő rendkívüli felmondásának van helye a

kĺjvetkező esetekben és módon:

a) Ha a Béľlő a bérleti díj fizetésľe megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a Bérbeadó

köteles a Béľlőt _ a k-övetkezményekre ťrgyelmeĺetéssel - a teljesítésre írásbaĺ felszólítani. Ha a

Bérlő a felszólításnak nyolc napon beltil nem tesz eleget, a Bérbeadó további nyolc napon belül

írásban felmondással élňet. A filmondás az elmulasztott hatámapot követő hónap utolsó napjáta

szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál.

b) Ha a Bérlő magataĺtása szo|gái a felmondás alapjául' a Bérbeadó köteles a Bér|őt - a

következményekľe" figye|meztetésse| - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való

tartózkodásra a tudom]s ára jutásźÍő| számitott nyolc napon beltil íľásban felszólítani. A felmondást

az a|apjáu| szo|gźiő magaiartźs folýatásáról vägy megismét|ésétől számított nyolc napon beltil

írásban kell közölni.

27.

Bérbeadó ľendkívüli felmondássa| szüntetheti meg a béľletijogviszonyt kü|önösen akkoľ, ha a Béľ|o

a) A béľleményeken a szĹikséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet,

b) A bérleményeket nem a jelen szerződésben meghatáľozott cé|rahaszntija, vagy másnak a Bérbeadó

hozzájtrulása né|kĹĺl iészben vagy egészběn haszná,|atra átengedi, vagy affa a Bérbeadó

hozzijáru|ásához kot<jtt bármilyen szerzodést köt, hozzźĄálrulás nélkü l.

c) A Bérbeadó részére fizetendő bérleti dij,kártérités, illetve egyéb fizetési kötęlezettség teljesítésével

késedelembe esik, és a Bérbeadó ínásos - a felmondás kilátásba he|yezését is taľtalmazó -

felhívására a fizetési k<jtelęzettségének a felszólítás kézhezvétę|ét követő 8 napon beliil nem tesz

eleget. 
ň ,
Iłt ĺ
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ha a béľlet fenntaľtása máľ nem áll érdekében.
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d) A bérleti szerződés megkötését követő 8 napon beliil nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó

felhívását követő 8 napon belül nem intézi avízőra nevére történő źńirź.sźú, valamint nem kö,ti meg

a béľlemények használatához szükséges valamennyi szolgáltattsi szerzodést, vagy a szo|gźitatő

felhívásában szerep|ő határidőn beliil a szolgáltatási szerződések szükség szerinti módosítását,

vagy ezek megkötését az e|őbbi határidőn belül a Bérbeadó felré a szerződésęk egy másolatának

leadásával nem igazolja. Meghiúsítja, ill. akadályozza aztĄ méróőra beszerelését.

e) A szolgáltatási szeľződésekben szeľeplő, illetve a szo|gá|tatő tita| kiszám|ázott szolgáltatási és

egyéb đĺ;atut a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a szám|źtban szeľeplő

határidőig a szo|gá|tatő részére nem fizeti meg'

f) A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegľe a Bérbeadó

íľásos felhívásätő| szämított 8 napon belül nem egészíti ki.

g) A Béľló a béľlemények közvętlen köľnyezetében akár a béľlő vagy tagja, dolgozói, üzleti paľtnerei,

ügyfelei által tanúsított, a kozösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magataľtásokat

neki felróható okból az önkormányzat közterĺilet felügyeletét ellátó szerve felé nem jelenti be.

h) A béľleményeket a Béľbeadó felhívása ellenéľe sem használja' il|. nem rendeltetésszeruenhaszná|ja'

i) A hatósági, tiĺZvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Béľbeadó felhívása ellenére

nem tartja be.

j ) A székhelyében bekövetkeze tt v titozást nem j elenti be a B érbeadónak

k) Nem engedi be a Bérbeadó képvise|őjét a bérleményekbe a ľendeltetésszeľű haszná|at ellenőrzése,

illetve JBérbeadót terhe|ő felújítási munkák végzése érdekében, ill. ęzek végzésében akadá|yozza'

l) A jelen szeľzodésben foglalt esetekben.

28.

A bérleti jogviszony báľmilyen megszÍĺnése esetén a Béľlő köteles a béľleti jogviszony utolsó napján a

bér|eménýeĹet a Bérbeadó képviselójének átadni' A felek az źúadott bérleményekró| jegyzőkönyvet

vesznek fel. A Bér|ő hozzt$źru| ahhoz, hogy amennyiben a bérletijogviszony megsziĺnését követő 8

napon belül nęm hagyja el a béľleményét, a bérbeadó illewe képviselője jogosulttá vźiikarra, hogy a

bérleményeket birtokba vegye'

f9.

Ha a béľlemények korábban a Béľlő székhelyeként vary telephelyeként a cégbíróságon beje|entésre

keľtiltek, a bérleti jogviszony megszÍĺnését követő l5 napon beliil a béľlő köteles azt töröltetni.

30.

A Béľlő a bérletijogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csereingatlanokľa nem 1'arthat

igényt. Kártalanításra abban az ęsetben taľthat igényt, ha a béľleti jogviszony _ részéró| történő _

felmondására a Béľbeadó szerződésszegése miatt került soľ.

31.
Ajelen béľleti szerződében nem szabályozott kéľdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi

cŕcvl. törvény, a Polgári Törvénykönyvľől szóló 2013. évi V. törvény' valamint azOnkormányzat

tulajdonában illt, üreJ ingatlanok' felépítményes ingatlanok, gépkocsi beállók és dologbérlet

béľbeadásának feltéte|eirol Jzóló sglfo|l. (XI. 07.) onkoľmányzati rendelet vonatkozó rendelkezései

azirttĺyadóak.

32.

Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peľen kíviili megállapodással kísérlik meg

rendezni. Amennyiben eZ nem vezet eredményre, a béľlemények helye szerint illętékes bíľóság

kizáľólagos illetékességét kötik ki.

$
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33.

A Béľlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kĺjtelezettségei vállalásźra kozjegyző e|ott

egyoldalú kĺitelezettségvátlalási nyilatkozatot ir aIá,Ez a|apjźn bírósági végľehajtásnak van helye. A
bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyo|da\ú kötelezettségvállalási nyi|atkozatot a jelen béľleti

szeruődés a|áirźsát követő 5 munkanapon be|ĺil nem írja a|á, az Önkoľmányzatnak, illetve a

Béľbeadónak a Bérlő kijeloléséľől szóló jognyilatkozatához való kĺitĺittsége megszűnik, a jelen

béľleti szerződés a hatźĺ|ytú vęszíti.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a béľleti jogviszonyból mindenkoľ fennálló bérleti díj és egyéb

tartozás mértékét a Béľbeadó szttmlrźń, nyi|vántartźlsai, könyvei a|apjźln késztilt közjegyzői okiratba

foglalt ténýanúsítvány igazo|ja, amelynek elfogadásáľa a Felek jelen szeľződés a|áirásátva|

kötelęzettséget váll alnak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadó a közjegyzőtől a teljesítés kötelezettség

|ejźrta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténýanúsíwányba foglalását is kérheti,

amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre sztikség van.

A Szerződő Felek a felkért közjegyzonek a titoktaľtási kötelezettsége alól a felmentést megadják,

abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot, ill. a ténytanúsítváný

elkészítse'

A Szeľződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a ténýanúsítvány

költségei a bérlőt terhelik.

34.

A jelen béľleti szerződés akkoľ lép hatźiyba, ha a Béľlő az óvadékot a Bérbeadónak megfizette,

valamint akozjegyzoné| az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áirta'

35.

A jelen bérleti szerződés megkötésével a Szeľződő felek között a béľlet tźlrgyttban korábban

esetlege."n létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatá|yukat veszítik, kivéve azokat,

amelyek a je|en szerzódés mellékletét képezik.

36.

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a béľleti szerzodés a|őírtsára jogosultak. E kijelentésükéľt,

valamint a béľleti szerződésben leíľt adatok helyességéért teljes anyagi fele|ősséget vállalnak.

37.

A jelen szerződés mellékletét képezi a Béľlő cégkivonata, a|áírási címpéldánya, a képviselő személyi

igazo|ványźnakéslakcímkźtýájźlnakmásolata.

38.

Jelen szerződés...'... .(...) számozott oldalbó| áll és 5 (öt) eredeti példányban készült. A bérleti

szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt, jováhagyó|ag

írtźLk a|áL.

Kelt:Budapest,

Budapest Józsefváľosi önkoľmányzat
Béľbead ó meghatalm azásáhő| és megbízásából elj áľó

Józsefváľosi Gazdálkodási Kiizpo nt Zľt.

BérIő képviselője
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l 1. sz. melléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajánlat foľmai és taľtalmi ktivetelményeiľől

Az ajźn|atot az ajánlattevő/ jogi szemé|ylszewezet képviselője minden oldalon kézjegyéve| köteles

elHtň i. Az ajźn|atnak folyamatos soľszámozással kel| ľendelkeznie.

A borítékon a következő szoveget kell feltüntetni: ,,Budapest VIII' keľtilet, Szigony u. f6. (hrsz':

36|95), Szigony u. 28. (hľsz.I 36196) és a Szigony u. 30. (hrsz.: 36197) a|att elhelyezkędő

onkoľmányzáti tulajdonú, tires kivett beépítetlen területek együttes bérbevétęle''

Az ajźnlatotsértetlen boľítékban kell benyújtani, sértilt, felnyitott boľítékot a Bonyolító nem vesz át.

Aho| aznincs jelezve, hogy másolat is e|egendő, az eredeti igazo|tst kell csatolni az ajtln|athoz.

Az aján|atibiĺosíték befizetésénél a közlemény ľovatba a következőt kell beírni: ajánlati biĺosíték

Az aján|at tarta|mźłt a következő sorľendben kell összefíĺzni:

1. Jelentkezési lap (1. vagy 2. sz. melléklet)

2. Ajánlati összesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem ľégebbi hiteles másolat avźi|a|kozőiigazo|vźnyról (egyéni vál|alkozás esetén)

4. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet bejeryzéséľől (ogi

szemé|y l szeÍv ezet e s etén)

5. Aláírási címpéldány eľedeti példánya vagy másolata (ogi szemé|ylszervezet esetén)

6. A Ptk. előíľásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a cég

képviselője iĺjaal'źt

7 . Pźúyźnatidokumentáció megvásárlásáról szóló bevéte|i pénzttrbizonylat másolata

8. Ajánlati bizosíték befizetéséľől szóló igazo|ás másolata

9, Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljáľásľól, felszámolásról, végrehajtási eljáľásról (4. sz.

melléklet)

10. Bérbeszámítási kéľelęm esetén a kérelęm leíľása és a béľlemények felújításával kapcsolatos

elképzelések, hozzétv etó|eges költségvetés

11. Nyilatkozat apźúytnatifeltételek elfogadásáľól' szeľzódéskötésľől, ingatlanszerzési képességľől,

aján|ati kötöttségľől (5. sz. melléklet)

1f. Nyilatkozat adó és adók módjára behajthatő könartozásrő|; Kiíróval szemben fennálló

tartozásrő| (6. sz. me|léklet)

13. NAV igazoltĺsaaľ.ől, hogy nem áll fenn közlartozása.

14, Helyi adó igazo|ts (beszerezheto: Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivata|a 108f Budapest, Baross u.

63-67.11. em.)

t5. Bérbeadóval szemben fennáIló tartozźs igazo]rása (beszerezhető: JGK ZÍt, 1083 Budapest,

Losonci u.2.)

16, Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságľől' (7 . sz. melléklet)

I7. Nyilatkozat a bankszámlaszómról (8. sz. melléklet)

l 8. Nyi|atkozat a szervezętátláthatóságźrő| (9,sz. melléklet)

19' Amennyiben szükséges, további okiľatok aszeryezettt\túhatőságtlnakigazo|ásźra

20. A bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosításijavaslatok

m27
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If. sz. melléklet

Altalános Tájékoztató

Az onkorm tnyzattulajdonát képezik a Budapest VIII..-|e{ilet, Szigony u.26. (hrsz.: 36195), Szigony

u. 28' (hrsz.: 36L96) és a Szigony u. 30. (hrsz.: 36197) alatt elheýezkedő önkoľmányzati tulajdonú,

üľes ingatlanok, u*elyek u,ĺu:gutíunnyi|vintatásban kívett beépítetlen területként szerepelnek.

Apźiy6'attárgyátképező ingatlanokat kizáró|agfelvonulási területként és anyagtárolás céljáľa lehet

hasznô sítan i, i iuzv éde|mi e lőíľások betaľtása mel lett.

A pá|ytnőnak kell vállalnia az ingat|aĺokat felvonulási teľtiletkénti és lvagy anyagtárolással

kapcsolatos kialakítási káitsegeit, ittetře a-t<ialakítással kapcsolatos feladatok viselését. Ezen költségek

megtérítését u paryłoĺ- (t"íat.u kéSobbi bérlő) kizáíő|ag a bérbeadóval előzetesen megkö'tött

megállapodás alapján kérhäi. Amennyiben a ktiltségek méľteleľől és megtérítéséról a felek előzetesen

nem állapodnak meg, úgy a bérlő azok megtéiĺtesét semmilyen jogcímen nem kovetelheti a

bérbeadótol a bérleti jogviszony megszűnését követően sem.

A Kiíró kiköti, hogy gépjáľművek paľkoltatása cé|járatöľténő hasznosítás kifejezetten kizárő feltétel,

így az ingatlanokľa"nlm adhato olyan ĹJľu"u"ét"li aján|at, amely gépjármĹĺvek parko1tatására

vonatkozik.

A Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat tulajdonában álló insatlanokban a bérbeadó helyett e|végzett

munkálatok költségeinek elszámoláśát a Kjpviselo-testület ž+.gĺzolg. (vI. l9.) szźłműhatźlrozatttnak

34. pontja szabá|yozza'. Ez a|ap1tn a beľbevJtt ingatlanok felújítása soľán a béľbeadó helyett, a bérlő

ikiuť 
"l,ég,"tt 

.nunurátol. köhäégének elszámolásaľaaza1'ćbbiak szerint van lehetőség.

. Béľbeszámításra csak a tulajdonos előzetes jóváhagyása a|apján van lehetoség' Amennyiben a

ptĺ|ytnőbérbeszámíiĺ,i ĺgennyěl kí11n élni, a ĺětĺ;ĺtesra vonatkôźó kĺiltségvetést aptilyázathozke||

csatolni. A költségvetés elfogadásáról, a *unrulutol kö|tségeinek bérleti díjba töľténő beszźmitástrő|

a tulajdonosi joggyakor1ó dint. A döntés szerint megkötott Béľbeszámítási megállapodás alapján

toľténik .eg u.munkálatok költségeinek elszámolása.

. A felújítás költségvetésének,benyrijtása elótt kéťük' egyeztessen az Ingatlanszo|gźitatźsi Irodával

(1083 Budapest, VIft. keľület o, u. s-'; telefonszámäk oďi 334-|745,3l4-1098, 333.4|46), amelyek

azok afelújítások, amelyeket a bérbeadónak kell elvégeznie, így a koltségek a bérbeadót terhelik, és

melyek azok a munkálátok, amelyek elvégzése a béľle1 jqő3ľtama a|att a bérlot terhelik, így ezen

l.tirceg"tmegtéľítéséľeigénynemnyújthatóbeabérbeadófelé.

. A Bizottság döntése után a Keľeskedelmi célú bérbeadási Iroda megköti a Bérbeszámítási

megál1apodáSt a béľlá;el' ami után kezdődhet csak el a felújítási munkálatok elvégzése, és a költségek

'"!ĺllupoaásban 
foglalt feltételek szerinti elszámolása.

. A béľlő az źita|a e|végzettbéľbeadóľa tartozómunkákľól az onkormányzat részére..szźm|át állít ki. A

bérbeadó a bérbeszámítással lefedett bérleti díjat egy összegben, a következo havi szźm|áva|

egyidejűleg ktildi meg a bérlő részére. A bério ezt követőđn a béľbeszámítás időtartamźÍa, a

béľbeszámítás levonása után fennmaradt ös;;egnek megfelelő bérleti díj sztm]lźt kap havonta, melyet

köteles hataridőre befi zetni.

A béľbeszámításra vonatkozó igéný célszertĺ mźr aptůytzatban szerepeltetni (źraj.tn|at, kĺiltségvetés

mellékletként töľténo becsatolásával), hogy nyeľtes,páíyázat beadása esetén apźńyäzatot ęlbíľáló, a

bérbeadói jogokat ryakorló bizottság tuaän,ašt ,,",",,ěn eľről, és ennek ismeľetében hozhassa meg

döntését.
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Béľbeadói kötelezettség:

A Béľbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a bérleményľe vonatkozó olyan joga,

amely a Bérlőt azingatlanoĹ uiňärcuueteléĹen, zaváta|anhasználatban akadźilyozza,vaEY korlźúozza,

Béľlő kötelezettsége:

A bérleményeken folýatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az engedélyező hatóságok,

szakhatóságok és kozĺizámi szotgĺltatók (a toveuuiátuan együtt: hatóságok) nyilatkozatának, illetve a

jo gszabály 
"s 

zerintitulaj donosi hozzź$źru|ásnak me gszeľzése.

A tevékenység megkezdése előtt a bérbevett telkek használati módja megváltoztattsźlhoz a tulajdonos

b e|ee gy ező ny i|atkozata sziiks é ges l ehet.

A telkeket kizárő|aga bérleti szerződésben foglalt tevékenységľe használhatj a,továbbá a béľlemények

albéľletbe adáshoz, a cseréjéhez, a ue.iJtĺ jog ttrihźtzásźthoz az ingatlanok tulajdonosának

hozzźtj fu u|ása s züksé ge s.

Amennyiben
cégbíróságon
töľöltetni.

Az építési engedély köteles cég[tb|a, embléma, reklám, légkondicionáló beľendezés, szelt|ózó

kivezätés kihelýezésá jogerős építéii engedély bitokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégsegyzésében, vagy képviseletéb9n'b9ko]'9tkezó vá|tozźtst köteles a cégbírósági

változásjelentési kéľeläm"benyújtásat kt'vető l5 napon beliil a Bérbeadónak bejelenteni'

Bérlo a tudomásľa jutástól számított 8 napon beltil köteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele szemben

ielszámolás i vagy ósodeljáľás indult, va'u avégelszámo|tst;-hatärozta e|.

az önkoľmányzati tulajdonú béľelt telket a bérlő székhelyeként vagy telephelyeként a

tl"n."'t","a bérletĺ jogviszony megszíĺnését követő 15 napon belül köteles azt
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