
]. számú melléklet

Bérlemény címe Alapteľü
let

Szobaszőt
m Komfoľtfokozat

1. Atföldi u. 10. fszt.5. 42.5 egY komfortos
) Asztalos S. u. 7. Í. em. I7. 33,25 egv komfoľtos
3. Auróra u. 6. 1. em.7. 31.70 eqv komfort nélküli
4. Baross u. I29. fszt.2. 30,50 egy komfortos
J. Baľoss u. 28. fszt. 1. 37.2 egy komfortos
6. Bezeľédi u. 10. 3. em.28. 29.90 egy komfort nélküli
7. Bezeľédi u. 6. 3. em. 39. 65,8 kettő komfortos
8. Bezerédi u. 6. fszt.Lla. 4f kettő komfortos
9. Bókay János 56. fszt. 13. f3.39 egy komfoľtos
10. Csobánc u.4.2. em. 18. 29,28 egv komfortos
11. Dankó u. L7.2. em.21,, 38.1 egy komfoľtos
12. Dankó u.22. ].. em.5. 31 egY komfortos
t.3. Dankó u.22.3.em.7. 26.27 ew félkomfortos

14.
Dankó u. 30. 2. em.4. (2. ęm.
f0.\ f8,o4 egy félkomfortos

15. Dankó u.34.4.em.I. 27.45 egy összkomfortos

r6.
Diószegi Sámuel u. ].5. 2. em.
29.

f3,91, egy ĺjsszkomfortos

17.
Diószegi Sámuel u.44la.3. em.
62.

34 egy félkomfortos

18. Dobozi ĺl. 17 . 1'. em. 2f. f8,4 egy komfoľt nélküli
19. Dobozi u. 19. 1. em. L 55,01, kettő komfortos
20. Fecske u. 5. fszt. 8. 24,7 egY félkomfortos

21,. Jőzsef kÍt. 59-61. 3. em. L4lb. L24,1 három komfortos

22. Jőzsefu.33. fszt.Z. 25.7 egy komfortos

23. József ĺ.4.l,.4. em. L. '1,L7,3 három komfortos

24. Jőzsef u.47.4. em.3. 4f,6 egy osszkomfoľtos

25. Kźivária v 21'lb. 3. em. 5. 55,88 kettő komfortos

26. KáIv ária a. 24. fszt. 1. h. 38,16 egv komfortos

27. Kisfaludv u. L6. 2. em. L2. 49,7 esY+fél komfoľtos

28. Koszorri v 22. Íszt.1 . 30,90 egv komfortos

29. Koszorri u.23.3. em. ĺ.6. 65,50 kettő komfoľtos

30. Kőris u. 6. 1. em. 9. 59,5 kettő komfortos

31. Kőris u. I|la. fszt. 12. f7,55 egy félkomfortos

32. Kőris u. 9. 3. em.34. 53.6 kettő komfoľtos

33.
Ironardo da Vinci u. 1/b. L.

em.If.
37,6 egy+fél fé1komfoľtos

34.
I-eonardo da Vinci u.flb.fszt.
.7 24,2-J. egy komfort nélküli

35. Luizalu..12. fszt.2. 32,2O egy komfoľtos

36. Luiza u,. 23.'J.. em. 24. 36,60 egy komfort nélktili

37. Luizau.27-29. fszt.2. 51 kettő komfortos

38. Ltiza u. 30. fszt.7. 50.57 kettő komfortos

39. Masdolna v 12.3. em. 58. 30 egy komfortos

40. Masdolna u.12. fszt. 5. 28.22 egy komfoľtos

4r. Masdolna a, f0,3. ęm. 46. 30.8 eEy komfortos
lf
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]. számú melléklet

Bérlemény címe
Alapteľü

let
Szobaszá

m
Komfoľtfokozat

42. Magdolna u.20.fszt.9. 35,3 egy komfortos
43. Magdolna u. 33. 3. em. 1. f6,g egv cisszkomfortos
44. Magdolna u. 43. 2. em. 29. 39 egy komfort nélküli
45. Magdolna u.44.3. em. L9la. 37.8 egy félkomfortos
46. Nagy Fuvaros u. 5. fszt. 1. 54,90 kettő komfoľtos

47. Nagy Fuvaros u. L2.1,. em.If. 32 egy komfortos

48. Nagy Templom u.5. fszt. 7. 27,6 egv komfortos
49. Népszínház u. ]'6. 4. em.Ila. 38,10 egv komfortos
50. Népszínház u. 25. fszt. 2. 78,90 kettő komfortos
51. Népszinház u. 38. 2. em.6. 99.36 kettő+fé1 ĺjsszkomfoľtos
52. Népszínház u. 47. 5. em. 3. 32.70 esv komfortos
53. Pál u.5. 1. em. 9. 2f.70 egy komfoľt nélküli
s4. Práter u. 18. fszt.9 31,85 egY komfortos
55. Práter v 44.3. em. 14. 4L.T esv+fé1 összkomfortos
56. Práter u. 69. fszt.4. 29 egy komfort nélktiti
J/. Pľáter a.75. L. em.26. 29,30 egy komfortos
58. Prźier u.75. fszt. 6. 27,54 egy komfortos
59. Rákőczi ÍLt 57 . ].. em. 5. 63,8 kettő félkomfoľtos
60. Risó u. 4.3. em.20. 26.7f esv komfortos
61. Risó u. 4. fszt. 4. 3f.oo egy komfortos
62. Salétrom u. 6. fszt. 1. 94.9 kettő+fél komfortos

63. Salsótariáni út 19. ].. em. 8. 54,64 kettő komfortos

64. Szentkirálvi u. 3. 2. em.19. 37,20 egy komfoľtos

65. Szentkirálvi u. 33-35. 3. em. 9. 52,00 egy komfoľtos

66. Szerdahelvi u. LL. 4. em.7. 45 kettő félkomfortos

67. Tĺjmő u.33lb. fszt. Ilb. 62.03 egy fé1komfortos

68. Tömő u. 56. f. ęm.5f. f4 egy félkomfortos

69. Tömő u. 60. 1, em.22. 39,4 kettő félkomfortos

70. Vas u. 3.fszt.4. 14,40 kettő+fel komfoľtos
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2. számúmelléklet

Soľszám Béľlemény címe
Alapterůi

let
Szobaszá

m
Komfortfokozat

1. Baross u.I29.fszt.2. 30.50 egy komfortos

2. Baross u.28. fszt. 1.. 3',t,2 ery komfortos

3. Bezeréđi u. 6. fszt.Zla. 42 kettő komfortos

4. Doboziu. 19. 1. em. I 55,01 kettő komfortos

5. Kźůvá'ĺĺa u. 2| lb. 3. em. 5. 55.88 kettő komfoľtos

6. Koszoľú u.23.3. em. 16. 65,50 kettő komfortos

7. Kőľis u. 6. 1. em. 9. 59,5 kettő komfortos

8. Kőris u. 9. 3. em. 34. 53,6 kettő komfortos

9.
Leonardo da Vinci u. 1/b. 1.

em.12.
37,6 egy+fél félkomfoľtos

10. Luizau. 12. fszt.2. 32,20 egy komfortos

11. Llúzav 27-29. fszt.2. 51 kettő komfoľtos

12. Luizau. 30. fszt.7. 50,57 kettő komfortos

13. Masdolna u.I2.3. em. 58. 30 ery komfortos

L4. Maedolna v. 20. 3. em. 46. 30,8 egy komfoľtos

15. Masdolna u.20. fszt.9. 35.3 egy komfoľtos

tó. NasvFuvarosu. 5. fszt. 1. 54,90 kettő komfortos

17. Nagy Fuvaľos u. L2. L. em. |2. 32 egy komfoľtos

18. Népszínház u. 16. 4. em.1/a. 38.10 egy komfortos

19. Népszínhríz u. 25. fszt. 2. 78,90 kettő komfoľtos

f0. Népszínház v.47.5. em. 3. 32.70 egy komfortos

21. Práteru.18. fszt.9 31,85 egy komfortos

22. Rĺíkóczi tnt 57.1. em' 5. 63,8 kettő félkomfoľtos

23. Salsótariáni út 19. 1. em' 8. 54.64 kettő komfortos

24. Szeľdďlelvi u. 1 1. 4. em.7 . 45 kettő félkomfortos

25. Tömő u. 60. I. em.22. 39.4 kettő félkomfortos
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Szam: / t2016.

MEGÁLLAPoDÁs
ľÉnr,oxupr,or,Ésl JoG BIZTosÍTÁsÁnól

.......pld.

amely, létreji'tt egyrész.tol a

Budapest Főváľos VIII. kerület Jĺízsefváros Onkoľmányzata (1082 Budapest, Baross u.
63.67., képviseletében eljar: dr. Kocsis Máté polgáľmester, törzsszám: 735705, statisztikai
szannjel: |5735775.84|1.32|-0|, adószám: l55080009.2.42) mint tulajdonos (a

továbbiakban: Tulajdonos),

masrészről a

Budapestĺ - Rendőľ.főkapĺtányság (1139 Budapest, Teve utca 4.6., képviseletében eljaľ:
Bucsek Gábor r. vezérőmagy Budapest rendőr.főkapitźnya, törzsszĺłm: 720388' statisztikai
szĺámj el : l 5 7203 8 8 - 7 524 -3 |2-01 ) mint j ogosult (a továbbiakban: Jo gosult),

valamint a

Belüryminĺsztéľium (1051 Buđapest, József Attila v 2.4., képviseletében eljĺír: Dr. Tóth
Lász|ő gazdasági és informatikai helyettes államtitkét, törzssziím:, 31|607, statisztikai
szrímjel: l53 1 1605-841 1.3 1 1 -01)

egyiittesen, mint felek (a továbbiakban: ľ.elek) kijzött a mai napon aza|ábbí feltételekkel:

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a Budapest Fővaros VIII. keriilet
Józsefuĺáľosi Önkoľmanyzat Képviselő-testĹilete ........120|6. (xII.01.) szĺĺmú
hatfuozata a|apjźn, a belügyi szervek dolgozói la}ĺhauísi gondjainak enyhítése
érdekében hatfuozott időre térítésmentesen biĺosítja az Önkoľmźnyzat fulajdonában
lévő a jelen megállapodas 1. számú mellékletében felsorolt 25 db bérlakĺĺs (a
továbbiakban: Lakás) többszörĺis bérlőkijeliilési jogát a Jogosult részére.

2. A Jogosult a bérlőkijelölési jogźú 20|6 .... napjától legfeljebb 30 napon
beliil gyakoľolhatja oly módon, hogy tźngyi lakásba klzźrőIag a BRFK VIII. kerületi
Rendőrkapitĺínysággal aktív hivatĺásos- illetőleg közszolgálati jogviszoĺyban, valamint
munkaviszonyban źů|ő do|gozóját jeltilheti bérlőnek (a továbbiakban: Bérlő).

Jogosultnak - jelen megállapodás alapjĺán - többszörös béľlőjelölési joga van. A
bérlőkijeltilési jog 5 éves időtartamľa szól, amely egy ďkalommď legfeljebb 3 éwel
meghosszabbÍtható.

Felek megállapodnak abban, hogy fulajdonos a kijeliilt bérlővel feltétel bekövetkeztéig

- munkaviszonyának, illetve szo|gá|ati viszonyiĺnak fenruíllásĺíig - de legfeljebb 5 évre
ktit bérleti szerzodést, a mindenkor hatalyos jogszaba|yban foglalt méľtékrĺ lakbér

J.

4.
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7.

megfizetésével. A szerzóďés 5 éves időtartamanak lejáľtakoľ fulajdonos a jelen
megállapodas 3. pontjába foglaltaknak megfelelően a Jogosult hozzájaru|ő
ĺyiLatkozata a|apján a bérleti szerzođést ismételten megkötheti feltétel
bekövetkeztéig _ de legfeljebb 3 év időtaľtamľa.

5. Felek megállapodnak, hogy, Bérlő szolgálati viszonyának bármely okból történő
megsziĺnése esetén a megállapodás 3. pontjában megfratźrozott időtaĺam a|att tlj
Bérlőt jetiilhet. A Bér1ő szo|gźiati jogviszonyának megszíĺnéséről Jogosult köteles
haladéktalanultéLjékoztatÍĹ a Tulajdonost. Ennek elmulasztásával felmeľülő költségek,
karok megfizetése Jogosultat terhelik.

6. A Tulajdonos, mint bérbeadó, Bérlővel akkor kiiti meg a bérleti szeruódést,
amennyiben Bérlő bemutatja a Jogosult á|tAI |aáL|ított bérlőjelĺilésľe vonatkozó
nyilatkozatźú.

Felek megállapodnak, hogy a Lakásban a szfüséges felújítasi munkálatok _ ideéľtve a
lakás ręndeltetésszęľíí hasznźiatra ďkalmas állapotanak megteremtését - Jogosult által
kijeliilt Bér1ő saját költségén köteles elvégezni' eÍTe tekintettel a felújítasi munkĺík
megkezdése előtt Bérlő kötęles a miĺszaki munkálatok elvégzésére a Józsefuaľosi
Gazdálkodasi Központ Ingatlanszo|gá|tatasi Irodájával beruhazási megállapodast
kötni. A Jogosult tudomásul veszi, hogy a felújítĺísi munkĺák költségének bérleti díjba
töľténő beszámítasának esetleges lehetőségéről a tulajdonosi jogokat gyakorló
bizottság j ogosult dönteni.

Jogosult jelen megállapodĺás 3. pontjában meghatarozott időtaĺtarrl elteltét kĺivetően
vagy jelen megállapodás 4. pontjában meghatźlrozott béľlőjelölési jogosultság
megszíinése esetén köteles a bérleméný kitiľítve, tiszta rendeltetésszeľíĺ hasznéiatra
alkalmas állapotban, aköďurcmi szolgáltatók által kiállított nullás igazolással egyiitt a
Tulajdonosnak átadni.

9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlőkijelölési joggal érintett lakást ismételten
bérbę lehet adni _ a béľlőkijelölési jog megszíĺnésének esetét kivéve - a Tulajdonos
ínásbeli felhívásának kézhezvételét ktivető 15 napon belül Jogosult köteles a
Tulajdonossal közölni a bérlő személyét, valamint meghatarozni a béľbeadás

feltételeit.

10. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Jogosult a megźtllapodásban foglalt
béľlőkijeliilési jogát az adott lakásra vonatkozóan a Tulajdonos felhívásának
kézhenételétíĺl szőmított 30 napon beltil nem gyakorolją abban az esetben a
bérlőkijeliilési jogát elveszti és a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuiírosi
onkormanyzat Képviselő-testiilete jogosulttá válik bérlő kijelöléséľe. Jogosult
bérlőkijelölési jogának elvesztésekor a Tulajdonos jogosult jelen megállapodás
azonna|ihatáIýfelmondásĺíra.

11. A 10. pontban irthaűľ:ldo elmulasztĺísa esetén Jogosult kiiteles a lakas költségelven
megá||apitott lakbérének megfe|e|(j hasznźiati dijat és egyéb kiiltségeket Tulajdonos
felhívását követő 8 napon beliil megfizetni.
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12. Jelen megállapodas 1. pontjában meghatáĺozott Lakás a bérlőkijelölési jog fennállása
ďatt nem idegeníthető el.

13. Tulajdonos köteles gondoskodni - az Ltv. 10. $-a alapjan _ kiilönösen az épiilet
kaľbantaľtasfuő|, az épület központi berendezéseinek és a lakások berendezéseinek
iizemképes állapotban taľkásaról, amelyet a Tulajdonos a Józsefuarosi Gazdálkodĺási
Központ Zrt..n keresztiil végez.

14. A jelen megállapodas nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. tiirvény, az lakások és helyisége bérletére valamint az e|idegenitéstikľe
vonatkozó egyęs szabályokról szóló |993. évi L)O(VľI. törvény, továbbá a
végrehajtĺásatźtrgyában kiadott 75120|3. CXII. 18.) BM rendelet, illetve a Budapest
Józsefuaľosi onkoľmĺínyzat tulajdonában álló lakĺások bérbeadásanak feltételeiről,
valamint a lakbéľ méľtékéről szőIő önkoľmĺĺnyzati rendeletben foglaltak az
irĺínyadóak.

Szetzőđő felek ajelen megállapodast, mint akaľatukkalmindenben megegyezőt, jóvahagyólag
íĺtákalá és aláírások napján lép hatalyba.

Budapest,2016. Budapest,2016.

Budapest ľ.őváľos VIII. keľiilet Budapesti Rendőr.főkapĺtányság

JózsefvárosÍ onkormányzat Jogosult képviseletében

Tulajdonos képviseletében Bucsek Gábor r.vezétőmagy

dr. Kocsis Máté rendőrségi főtanácsos

polgármester Budapest Rendőrfőkapitrĺnya

Belĺiryminĺsztéľĺum

képviseletében

Dľ. Tóth Lász|ő

gazdaséryi és informatikai helyettes államtitkaľ
Fedezet: .... címen
Budapest, 2016.

Pénziigyileg ellenjegyzem: Pélwiigyi ellenjegyzés:

Páris Gyulĺíné
gazdaságivezető

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada-Rimĺán Edina
jegyző
nevében és megbízĺásából

Jogi ellenjegyzés:

dr. Mészar Erika
a|jegyző
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