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Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefváľosi Önkormźnyzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľůi|et' Bródy Sándoľ u.27. szám a|atti,3665'510lAl8 |rrsz.-ú, 50
m2 alapteľületű, tires, utcai bejáratú, fö|dszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség, amely azingat|an-
nyl|vántartźlsban üzlet megnevezésse| szerepe|. Az éptilet nem szerepel a bontásra kije|ölt ingatlanok
listáján.

A helyiséget magába foglaló épĹi|etben összesen 44 a|betét ta|źihatő, melyből 4 van önkormányzaÍi
tulajdonban, ame|ybol 2 he|yiség (l üres, l béľlo túta| hasnźtlt), 2 önkormárryzati lakás (l üres l
lakott).

A helyiség 2017. június 30-án kerĺ'ilt birtokbavételre.

A helyiség a Bródy Sándoľ utca és a Máľia utca saľkán helyezkedik el, a Bľódy Sándor utca felĺjl
közelítheto meg. Minden kozmű adott. Az Ĺizlet két nagyobb helyiségből és vizesblokkból áll. A
bejáľati ajtók és ab|akok faszerkezetűek, fémhálós és fémredonnyel védettek, a belső ajtók
faszerkezetűek, a padozat beton pvc-ve| és szőnyegpad|óval burkolt' a falak vakoltak, festettek,
tapéÍ.ázottak, |alnbériázoťtak, csempézettek, a haszná|ati me|eg vizet elektromos vízmelegítő adja, a
fűtést cirkó biztosítja, a hő |eadók radiátorok' A he|yiség megfelelő műszaki á||apotú, (4) besorolású,
rendeltetéss zeríj használ atra a l ka I mas.

A vízőrás helyiség az onkoľmányzat közös kö|tség fizetési kötelezęttsége ll.502,- Ft/hó.

l.)Az outside The Boksz Coffee Kft. (székhely; ll32 Budapest, Visegrádi u. 15. |. 3.;

cégjegyzékszám: 0l-09-300986; adószám: 2608378f-2-4l; képviseli: Melendez-PáI olman)
20i7. július l7.én kérelmęt nyújtott be, a Íárgyban megje|ölt helyiség kánéző és

kiskereskedelem (szeszesital áľusítás nélkül) cé|jźtra töľténő béľbevéte|e iľánt' A kérelmęző
csatolta a szükséges iratokat. Béľleti díj ajánlata: 120.000,- Ft/hó + ÁFA.

után

A benyújtott iľatok alapján megál|apítható, hory
vagyonľól sző|ő 201l. évi CXCVI. törvény 3' $ (l)

az Outside The Boksz Coffee Kft. a nemzeti
bekezdés 1. pontja szerint źtlźthatő szeľvezetnek



minosül, ellene csod- és felszámolási e|járás, valamint végrehajtási eljárás nincs fo|yamatban,
társasági adóbeva||ási kote|ezettségének 20|,7 . évben kelI e|őszor eleget tennie.

f.) Az s.T.I.x. 20t4 Blt. (székhe|y: József krt. 36. fszt. 5.; cégjegyzékszám: 0|-06-788578;
adószám: 25060018-l-42; képviseli:Hoľváth József) 20l7. július l7.én bérbevételi kérelmet
nyújtott be tárgyi helyiség hangszeľüzlet és javítás céljáľa töľténő bérbevételének kapcsán.
Bérleti díj aján|ata: 120.000'-Ft/hó + AFA.

A benyújtott iľatok a|apján megállapítható, hogy az S.T.I.X. 2014 Bt, a nemzeti vagyonľól szóló 20l l .

évi CXCV|. töľvény 3. $ (l) bekezdés l. pontja szerint áÍ|tLthato szervezetnek minősül, ellene csőd- és

felszáno|ási eljárás nincs folyamatban, társasági adóbeva||ási kötelezettségének eleget tett. A NAV
Ke|et-budapesti Adóigazgatása2Ol5. június 25.napján végrehajtást kezdeményezett a Bt. e|len.

3.) Némethné Szabó oľsolya Jolán egyénĺ vállalkozrí (székhe|y: l088 Budapest, Kľúdy u. l6-
l8.; nyi|vántartási szźm: 197200036; adószám: 60709554-1-4f) 20l7. július 07.én kérelmet
nyújtott be, a tźrgyban megjelölt helyiség szépségápolás (kéz-és lábápolás'
műktiľtimépítés) céljára történő béľbevéte|e iránt. Béľleti díj ajánlata: 55.000'- Ft/hó +

AFA.

A bérbevételi kére|em benyrijtásakoľ a he|yiség felújításáľa vonatkozóan költségvetés (bruttó

2.870.000,-Ft összegben) is becsatolásra kęrült, és az abban foglalt összeg vonatkozásában
bérbeszámítási kéľelemmel kíván élni Némethné Szabó oľsolya Jolán egyéni vá|la|kozó.

Az |ngat|anszol gáltatási Iroda a beadott költségvetés
bérbeszám ít tĺsár a az al áb bi j avas l atot tette :

l. elektromos fogyasztói há|őzat felújítása

2. épületgépészet

3. építomesteri munkák

a|apján a felújítási munkálatok összegének

4' szakiparimurrkák 199'212.- Ft

osszesen (nettó): 911.022,- Ft

A megvizsgált és elfogadott tételek értéknovelő beruházásként minosíthetők, tekintettel erľe az

Ingatlanszolgá|tatási lľoda által javasolt beszámítási összeg nettó 9l|.022,- Ft, azaz bruttó

l.l5ó.998'- Ft.

Az Ingatlanszolgáltatási Iľoda opcionális munkák e|végzésének beszámítását is javasolta'

amelyek szintén értéknovelo beľuházásnak szźlmítanak, ezek az a|ábbiak:

opcionális munkák:

472.440,- Ft

157.480,- Ft

81.890,- Ft

370.0'19,- Ft

47.f44,-Ft

kéménybélelés

gáztew

fűtés kialakítás 314.960.- Ft

osszesen (netto): 732.283,- Ft

Bérbeszámítási javaslat összesen: 9||.022,- Ft + 732.f83,. Ft azaz nettő l.643.305,- Ft +

443.69f ,- Ft AFA, azaz brutto 2.086.997,- Ft.

A bérbeszámítás összege a bérleti dij erejéig, egyéni válla|kozó esetében |egfeljebb 48 hónapon

keľesztiil számítható be oly módon, hogy a bérlo minimum az onkoľmányzat źúta| fizetęndő közos

költség mértékű béľ|eti díjat fizesse meg havonta' Tekintettel arra, hogy a béľleti szęrződés megkotését

követoen a bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége a bérleti díj aján|ata a|apjtn 55.000,- Ft + AFA/ltó
lenne, a közos kö|tség pedig 1|.502,- Ft/hó, így a béľbęszámítási megál|apodás 48 hónapra történő

megkötésévelhavonta 34'f36,- Ft + AFA összegben számolható e| a felújítási költség, a fennmaľadó

f0.764,- Ft + AFA összeg a bérlőt terheli béľleti díj ťrzetési kötelezettségként.



A Grifton Propeľty Kft. által f0|7. augusztus 09. napján készítętt és Gódor Lász|ő igazságugyi
szakérto á|ta|f017. augusztus 14. napjánjóváhagyott értékbecslés szeľint a helyiség forga|mi éľtéke
24.600.000,- Ft (492.000,- Ft/m2).

A helyiség bér|eti díja a foľgalmi éfték 100 Yo-ának figyelembevételével az a|ábbiak szerint a|akul:

o a keľeskede|em tevékenységhez tartoző 8 %-os szorzőva| számított havi nettó béľ|eti díj
164.000,- Ft,

. a szeszmentes vendéglátás tevékenységhez tartoző 6oÁ-os szoľzőva| számított havi nettó
béľ|eti díj 123.000'-Ft'

o a lakossági kisipaľi szolgá|tatás (pl.: fodrászat, kozmetika, műköromépítés, vaľroda)
tevékenységhezÍartozó 6oÁ-os szorzőva| számított havi nettó bérleti díj l23.000'-Ft.

Az Önkormányzat tu|ajdonában ál|ó nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirol
sző|ő35/f0l3. (VI.20') önkormányzati rendelet 7.$ (1) bekezdés c) pontja a|apján a helyiséget csak
versenyeztetés alapján |ehet bérbe adni, ha adott helyiségre l hónapon beltil több bérbevételi szándék
keriilt benyújtásra, és a bérbevételi szándéknyi|atkozatok kozü| nem vá|aszthatő ki egyértelmiĺen a
legelőnyosebb ajánlat. Jelen esetben ez a rendelkezés irányadó, tekintettel arra, hogy a kére|mezők
eltéľo tevékenységeket kívánnak folytatni a helyiségben és a szándéknyilatkozatok közül kettő azonos
összegĺĺ aján|atot tarta|maz a bérleti díjra vonatkozőan, ezért nem vtĺ|aszthatő ki egyéľte|műen a
Iegelonyösebb ajánlat.

A fentiek a|apjźn, nem javasoljuk a fenti helyiség bérbeadását az outside The Boksz Coffee Kft.
(székhely: l l32 Budapest, Visegľádiu. 15.I.3.;cégjegyzékszám:01.09-300986; adószám:2608378f-
2-41; képviseli: Melendez-Pá| o|man) részére, az tt|ta|a aján|ott l20.000,- Ft/hó + Ánł ĺerleti oĺ1

összegen.

Nem javaso|juk a fenti he|yiség bérbeadását a S.T.I.X.20|4 Bt. (székhe|y: József krt' 36. fsa.5.;
cégjegyzékszán: 0|-06-788578; adószám: 2506001 8-1-42; képviseli:Horváth József) részére, az á|ta|a
ajánlott 120.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen.

Nem javasoljuk a fenti helyiség béľbeadását Némethné Szabó oľsolya Jo|án egyéni vá|la|kozó
(székhe|y: l088 Budapest, Krridy u' l6-18.; nyilvántaľtási szám: 191200036; adőszám:60709554-1-
42) részére, az á|ta|a aján|ott 55.000,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen.

Az onkormányzat tulajdonában á|ló ingatlanvagyon lrasznosításźra, tu|ajdonjogának átruházására
vonatkozó veľSenyeztetés szabályairól szóló |12lf0|.1. (05.11.) számú Képviselő{estületi határozat(a
továbbiakban: Veľsenyeztetési Szabźúyzat) éľtelmében, a nem |akás céljára szo|gá|ő ingatlanok
bérbeadásáľa kiírt pźL|yäZatban a minimális béľleti díjat a Képviselő-testület nem lakás cé|jára szolgáló
ingat|anok bérleti díjárót szóló határozataa|apján ke|| megállapítani. Az Önkormźtnyzat tulajdonában
álIó nem lakás céljáľa szo|gźió helyiségek, telkek, gépkocsi-beállók, egyéb dologbérletek bérlęti
díjáról szőlő f48lf013. (u. 19.) számú képviselő-testĹileti határozat éfte|mében a minimá|is bér|eti

dijat a helyiség foľgalmi értékének 80%-tLt a|apul véve lehet meghatźtrozni, Az így számított bérleti
díj 131.200,-Ft/hó + ÁFA. Nem javaso|juk, hogy a minimális bérleti díj a he|yiség forgalmi éľtékénęk
80%-át alapu| véve kerĺiljön meghatározásra, mert a helyiség a kertilet fľekventá|t részén helyezkedik
el, jó műszaki á|lapotú, és a visszavételét kovetően nagyon rövid időn belül már háľom kérelem
éľkezett annak béľbevéte|ére. A minimális bérleti díjat eľre figyelemmel a helyiség forgalmi éĺékének
1O0 %-áÍ. a|apul véve javasoljuk meghat ározni. Az így számított béľleti díj 164.000,- Ft/hó + AFA.

Tekintette| ana, hogy a tárgybani helyiségre több konkrét bérleti díj ajánlat érkezett Társaságunkhoz,
javasoljuk a Budapest VIII. kerület' Bródy Sándor u,27 ' szám a|atti,3665510lAl8 he|yrajzi számú, 50
m2 alapteľiiletű, üres onkoľmállyzati tulajdonú, nem lakás céljáľa szolgá|ó helyiség bérbeadására
vonatkozó, nyilvános, egyfordu|ós pá|yázati felhívás kiírását aza|ábbi fe|téte|ekkel:

A pá|yázat célja: A Budapest VIII. keľiilet, Bľódy Sándoľ u. f7, szálm a|atti, 3665510lAl8 helyľajzi
szźnnű,50 m2 alapteľii|etű, utcai bejáratú ľoldszintęn elhelyezkedő, nem |akás cé|jára szolgáló he|yisę
bérbeadása. 
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A minimális béľleti díj iisszege: 164.000'- Ft/hó + AFA

Apá|yázaÍ. bírá|ati szempontja: a legmagasabb bér|etidíj összege

Az érvényes pá|yázatra vonatkozó kikötés: azIngat|anra ne legyen beadható olyan ajánlat, amely a

Képviselo-testĺ.i|et f48lf0|3, (VI. l9.) száműHatározat II' Fejezetének 8. a) pontja szeľinti 25 Yo-os

bér|eti cl[j kategóriába tartoző (italbolt, dohányárusítáS, játéktęrem, szexshop), illetve nyilvános
internet szolgá|tatás (inteľnet kźlvéző, ca|l centeľ, stb.) tevékenység végzéséľe vonatkozik.

A pá|yázati felhívást a Versenyeztetési Szabályzatban fogla|taknak megfelelően a Budapest Fováros
VIII. kerület Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivata| hiľdetotábláján, a Józsefoárosi Gazdálkodási Központ
Zr1. (a továbbiakban: Bonyolító) ügyfé|fogadásra szo|gáló helyiségében, a Józsefuáros című helyi
lapban, az onkoľmányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az onkoľmányzat és a Bonyolító
ľendelkezésére á|ló egyéb intemetęs hirdetési poľtálokon javasoljuk közzétenni.

A helyi város-rehabilitációs terület kijelölésérő| és a területen a rehabiIitáció megvalósításáľó| szóló
321200|. (x, 26.) onkonnányzati rende|et alapján a tárgyi lrelyiséget magába foglaló épĺilet HVT
terÜletet éľint. A Rév8 Zrt. tárgyi ingatlan béľbeadásának akadályát nem látja.

II. A beteľjesztés indoka

A nem lakás céljára szolgáló helyiség nyilvános pźiytnaton torténő béľbęadásához bérbeadói döntés

sztlkséges, ameIy döntés meghozata|ttra a Tisztelt Bizottság jogosu|t'

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A bérbe adásból befo|yó bér|eti díj fedezné az onkormányzat
azon felül plusz bevételt is jelentene.

Amennyiben nem adja béľbe a he|yiséget az onkoľmányzat,
fizetési kote|ezettség terheli, a helyiség á||aga tovább romlik'

A |.latározati javas|at elfogadása a pá|yázat érvényessége és eredményessége esetén pozitívan

befolyásolja af0|1. évi béľlęti díj bevételt.

A helyiség béľbęadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat vagyonáľól és vagyon fe|etti tu|ajdonosi jogok gyakor|ásáľól

szo|o 66120|2. (XII. l3') önkormárlyzaÍi rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) l7' $ ab) alpontja

szerint aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság atu|ajdonosijoggyakoľló a l00 millió Ft-ot meg

nem haladó éľtékĺĺ vagyon hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalában.

A Vagyonľendelet 7.$ (2) bekezdése a|apjän, ha onkoľmányzatrendelete vagy a Képviselő.testület
határozata mást nem tarta|maz, a tulajdonosi jog gyakoľ|ója hattrozza ffieg, hogy melyik
versenyeztetési e|járást kelI a|kalmazni.

Az onkormányzat tulajdonában á|ló nem lakás céljáľa szo|gá|ó he|yiségek bérbeadásának feltételeirol

sző|ő 35l20l3. (Vĺ. 20.) önkormányzati ľendelet 7. $ (1) bekezdés c) pontja értelmében a he|yiséget

csak veľsenyeztetés a|apján lehet bérbe adni, ha azadott helyiségľe 1 hónapon beltil több bérbevételi

szándék keľült benyújtásra, és a béľbevételi szándéknyilatkozatok k<iztil nem választható ki
egyéľte|műen a legelonyosebb ajánlat. Ez esetbęn a|ka|mazható a meghívásos vęľsenyeztętés.

A Veľsenyeztetési Szabźĺ|yzat tarta|mazza, hogy az onkormányzat tu|ajdonában álló ingatlanvagyon

hasznosítása és tulajdonjogának źtruházása esetén a hasznosító és a tulajdonj o9oÍ. szerzo személyének

kivá|asztására ke|l alkalmazni, ha a vęrsenytárgya|ás tartása jogszabály a|apjćtn kötelezo, vagy a

tu|ajdonosijoggyakorló ę|óífta, hogy a vagyonelemet veľsenyeztetési eljáľással kell hasznosítani vagy

a tulajdonjogot átruházni.

közös költsé g fizetési kĺitelezettségét,

kiadásként továbbra is közös kö|tsés



Az onkormányzat tulajdonában álló nem |akás céljára szolgá|ó helyiségek, te|kek, gépkocsi-beállók,
egyéb dologbérletek béľ|eti díjáľól szó|ó f48l20l3. (u' l9.) számú képviselo-testiileti határozat7.
pontja érte|mében: a helyiség bér|eti díjának alapjául a helyiségeknek a jelen határozat és a Kt. más

határozata szerint aktua|izá|t beköItozhető foľga|mi értéke szo|gál. Abban az esetben, ha a he|yiség
béľbeadására versenyeztetés vagy pá|yizat útján kerĹil sor, a minilná|is bérleti díjat a helyiség AFA
néIkĺili bękö|tozheto forgalmi éftćkének 80 %-át alapul véve lehet meghatározni' Amennyiben a

pá|yázatbal^l a béľbeadás során végezheto tevékenység nem keľi.il meghatározásra, így az alap bér|eti

díj éves mértéke a helyiség AFA nélküli beköltözhető foľgalmi éľtékének legalább a8 o/o-a.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hory a nem lakás cé|jtra szolgáló helyiség nyilvános
pźiyćnaton történő béľbeadásáva| kapcso|atos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozltijavaslat

év. ('..hó....nap) számú Yárosgazdá|kodásiés Pénzügyi bizottsági határozat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rigy dönt, hogy

l .) nem járu| hozzá a Budapest VIII. keľĺileto Bľódy Sándor u, 27. szálm a|atti, 3665510lAl8
Irrsz..Ĺl,50 m2 alapterületű' Üľes' utcai bejáratú, ľoldszinti nem lakás cé|jára szolgáló helyiség,
béľbeadásához az outside The Boksz Coffee Kft. (székhe|y: |132 Budapest, Visegľádi u'

l5. I. 3.; cégjegyzékszám: 0|-09.300986; adőszźlm:26083782-2-4|; képvise|i: Melendez-Pá|
olman) cé|jára a felaján|ott 120.000'. Ft/hó+AFA bérleti díjon.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdá|kodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . szeptember l l.

2.) nem já.ľu| hozzá a Budapest VItr. kerület, Bródy Sándoľ u.27, szńm a|atti,3665510lAl8
hrsz.-ú, 50 m2 alapteriiletĺĺ, üľes, utcai bejáľatú, ťoldszinti nem lakás céljára szolgáló he|yiség,

bérbeadásá|roz a S.T.I.X.2014 Bt. (székhely: József krt. 36. fszt.. 5.; cégjegyzékszám: 0|-06-
788578; adószám: 250600l8-|-42; képviseli:Horváth József) cé|jźra a felajánlott 120.000'.

Fíhó+ÁFA béľleti díjon'

FeIelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgaÍója
Határido: f0|7. szeptember 1 l.

3') nem járu| hozzá a Budapest VIII. keľületo Bľódy Sándoľ u.27, szám a|atti,3665510lAl8
hrsz.-ú,50 m2 alapterületŕĺ, üres, utcai bejáľatú' füldszinti nem |akás cé|jára szo|gáló helyiség,

bérbeadásához a Némethné Szabó oľso|ya Jolán egyéni vállalkozó (székhely: l088
Budapest, Kľúdy Gy. u. 16-18.; nyi,|vántartási szám: 19.7200036; adőszém:60,109554-|-42)
céljára a felajánlott 55.000'- Ft/hó+AFA béľleti díjon.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatátidő: 20|7 . szeptember 1 1'

4.) hozzájátrul a Budapest VIIL keľii|et, Bróđy Sándoľ u.27.szám alatti, 36655l0lAl8 hľsz'-ú,

50 m2 alapteľületű, üres, utcai bejáratú, foldszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség,
ny i I vános, egyford u l ós pá|y tzat útj án történo bérbeadásához'

Felelős:JózsefvárosiGazdá|kodásiKözpont Zrt,Yagyongazdálkodási|gazgatőság
Határidő: 2017. szeptembeľ 1 l.
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5.) e|fogadjaahatározat mellékletét képezó a Budapest VIII. kerület, Bľódy Sándor a.f7.szám
a|atti,3665510lAl8 lrrsz'-ú, 50 m2 alapterijletű, üres, utcai bejáratú, földszinti nern lakás céljára
szo|gá|ó he|yiség, bérbeadására vonatkozó pä|yázati dokumentáciőtaza|ábbi feltéte|ekke|:
a.) a minimális bérleti díj összege 164'000,- Ft/hó + AFA,
b.) apźilyázatbirźiati szempontja: a legmagasabb megaján|ott béľleti díj.
c') a pá,|yázatban érintett helyiségre nem adható be o|yan aján|at, ame|y a Képviselő-testi.,i|et

24812013. (vI. l9.) számú Hatźrozat II' Fejezetének 8. a) pontja szerinti 25 Yo-os bérleti dij
kategóriába tartoző (italbolt, dohányárusítás, játékteľem, Szexshop), illetve nyilvános internet

szolgáltatás (internet kávéző, calI center, stb.) tevékenység végzéséľe vonatkozik.

Felelos:Józsefvárosi GazdálkodásiKözpont Zrt,YagyongazdálkodásiLgazgatőság
Hatáľidő: f0|7, szeptember 11.

6.) apá|yázati dokumentációt a Veľsenyeztetési Szabźiyzatban fog|altak szeľint teszi közzé.

FeleIos: Józsefváľosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.Yagyongazdá|kodási|gazgatoság
Hatáľidő: 20|7. szeptember 30'

A döntés végrehajtását végzo szervezeti erység: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt'

A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavaslataakózzététe| módjára
nem indokolt hirdetotáblán

Budapest, 2017. szeptember 5.

honlapon

Bozsĺk István Péteľ
v agy on gazdáI ko d ás i i gazgatő

KÉszĺrpľrp: Józsppvnnosl G,ązoÁlrcooÁst KÖzpoNT ZRT.

PÉNzÜcvl FEDEZETET ĺGÉNYEL / Npľrĺ lcÉNypl-, IGAZoLÁS:I-
JocIKoNrRott fĄ

DR' MÉSZÁR ER|KA
ALJEGYZÓ

BETERJ ESZTÉsRE Al-rRLľĺĺ.s : JóvÁHaóyrł

DANADA-RIMÁN EDINA
l ílzoľľsÁc ElľÖrp



P á|y źnati dokum ent áciő (terv ezet)

Onkormán yzati ta|ajdonú nem lakás célú helyiség bérbead ására

Budapest Foväľos Vllt. keľület JózsetVárosi Önkoľmányzata a Képviselő-testiiletének
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ĺ2017. (Ix. 11.) számú határozata a|apjtn
nyilvános, egyfordulós páIyázatot hirdet a tulajdonát képező Budapest VIII. kerület, Bľódy
S. u. 27. szám a|att elhelyezkedő 36655/0/A/8 helyľajzi számúl, 50 m2 alapteľületű, üres
utcai bejáratú Ítildszinten elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljáľa
szolgáIó üzlethelyiség bérbead ására.

A Kiíró jogosult a Versenyęztetési eljarást annak bármely szakaszában indokolás nélkĹil
visszavonni, és erľől köteles hirdetméný kifüggeszteni. A veľsenyeztetési eljáľás
visszavonása esetén _ amennyiben a đokumentáciőt az aján\attevt5 ellenéľték fejében kapta
meg _ a Kiíľó köteles az e||enértéket visszafizetni, ha az ajánlattevő a dokumentációt
visszaadja. A pályázati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

ĺ. A páiyázati kiÍľás adatai

Apá|yázat kiírója: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat

(1082 Budapest, Baľoss u' 63-67 ')

Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.
(l082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

nyi lváno s e gyforduló s pá|y ázat

Béľbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalással fizetendő a Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ ZÍt. K&H Bank
Zľt,-néI vezetett l0403387-00028859-
00000006 számu szám|ájára (megjegyzés
ľovat: helyiség címe, megvásáľló neve
(cégnév)

pá|yázati dokumentáció ártlnak átutalása
után, átutalási bizony|at bemutatásával
Józsefváľosi Gazdálkođási Központ ZÍt,
Keľeskedelmi Célú bérbeadási Iroda

1083 Budapest, oľ u' 8. I' emelet

bruttó 6f4.840,-Ft. Az aján|ati biztosíték
befizetése csak magyar foľintban

A pá|y ázat Bonyolĺtój a :

A pá|yázatjel|ege:

A pá|yázat célja:

A pá|y ázati dokumen táciő ár az

A pá|y ázati dokumentáció megvásáľIásának

helye, ideje:

Az aján|ati biztosĺték összege:



Az aján|ati biztosíték befizetésének módja,

számlaszám:

telj esíthető, értékpapín a|'
gar anciaszeľződéssel, zá|o glźlr ggyal nem
helyettesítheto.

átutalás, a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt, K&H Barlk Zrt.-nél vęzetett
10403387-00028864-00000008 szttmit
szźtm]láiára

Az aján|ati biztos íték befizetés beérkezés ének

határideje:

A pá|y ánat leadásának h atáľidej e :

A p ály ázattal kapcs olatban további info ľm áciĺó

kéľhető: Keľeskedelmi célú béľbeadási Iľoda

Tel.: 06 12|6 6962l|01, |04 mellék

A pá|yázattal érintett ingatlan megtekĺnthető: előzetes egyeztetés szükséges a Budapest
VIII. keľület, Tavaszmezo u.2, szétm alatti
Iľodában, vagy a06 |2I0 4928,210 4929
telefonszámokon

A pá|yázat bontásának várható időpontja:

A pá|yázatok bontásának helye:

A pá|yázat eredményét megállapító szervezet:

Apá|yázat elbíľálásának határideje, és a

v áłrhatő ered ményhiľdetés :

2. A' pá|y ázatta| éľintett ingatlan:

l083 Budapest, oľ u. 8. I. emelet. Az
ajánlattevő apćĺ|yázat bontásán jelen lehet.

Budapest Fováľos VIII. keľiilet Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testülete

:.,,:.,,, r,.1.j,r..1i,,,,

łlaoteiĺtet
'. m- ,il

Rendeltetés

.1t.ĺ.iĺimátis

nétió'béľ|eti
dĺJGťtr.ó).

' ;Ajĺńläti . .

....bizt!qíték
....': r.'l', : . ..,

íAfáś;'tiśśzeíll:

Bróc|y S. u. 27. 36655t0/N8 50 ftildszint uzlel r64.000.- 624.840,-Ft

p
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A Kiíró kiköti' hogy a fenti he|yiségľe nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testület 248/2013. (VI. 19.) számú határozatźlnak 8. a) pontja szeľinti 25 Yo-os bérleti díj
kategóľiába tartoző (italbolt' dohányáľusítás, játékterem' szexshop), illetve nyilvános
inteľnet szo|Lgáltatáls (inteľnet kánéző, call centeľ, stb.) tevékenység végzéséľe
vonatkozik.

3. A pályázat cé|la, tartalma

A béľbeadásra kertilő nem lakás cé|jára szolgáló helyiség a Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefváľosi onkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik, béľbeadásukľa a ĺemzeti
vagyonľól szóIő 2011. évi CXCM tv., a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat vagyonáról és
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľóI szóló 6612012. (XII. 13.) számu
önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület 1|212017. (05'l1.) számű hatźrozata
(Versenyeztetési szabáIyzat), és az onkormányzat tu|ajdonában álló nem lakás céljára
szoIgá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szólő 3512013. (VI. 20.) önkormányzati
ľendelet vonatkozik.

A Kiíľó a2. pontban körülírt helyiséget adja béľbe a nyertes aján|attevő részérehatátozatlan
időre 30 napos felmondási idő kikötésével. Amennyiben az ajtn|attevo ettől eltéľő bérleti
jogviszony idotartamot (pl.: határozott iđő, 5 évre) kívan létesíteni, azt a ptiyázatában az
aján|ati összesíton je|eznie kell. Határozottidő esetén a maximális időtartam l5 év lehet.

A bérleti szerzódésben foglalt bérleti díj évente, az ađott év január 1-től a KSH által közzétett
ę|őző évi inflációs index méľtékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja
2018. január hónap. A januáľ havi emelés ĺisszege februáľ hónapban keľtil szám|ázá*a.

A helyiség bérleti díja a2, pont a|attitáblźnatban található. Kiíró óvadék megfizetését köti ki,
melynek méľtéke a havi bruttó bérleti díj háromszoľosa. Az aján|ati biztosíték összege az
óvadék összegébe beszámításľa kerül.

Kiíľó kikc'ti, hogy a béľleti szęrzódés hatályba lépésének fęltételę közjegyzői előtt egyoldalú
kötelęzettségvállaló nyi|atkozat a|áirása, melynek költségét a Bérlő viseli.

A helyiség áta|akitźsa' átépítése, felújítása esetéľe is a fent hivatkozott jogszabá|yok az
irányadók, melyhez a bérbęadó nevében a tulajdonosihozzájárulást a tulajdonosi joggyakoľló
aď1a ki a munkálatok megkezdése elott' Eszerint a helyiségben folytatni kívánt
tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magában foglaló társasház és az engedélyező
hatóságok, szakhatóságok' és közüzemi szo|gá|tatők nyi|atkozatait a bérlőnek kell
beszeľeznie. A béľbeadás során az onkormźnyzat nem szavatolja, hogy béľlő a helyiségekben
az á|tala kí vĺínt tevékeny s é get fo l ytathatj a.

A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t apá|yźzatot eľedménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenységvégzése érdekében töľténo bérbevételi ajánlat érkęzik, amelyet az onkormányzat
nem pľefeľál, továbbá jogosult a pá|yázat eredményét a helyiségben végzendo tevékenység
tękintetében a benyújtott aj ánlattól ęltérő feltétellel megállapítani.

4. A páiy álzaton tiirténő részvéte| fe|tételei

Az ď1 án|atte vo ré s zt vehet a p źiy ázaton amennyib en :

a) megvásáro|ja aPá|ytĺzati dokumentációt, és az ęnőll szó|ő igazolást csatolja,

b) az aján|ati biztosíték összegét megfizeti és azhatáridőn belül beéľkezik,

c) az aj án|atok l eadás ának hatáľi dej é ig az aj án|atát benyúj tj a.

5. Az ajánl at tartalmi követe|ményei n
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A veľsenyeztetési eljárás nyelve amagyat.

Az aján|attevőnek:

a.) az ajánlatban közölnię kęll a nevét/cégnevét, székhelyét, adószámát, adóazonosíto sztlmźÍ,
cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és eléľhetoségét, bankszám|a sztłmát, az
elektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az aján|athoz kell csatolni a pa|yázott nem lakás célú helyiségnek megfelelő ajánlati
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazo|ő ábJtaLás teljesítését igazo|őbankszźĺĺia
kivonatot.

c.) az aján|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy váI|a|ja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerzodéskötéSi éS egyéb ťeltételeket, továbbá a páIytnat céljának
megvalósítását, Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a béľbevétel időtaľtamát.

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy rá vonatkozőan a2015. évi CXLIII . towény 62.

$ (1) és 63. $ (1) bekezdésben foglalt kizćlrő köľtilmények nem állnak fenn.

e.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aľľól, hogy adó és adók módjára behajthatő köztartoztsa
nincs. E nyilatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazo|ását aľról, hogy nem áll fenn
koztartozása.

ť.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aľľól, hogy Kiíróval szemben adó és bérleti dij tarÍozása
nincs, továbbá a Kiíľóval szęmben szęrzođésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége
nincs,

g.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy ellene végľehajtási eljaľás nincsen folyamatban.

Haaz ajánlattevő egyéni vá|la|koző, fentieken túl

h.) az aján|atához csatolni kell a váIla|kozői igazo|vány 30 napnál nem ľégebbi hiteles
másolatát

Ha az aján|attevo nem egyéni vállalkozó, fentieken túl

i,) az aján\attthoz csatolni kell a társaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
társaság képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eľedeti példányát vagy hiteles
másolatát.

j.) az ajźn|atban nyilatkoznia kell aľról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-,
felszámolási és végrehajtási e|jáľás nincs folyamatban.

k') az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy anemzeti vagyonľól sző|ő 20|l. évi CXCVI.
töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szeľint átlátható szeľvezetnek minősül.

Az aján|attevonek nyilatkoznia kell arról és igazolrnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI' torvény 3.$ (1) bekezdés 1. pontja szeľint át|athatő szetvezet, melyet az
eľedeti,30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel aszervęzetbejegyzéséľől
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat a|apjáĺnem igazolhatók a töľvény 3. $ (1) bekezdés 1.

pontjában meghatározott feltételek, további okiratok bęcsatolása szükséges (pl: több mint
25oÁ-os tulajdonnal bíľó jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem ľégebbi hiteles
cégkivonata, kulfoldon bejegyzett cég esetén annak hiteles foľdítása is).

Amennyiben az ajćn|attevő nem egyéni vállalkozó, a Versenyeztetési eljárás soľán benyújtott
aján|atát, továbbá az aján|at melléklęteként benyújto|.t valamennyi nyilaLkozaLáL cégszerĹi
aláírással kell ellátnia. Cégszeru a|áirás során a cég képviseletére jogosult szemé|ylszemélyek
a társaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevét/nevriket
onti|őanlegyüttesen irjalírják alá hiteles céga|áírásinyi|atkozatuknak megfeleloen.

,fu
ľ\0



A Bonyolítő az aján|attevőt _ az osszes ajánlattevó számára azonos feltételekkel _ ajánlott'
téľtivevényes levélben, 5 munkanapos határidő kitrĺZéSével felszólítja az aján|atta| kapcsolatos
formai vagy taftalmi hiányosságok pőt|źsfua, amennyiben a sztikséges nyilatkozatokat,
igazolásokat nem megfeleloen, ill. nem teljes kciľűen csatolta. Amennyiben az ajánlattevő a
felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt határidőľe a hiáný nem' vagy nem teljes
koľűerl pótolja, úgy aján|aÍa a hiánypótlási hatáľido eltęltének napját követő naptól
éľvénytelennek minősül, és a pá|yázat további részébennem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokľól és a hianypótlási
határidőľől egyidejrĺleg, közvetlenül, íľásban köteles tć$ékoztatni az ĺlsszes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajźn|at módosításaľa.

Nincs helye hiánypőtlasi felhívás kibocsátásrĺnak, és az aján|attevő aján|ata érvénytelennek
minősül, amennyiben

a,) az aján|ati biztosíték osszege a pá|yázati dokumentáció 1. pondában meghatźlrozott
határidőn belül nem keľül jóváírásľa a Kiíľó bankszámláján'

b.) nem jelöl meg béľleti díjat.

6. Az ajánlat foľmai kiivetelményei

A páIyáző ptilyázatát zárt, jelzés nélküli borítékban, 1 péIdányban ktiteles az aján|atok
benyújtására nyitva álló hatáľidoben és helyen, az adoÍt pá|yázatra utaló jelzésse|, a páIyázati
fe l lrí v ásban me ghatáľ ozott módon benyúj tani.

Äz ajánl'at minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni és iissze kelt fűzni. Az
oldalak sorľendjét a ||. sz. melléklet tarta|mazza.

Aziratot|ezźlrt, séľtetlen boľítékban, személyesen, kézbesítő vagy futár útján vagy postai úton
lehet benyújtani' A borítékľa kizfuőlagapá|yázattárgyátkell ľáími, aza|ábbiak szeľint:

,o Budapest VIII. kerület, Bľódy S. u. 27. 36655/0/Al8 hľsz.-ú, nem lakás cé|jáľa szo|gá|ó
helyiség bérbevétele''

A Bonyolítő |ezáratlan vagy séľült boľítékot nem vesz át.

A Bonyolítő azaján|attételi hatáľidő lejárta után csak abban az esetben veszátaján|atot,haaz
aján|attevő vagy meghata|mazottja az aján|attételi hatáľidő előtt az aján|attételi felhívásban
megjelölt helyen megjelent, đę azt méltányolható okból a Bonyolító éľdekkörében felmeľült
okból nem tudta időben benyújtani (pl.: soľban állás). A Bonyolító minden ajánlattételi
határidon túl benyúj tott aj ánlatot érvénytelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevő a veľsenyeztetési eljárás báľmelyik szakaszában meghatalmazott
utján jár el, a teljes bizonyító eľejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredęti példányát is
mellékelni ke|l az ajćn|athoz' A Polgári Peľrendtartás |96. $-a szerint a teljes bizonyitő ercju
magánokir atnak az alább i fęltételek valamelyikének kell me gfelelnie :

a) a kiállító az okiratotsaját kezűleg íľta és a|áírta;

b) két tanú az okiraton a|áirástlva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem ćůta|a íľt okiratot előttük
írta a|á, vagy a|áirását előttük sajátkezu a|źtirástnak ismertę e|; az okiľaton a tanúk
lakóhelyét (címét) is fel kęll tüntetni;

c) a kiállító a|tńrásavagy kézjegye aZ okiraton közjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet. á]tal iz|eti körében kiállított okiľatot szabá|yszeruen a|áírták;
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e) ügyvéd (jogtanácsos) az źlltal^a készített okirat szabá|yszerrĺ ellenjegyzésével bizonyitja,
hogy a kiállító a nem źita|a írt okiratot előtte írta a|ćL, vagy a|áfuását előtte saját kězíi
a|áirtsának ismeľte el, illetoleg a kiállító minősített elektronikus a|áírásźlva| a|áírt
elektronikus okirat tarta|ma az ugyvéd áIta| készített elektľonikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiľaton kiállítója minosített elektronikus aláírást helyezett el.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vćů|a|kozi, a Versenyeztetési e|jfuás során nevében
nyilatkozatot maga vagy meghata|mazottja utján tehet. Amennyiben az aján|attevő jogi
személy vagy egyéb szervezet, a Veľsenyeztetési eljárás során nevében nyilatkozatót-a
képviseleti joggal rendelkező személy, vagy e jogi szemé|ylszeľVezet meghatalmazottjatehet,

7. Az aján|at módosítása

Az aján|attevó az aján|attételi hataľidő |ejártáig móđosíthatj a vagy visszavonhatja pá|yazati
aján|atát, az aján|attételi hataľidő lejáľtát kovetően azonban a benyújtott ajtn\itok nem
módosíthatók.

Az ď1źn|ati kĺit<lttség az aján|attételi hatáľidő lejáľtának napjával kezdodik.

8. Ajánlati kłitiittség

Az aján|attevő 60 napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az aján|attéte|i
határidő lejáľtának napjával kezdődik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a
Kiirő az ajánlatok birá|atáľa vonatkozó határidőt elhalasztotta, ugy vállalja az aján|ati
kotottség ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását'
Az aján|ati kötöttség tartalmának meghatátozására a Polgári Toľvénykĺĺnyvľől sző\ő 2013, évi
V. töľvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései iľányadóak, kĺilönĺis tekintettel a 6:64. $-ra.

Az ď1án|at olyan megállapodást, kezdeményezo nyi|atkozatot jelent, amely legalább a tcĺľvény
a|apján lényegesnek tekintett szerződéses elemeket hrta|mazza, s egyéľtelmrĺen kitűnik
belőle, hogy az abban foglaltak tigyletk<itési akaratot tükĺöznek, tehát a nyilatkozó _
elfogadás esetén _ azt magtlta nézve kotelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kotöttség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott időhatáron belül az aján|atot.
elfogadja, a szerzodés a töľvény ľendelkezése folytán létľejön. Az aján|at megtételével tehát
fiiggő he|yzet alakul ki, mely az ajźn|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajttnlattevő az ajánllati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a
befizetett aján|ati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a felhívás visszavonása, az eljárás eľedménytelenségének
megá||apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírását követően_ a nem nyeľtes ajánlattevők
részére köteles a közléstol számított 15 munkanapon belĹil visszaťtzetni. A Kiíró az ajźn\ati
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszaťlzetési hatáľiđőt elmulasztja.

9. A pályázatok bontása

A pályázati ajanlatokat tartalmaző zárt boľítékok felbontását a Bonyolítő végzi a pá|yázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott
jogi képviselójének is jelen kell lennie, továbbájelen lehetnek az aján|attevok, va|amint az
általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni
ke l l (szem é Iy i i gazolvány, me gha ta|mazás).
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Az ajánlattevők a bontás időpontjáľól külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán
j el en l évők j elenl étük igazo|ásár aj el enl éti iv et ímak a|á,

Az ajánlatok felbontásakoľ a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínált béľleti díj ajźn|atot, az ingatlanban végezni kívánt
tevékenysé get, az egyéb vál l alásokat.

Az ajánlattevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az aján|atok felbontásáról, az aján|atok ismeľteteft lrrrta|máról jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ajttnIatÍevoknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzokönyvvezető írja a|á, és a bontáson
me gj el ent aj án|aÍtev ők kozril felkért személyek aláírásukkal hitelesítik.

|0. Az aján|at érvénytelenségeinek esetei

A Bonyolító érvénytelennek nyilvánítj a az ajtn|atot, ha

a.) a felhívásban megjelölttől eltéľő módon (elektronikus úton) kézbesítették,

b.) az aján|attevó az aján|attételi hatáľidőn túl nyújtotta be aján|atát, vagy az aján|at az
ajźn|attéte|i hatáľidőn túl éľkezik be,

c') azt olyan ajánlattevo nyújtotta be, aki az onkormányzatta| szembeni korábbi fizetési
kĺĺtelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,

d',) a pá|yázatot nem a Kiíľó áIta| jőváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában
és adatokkal nyújtotta be,

e.) az ajánlattevőnek a pá|yázati dokumęntációban szereplő iratokat, igazolásokat nem' Vagy
nem az eloírásnak megfelelően csatolta, idęéľtve, ha az aján|attevő nem csatolta aruő|
szóló nyilatkozatát, hogy nincs koztartozása, (adő, vám, táľsadalombiztosítási járulék és
egyéb' az źi|amháztartás más alręndszęreivel szemben fennálló fizetési kotelezettsége), ha
ezek csatolásźlt apá|yázati kiíľás előirta,

f.) az aján|at nem felel meg a pźiyázati dokumęntációban meghatfuozott feltételeknek, vagy
az aján|attevő nem tett apá|yázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajtn|atot,

g') az ajtln|attevő valótlan adatot k<jzölt,

h.) az aján|attevo a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn
belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,

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

j) biztosítékadási kötęlezettség esetén a biaosítékot a pá|yázó nem bocsátotta, vagy nęm az
előíľtaknak me gfeleloen bocsátotta a kiíró rendelkezéséľe,

k) a pćůyáző az aján|atát nem egyéľtelműen hattrozta meg' Vagy más ajánlatához vagy
feltételhez kcitcjtte, továbbá ha a megajánlott vételáľ, bérleti díj ménéke a minimum áľat
nem éľi el,

l) a pá|yaző nem tett részletes és kötelező eľejű jognyilatkozatot az aján|atáva|
kapcsolatban, és nem váI|a|t ajánlati kötöttséget,

m) a pá|yáZat az elóző esetekben felsoľoltakon túlmenően nem felel meg a pá|yázati
kiíľásban, a jogszabályokban, valamint ajelen eljárási rendben foglaltaknak,

n) olyan pá|yáző nyújtotta be, aki nemjogosu|trésztvenni apá|yázati eljáľáson.
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Az eljáľás további szakaszábannem vehet résztaz, aki éľvényte|enpá|yázati ajánlatot tett.

11. A páůyánati ajánlatok elbíráIása, az e|bírá|áls szempontjaÍ

A Bonyolítő apá|yázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgá|ni az ajánlattevők alkalmassźlgát a szerzodés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenoľizheti.

A benyújtott ajánlatok a|apján a Bonyolító éľtékeli apá|yázatokat, meghattrozza a benýjtott
pá|yázatok sorľendjét, és javaslatotteszaKiíľónak apźůytzat eredményének megállapitástra.

Amennyiben a benyújtott ajánlatok alapján több ajánlattevő a meghatározott éľtékęlési
szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Bonyolító a második foľdulóban -
ezen aján|attevoktől _ új aján|atot kéľ. Amennyiben ismételten azonos ajánlatok éľkeznek,
Bonyolíto addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan aján|at nem érkezik, amíg nem
váIaszthatő ki a meghatározott értékelési szempontok szerinti legmagasabb pontszámot eléľő
aján|at'

A pá|yázatok eredményét a Kiíró állapifia meg. A pá|ytnati ajánlatok eľedményét Kiíľó a
bontástól számított 60 napon belül állapída meg. Az eredmény megállapításának határideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az uj határidőről, illetve annak
függvényébęn az ajánlati kötöttség időtanamának meghosszabbításáról a Bonyolító k<iteles
hirdetményi úton tájékoztatni az éľintętteket.

A Kiíró a pá|yázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapjan á||apitja
męg a pá|yázat eredményét és rangsorolja a pá|yázati aján|atokat. A páIyázat nyeľtese az, aki
a pályázati dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott éľtékęlési
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette.

A Kiíľó jogosult a pá|yázat eľedményét a benyújtott ajánlatban foglaltaktó] eltérő feltétellel
megállapítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 $ (2) bekezdése alapján kik<iti, hogy a pá|yázati felhívásban foglaltaknak
megfelelo, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartj a a jogát arra, hogy ne kössön
béľleti szerződést.

Az e|bíráiáls fő szempontja:

. a Iegmagasabb béľleti díj iisszege.

A pá|yázati ajánlatok elbírálása soľán a Kiíró írásban felvilágosítást kéľhet a pá|yźzati
ajánlattevőto| az aján|atban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéľéséről
és annak tartalmáról haladéktalanul írásban éľtesíti a többi pá|yázati ajánlattevőt is.

12. osszeféľhetetlenség

A versenyeztetési eljárás soľán összeféľhetetlenséget kell megállapítani' ha a versenyeztetési
eljárás bonyolításábanvagy az ajćn|atok elbírálásában olyan személy veszrészt, aki maga is
ajánlattevo , vagy

a.) annak közeli hozztńartozója (Ptk.: 8:l. $ (1) bekezdés 1. ponda),

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

c') akitől barmely oknál fogva nem váľhatő eI az ügy elfogulatlan megítélése.

13. A páůyázati eljáľás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének eseteĺ

A Kiíró érvénýelenné nyilvanítja a veľsenyeztetési e|járás,ha
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b.) valamelyik ajánlattevó az eljáľás tisńaságát vagy a tcibbi ajanlattevő érdekeit súlyosan
sértő cselekményt kovet el.

A Kiíró eredménýelennek nyilvánítja az eljétrást,ha

a.) nem érkezett aján|at,

b.) az ajánlattevőkkizárőLag érvénytelen aján|atot nyújtottak be,

c.) az ajánlatok bírá|ata során a Bonyolító az összes aján|aÍot éľvénytelenné kányította,

d.) a Kiíró eredménytelennek nyilvánítja

Eľedménytelen eljárás esetén a Kiíľó dönt a további vagyonügyleti eljárásľól.

14. Eľedményhiľdetés, szerződéskłités

A pćiytĺzat eredményérol a Kiíró legkésobb (a bontási időponttĺól számított 2 hónap belüli
időpont) dönt, amelyľől Bonyolító 5 napon belül valamennyi ajanlattevőt íľásban értesíti'

A Bérbeado apáIyázat nyertesével a döntés átvételétkovetően az onkoľmányzattulajdonában
álló nem lakás céljáľaszo|gá|ó helyiségek béľbeadásanak feltételeiről szóló 35l20I3. (VI. 20.)
önkormanyzati rendelet 18.$-ában foglalt hataľidőn belül béľleti szeruődést köt. A nyertes
aján|attevo visszalépése esetén a béľbeadó jogosult a páIyźĺzati eljárás soľon következő
helyezettjével bérleti szerzodést kötni, amennyiben a pttlĺyázat eredményének
me gáI|apítás ako r a m ás o d i k l e gj o bb aj án|at me ghatár o zásra k erült.

A nyer1es ajánlattevo esetében a befizetett ajánlati biztosíték a fizetendo óvadék összegébe
beszámítźlsľa kerül' azonban ha a szerzodés megkotése az ajánlattevőnek felróhatő, vagy
érdekkörében fęlmeľült más okból hiúsul meg, aZ aján|ati biztosítékot elveszti. Az elvesztętt
aján|ati biztosíték a Kiíľót illeti meg.

15. Egyéb ľendelkezések

Az ingat|anok megtekinthetok a dokumentáciő |. pontjában megjelölt időpontban, azonban a
megtekintés idopontjáról a Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt' munkatársáva|.

Az aján|attevo az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az aján|atának tartalmát, és a
Kiíľó által a ľészletes dokumentációban vagy báľmely módon rendelkezéséľe bocsátott
minden tényt, infoľmációt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arľól tájékoztatást harmadik
személynek nem adhat. Ez a tilalom nem teľjed ki a ťrnanszíroző bankkal és konzoľciális
ajánlat esetén a ľésztvevőkkel való kapcsolattaľtásľa. Ha az aján|attevo vagy az érdekkörében
álló más személy a péiyázat titkosságát megséľtette, a Bonyolítő az ajánlatát érvénytelennek
nyilvánítja.

A Bonyolító az aján|atok tartalmát a pźůyázat |ezárásźlig titkosan kezeli, tartalmukĺól
felvilágosítást sem kívtilállóknak' sem apá|yázaton résztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat kizárő|ag e|bitá|ásra használhatja fel, más célú fe|haszná|ás esetén az
aj tn|attev ővel kü] ön me g ke l l arró l állapodni a.

A Kiíľó a pá|yázati eljárás soľán készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni' továbbá ilyen jellegú e||enotzés esetén az e|lenőrzést végzo szerv, személyek
ľendelkezésére bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabá|yozott kéľdésekben a Budapest Főváľos VIII. kerüIet
Józsefvárosi Önkoľmányzat Képviselő-testületének I|2l20I1. (05.1|.)határozata, valamint a
vonatkozó egyéb j o gs zab éůy ok rendelkezé sei az iranyadóak
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Budapest,

B udapest Főváľo s V I I I. keľĹile t J őzsefv áro si onkorm ány zat

nevében eljáró

Józsefváro s i G azdá|kodási Közpo nt Zrt.



Mellékletek:

1.

2.
aJ.

4.

5.

6.

8.

9.
10.

11.

12.

szélmu mel l ékl et : Jęl entkezé s i lap e gyén i v á'||a|ko zők szélmáĺ a
száműmelléklęt: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szeľvezetek számára
számu melléklet: Ą ánlati összesítő
számu melléklęt: Nyilatkozat végelszámolásró1, csődeljáľásľól, felszámolásról,

végrehajtási elj árásľól
számu melléklet: Nyilatkozat a ptl|yázati feltételek elfogadásárő|, szerződéskötésről,

szeľződéskötési képességľől; ajtn|ati kcltöttségrĺĺl
számu melléklet: Nyilatkozat Kiíľóval szemben fennálló tartozásró|, továbbá adó és

adók módj ára behaj that ő ko ztartozásr ő|
szźtmu mel léklet : Nyi l atkozat pénzngy i al kalmasságró l
számú mellékl et : Nyi latko zat a bankszámlaszámró l
szćtmu m e l l ék l et : Nyi l atko zat a szer v ęZet át|áthatő ságár ő|
számu mel]éklet: Bérleti szerzódés terv ezet
számu melléklet: osszefoglaló a benyújtandó aján|at formai és taľtalmi

követelményeiről
szému melléklet: Altalános tájékoztatő
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1. számú melléklet

a Budapest VIil. keľület, Bródy S. u. 27. 3665510l^l8 helyrajzi számú nem lakás cé|jára
szolgáló helyĺség béľbeadása

Je|entkezési lap

egyéni vál|alkoz ők számára

Budapest,

Az aján|attevő neve:

Székhelye:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Honlan címe.

Szám|av ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma:

Meghatalm azotÍ' nev ę. :

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

' Meghatalmazott esetén

ajánlattevó a|áírása



2. számú melléklet

a Budapest vnl. keľü|et, Bľódy S. u. 27. 3665510lAl8 hetyrajzi számú nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség béľbeadása

Jelentkezésĺ lap
jogi személyek és egyéb szervezetek számáľa

Budapest,

,'fu
ls

Jogi szemé|ylszervezet neve'
cégformája:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

C é gnyilvántaľtási/nyi lvántartási
sz.árna.

Adószáma:

S zám|av ezető banki ának neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselójének neve, bęosztása:

Meghatalmazott nevet:

Tęlefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

2 Meghata|mazott esetén

césszenĺ a|áirás



3. számú melléklet

a Budapest VIII. keriilet, Bľódy S. u. 27. 36655|0/N8 hetyrajzi számri nem lakás céljáľa
szolgáIó helyiség béľbeadása

AJÁNLATĺ osszEsÍľo

Alu]írott. .(név/jogi
szemé|yl szervezet neve) a Budapest VIII' szám alatti,

,./.,./.,. helyrajzi számu nem lakás céIjára szolgáló helyiség béľbeadására kiíľt
páIyázatra ajánlatomat az althbiakban foglalom összę:

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

Béľbęvétel idotaľtama* : határozat|an l határozott idő : . . . . . . . . ..év

A béľbevéte| cé|ja/ helyiségben végzendo tevékenység:

Szeszesitalt *kívánok forga|mazni / nem kívánok forga|mazni.

(A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR köľrel ľendelkezni kell')

Egyéb vállalások:

Budapest,

aj ánl attevő a|áír źsal c é gszeríj a|áír ás

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szĺĺveg alźthilzando,

4' számú melléklęt

l4



a Budapest VIII. keľület, Bľódy S. u.27. 36655ĺ0lN8 helyrajzi számú nem lakás cétjáľa
szolgáló helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT

Végelszámolásról, csődeljáľásľríl, felszámolásróI, végľehajtási e|jáľásról

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vállalkozásom ellen végľehajtás eljáľás folyamatban *vaďnincs

Budapest,

ajánlattevő aIáirása

Alulírott.
fi o gi szemé|y l szerv ezet neve) képviseletében kij el entem, ho gy a társ aságls zety ezet

. végelszámolás a|att *álllnęm áll
o ellen csődeljárás folyamatban *vaďnincs
. ęllen felszámolási eljárás folyamatban *vaďnincs.
. végrehajtási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

cégszeľű a|áírás

A *-gal megjelölt tészné| a megfelelő szöveg a|áhűzandő.

l5

ĄtJ/



5. számú melléklet

a Budapest VIII. kerĺilet, Bľódy S. u. 27. 36655/0ĺA/8 hetyrajzi számű nem lakás cé|jáľa
szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT

a pály ázati fe|tételek elfogad ásá ról,

szeľződéskötésľőI,

szerződéskötési képességről,

aján|ati kii tii tts é gľő |

Alulíľott.
.. '....(név/jogi személylszervezet neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tárgyát részletesen

megismeľtem, az ajánlattétel feltételeit, a páIyázati kiíľást magamra nézvę kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az tt||apotátmegismertem és azt e|fogadom.

APá|yázathoz mellékelt béľleti szerzódés szövegét megismertem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaľországonbéľleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati dokumentációban szeľeplő 60 napos ajánlati kötöttségęt
váIlalom' Amennyiben a Kiĺró az aján|atok bírá|atát elhalasztotta, úgy vállalom az ajtn|ati
kötöttség ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását.

Budapest,

Í
,/V
to

ajánlattevő a|áírźsa l cégszerú a|áírás



6' számú-melléklet

a Budapest VIII. keľĺilet, Bľĺídy S. u.27. 36655l0tN8 helyrajzi számú nem lakás céljáľa
szolgáló helyiség béľbeadása

NYILATIKOZAT

Kiíľĺíval szemben fenná|ló tartozásről, továbbá adĺí és adĺó'k módjára behajtandó
köztartozásró|

Alulĺrott ..... (mint a.,.,,
.. Űogi szemé|ylszeruezet neve) vezeto tisztségviselője) kijelentem, hogy az

ajánlattevőnek,

. Kiíľóval szemben bérletiihaszná|ati-, kapcsolódó kĺjztizemi- és külĺjnszolgáltatási díj
tartozása * van/ nincs;
- Kiíróval szemben szerzódésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/nincs;
- Kiíróval szemben aďőtartozása * van/nincs;
- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * vanlnincs.

melyeket az a|ábbi okiľatokkal igazolok:

1.

2.

3.

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

Budapest,

ď1án|attev o aláir ása/ cé gszeru a|áir ás

i
ď\l|1 ť

A *-gal jelĺllt részné| a megfelelo szöveg a|áhuzandő.

nĄilr-



7. száÍnir melléklet

a Budapest VIil. kerület, Bľódy S. u.27. 36655ĺ0ĺN8 helyľajzi számú nem lakás céljáľa
szolgálĺí he|yiség béľbeadása

NYILATKOZAT

Pénzügyi alka|masságľó|

Alulíľott ...... (mint a....,

pá|yázat taľgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyoWaz á|tá|arĺ
képviselt jogi szemé|ylszervezet képes, a bérleti-, koz;ťrzęmi és különszolgáltatási díj
megťlzetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak.

Budapest,

aj ánlattevő cégszerű aláírźsa



8. számú melléklet

a Budapest VIII. keľiilet, Bródy S. u.27. 3665510lN8 helyľajzi számú nem lakás céljára
szolgáló helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámról

A páIyázati felhívás visszavonása, a ptiyázati e|járás eľedménytelenségének megállapítása,
illetoleg _ az ajtln|atok ęlbíľálását kĺjvetően - más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az

á|talaml a jogi szemé|ylszęľvezęt á|ta| befizetett ajánlati biztosíték összegét az a|abbi
bankszámla számr a vi s szautalni :

Bankszáml av ezeto pénzintézet:

Bankszámlával rendelkezni j ogosult :

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj ttn|attev o a|áír ásal cé gszęru a|éúr ts

i
ďv
t9

() a--
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9. számú melléklet

a Budapest VIII. keľiilet, Bľódy S. u. 27. 3665510/A/8 helyrajzi számú nem lakás céljáľa
szolgálrí helyiség bérbeadása

NYILATKOZAT

Alulírott ... (név), mint a

0ogi szemé|y/szewezęt neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a
társaságlszeľvezet a nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1.)
pontj a szeľi nti át|áthatő szervezetnek mi no stil'

Atlátható szervezetnek minĺĺsti| :

b) az o|yan belftl|di vagy ktilftIdi jogi személy vagy.jogi személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodó szervezet, ame|y
megÍ.e|e| a következo fe|tételeknek:

ba) - a nyilvánosan műkc'c|o részvénytáľsaság kivételével - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terľoľizmus
finanszírozása IĺegeIozéséro| és megakadá|yozásáról szóIó töľvény szerint meghatárôzott tényIeges tuIaidonosa
megismerhető.

bb) azEuripai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrol szóló megá|lapodĺásban részęs államban, a Gazdasági
Együttműködési és FejIesztési Szeľvezęt tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyě|
Magyarországnak a kettős adózIatás e|keľĹiléséľól szóló egyezménye van'

bc) nem minősü| a táľsasági adóról és azoszta|ékadóľól szóló törvény szerint meghat,ározotte||ęnőrzött külft|di társaságnak,

bd) a gazdá|kodó szęrvezetben k<izvet|enĺ'jl vagy közvetetten t<ibb mint 25%.os tula.jdonnal, befolyássa| vagy szavazati jogga|
bíró.|ogi szemé|y,.jogi szemé|yiségge| nem rendelkezo gazdálkodó szervezet tękintetében a ti1, tu1 és7c/ alpont s)eiňti
feltétę|ek fenná| lnak:

c) az a clvi| szeÍvezet és a vízi társu|at, amely megfe|e| a kcivetkez<ĺ feltételeknek:

ca) v ezető tisztségviseIői megismerhetok,

cb) a civil szervęzet és a vízi táľsulat, valamint ezękvezeto tisztségviselői nem átlátható szervęzętben nem rendelkeznek
25o/o-o!. meghaIadó részesedéssel,

cc) székhe|ye az Euľópai Unió tagállamŕtban, az Európai Gazdasági Térségľől
Gazdasági EgyÜttműktidési és Fe.j|esztési Szervezet tagál|amában vagy olyan
kettos adóztatás e|kerü|ésérol szó|o egyezménye van.

Fentieket az altLbbi okiratokkal igazolok:
1. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles

bejegyzéséről,
cégkivonat vagy végzés a szervezet

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi szemé|ylszęÍvezęt tekintetében nem
tervezünk olyan vá|tozást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlaÍhatő
szeľVezetnek.

Tudomásul veszem' hogy amennyiben bármifele vá|tozás miatt a jogi szemé|ylszewezet maľ
nem minőSülne átláthatő szęrvęzetnek, a bérbeadó a bérlęti sZeľZődéSt jogosult felmondani.

Budapest,

szi|ó megá|lapodásban, részes ál|amban, a
ál|amban van. ame|lyel Magyaľoľszágnak a

2.

,ruq{

aj ánlattevő a|áír ása/ cé gszeľu aláit ts

1r
ŕĄ)



10. számú melléklet

Helyiség bérIeti szerződés terv ezete
h at áÍ o z o ttlh atár ozatI an i d ő ľ e

/egyoldalú kiitelezettségváIlaIási nyilatkozattal együtt éľvényes/

amely egyľészről

a Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefváľosi onkormányzat (l082 Budapest, Baross u.
63-67. adőszźtma: 157357|5.2-42 a továbbiakban: onkormányzat), mint a bérleménye
tulajdonosa és bérbeadója(a továbbiakban: Bérbeadó) megbízásźhól és meghata|mazásábő|
e|járő Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (IO83 Budapest' Losonci i' 2, cégsztlma:
0|-09-265463, adőszáma:25292499-2-42; képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
igazgató)
másľészről

Cégnév
Székhely:
Cégsegyzékszám:
Adószáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telęfonszám:
Lakcím:
Személyig.. szám:
Lakcímkáľtya szźtm:
mint bérlő (a továbbiakban: Béľtő)
(a Bérbeadó és Bérlő a továbbiakban együtt: szerződo felek) között jott létľe alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel:

1.

A Budapest Főváľos VIII. Kerület Jĺízsefuárosĺ onkoľmźnyzat tulajdonát képezi a
Budapest VIII. keľüIet, ......... ... he|yrajzi sztnĺl a|att nyi|vántartott, a ................... szám
alatttaláIható '.... m2 alapterrĺletű (tulajdoni lapon: .......) nem lakás cé|járaszolgáló helyiség
(a továbbiakban: ).

.,

A Budapest Fővaľos VIII. kenilet Józsęfuáľos onkoľmźnyzat
(...........) számuhatározatthan döntött a béľlęménynek _ üľes

Képviselő-testülete a ...l..,....
helyiségként - a Béľ|ő részérę

töľténő bérbeadásáľĺíl
határozatlanlhatáľozott időre. Errę tekinteťtel a Béľbeadó a ielęn béľIeti szerzodéssel béľbe



adja, a Béľlő pedig megtekintett állapotban béľletbe vęszi az 1. pontban meghatfuozott
bérleményt. A Béľlő kijelenti, a bérlęményt megtekintette, az áI|apotát ismeľi, azt e|fogadja,

3.

A szerződó felek ľögzítik' hogy az onkormányzatot illetik meg a jelen béľleti szeľződésbol
eredo bérbeadói jogok - ezen belül a bérleti kcjzmű díj - és teľhelik a bérbeadói
kotelezettségek. A Bérbeadó a bérbeadás tekintetébęn az onkormányzat megbízása a|apján,
helyette és a nevé-ben jár e|. A szerzodésből eľedo igények érvényesítéséľe bíróságok és
hatóságok e\őtt az Önkormanyzat jogosult.

4.

Aszerzodo felekľogzítik, hogyaBéľlő abérleményt............... céIjáraveszi bérbe.

Bérlő kijelenti, hogy a szerzodés megkötése időpontjában anemzeti vagyonról szóló 2O|1,
évi CXCVI. törvény 3. $ szerinti átlátható szeľvezetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a
bérleti időszak alatt a tulajdonosi szeľkezetében beállott vtitozás folýán mar nem minősül
źt|átható szeľvezetnek, a bérbeadó a béľleti szerződést azonna|i hatállval és kártalanítás nélkül
felmondhatja.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban
az engedé|yező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgá|tatők (a továbbiakban együtt:
hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabály szeľinti tulajdonosi hozzájáru|ást neki kell
megszereznie. Erre tękintettel a Béľbeadó nem szavato|ja, hogy a Béľlő a helyiségb en az
áItaIa kívánt tevékenységet folytathatja. Amerľryiben a jelen pontban meghatározott
tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az előbbi hatóságok elutasító dcjntése miatt nem
végezheto, a felek a bérleti szerzőđést közĺjs megegyezéssel felbontjak.

Béľlő tudomásul vęszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti
szerződésben megállapított helyiség haszná|ati módja megvá|toztatástů.rcz a tátsasház
beleegyező nyilatkozata szükséges lehet. Ha a belee gyezést nem kapja meg' a béľbeadóval
szemben káľ- vagy megtéľítési igénnyel nem léphet fe|. Ez esetben a felek a bérleti szeľződést
köztj s megegy ezéssel fel bontj ák.

J.

A Bérbeadő az ],. pontban meghattlrozott béľleménýhatározat|an/határozott idore adja bérbe
a Béľ|őnek.
A bérletijogviszony kezdete: a szerződés ke|te
A bérleti díjÍizetési kötelezettség kezdete: ::.,..-
A bérleti jogviszony vége: határozott idejű esetén a Ptk. 6:339. $ (2) bekezdése szeľint,
határozat|an idejű esetén, 30 napos felmondási hatáľidő kĺkiitéséve|.

6.

A szęrzódő felek a bérleti jogviszony kezdetén a

;;;;i; höi ; il;ili ;ĺj"#l*: ; iff, :ľíÍl;l ľ:ł;,":,łl.ł;ť;^,1łľłi",,.:Ĺä"äl
inflációs index mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja..'..'.
január hónap. A január havi emelés ĺisszege ťebruár hónapban kerül számlázásra,

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a béľleti jogviszony báľmilyen megszűnése
esetén a 31. pontban foglalt kiüľítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérlęti szerződés
megszrĺnését követő naptól a helyiség tényleges kiürítéséig a jogcím nélktili használat után ,u

),rÖ-v



Szemétszállítás díja:

1 ,,. , ,,.
1l.ľamou lvafiozo/

havonta, a béľleti jogviszony megszűnésének időpontjában irźnyadő bérleti díjjal azonos
összegű használati díjat kell megfizetnie. A használati díjril a Béľbeadó nem állít ki havonta
szám|át, csak utólag, a használati díj megf,lzetése után. A hasznáIati díjat havonta elore,
minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a béľleti díj megfizetésére szolgáló _ a bérleti díjľól
kiállított utolsó havi számltn levĺĺ - bankszámlára torténő átutalással. Amennyibeň a
bankszámlaszćtmvá|tozik a Béľbeadó erről tájékoúatást ad. A haszná|ati díj akkoľ tekinthető
teljesítettnek, ha az a tárgyhőnap f0. napjáig a Béľbeadó bankszáml ájan jóváírásra kerül. A
használati díj késedelmes fizetése esętén a Bérbeadó a Polgári Torvénykönyvben
me ghattlr o zo tt ké s e d e l m i kam ato t sztmitj a ťe|.

A Béľlő egyéb fizetési kötelezettségei:

Víz és csatoľnadíj lváltoző/ A szerződés k<jtésekor '.'...'....,-Ft/hó + AFA, évęnte a
bérbeadó á|ta| meghatározott összegľe változik' A
Szolgáltatóval kötött megállapodás a|apján ťlzetendő.
Amennyiben a helyiségben tĄ vizóra/vízőták felszerelése
megtöľténik, és a Szolgáltatóval kotcjtt megállapodást a
Bérlő bemutatja, az áta|ánydíj töľlésre kerül. Az áta|ánydíj
összege egyénileg (az adott hézeLszétmolás alapján) keľül
kiszámolásľa.

A szętződés kötésekor 2.09r.-Ft/hó + ÁFA, évente a
béľbęadó által me gha tár ozott' ö s sze gľe v á|tozik.

A S zol gáltatóval kötcjtt me gállapodás alapj ĺán ťlzetendő.

Gáz szo|gélltatás díja lváItozől A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapjan fizetend,ő.

Fűtésszolgá|tatás lvźitozől Szolgáltatóval kötött megállapodás a|apjtn frzetendő.

A fizętési kötelezettség összege a vonatkozó ľendeletekvá|tozásaesetén módosul.

A Béľlő az e|óbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja'

8.

A Béľlő a havi bérleti díjat havonta előre, a táľgyhónap 15. napjáig köteles megťtzetni, a
Bérbeadĺí nevében kiállított szám|a a|apján, a szám|án szeľeplő bankszámlára. A bankszámla
száma a bérleti szeľződés megkotésének iđőpondában l043387-00028864-00000008 (K&H
Bank Zrt). A bankszám|a száma a bérleti szerzodés időszaka a|att váItozhat, amelyről a
Bérbeadó tájékoztatja a Béľlőt. A BérIőt a béľleti díj az 5. pontban szereplő időponttól
teľheli. A Bérlő a bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni, ha a havi
szám|źú valamilyen okból nem kapja kézhez' Ez esetben a bérleti dijat az e|őző havi szám|án
levő bankszźlmlára köteles átutalni. A béľleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,Ilaaz a
Íátgyhőnap 20. napjáig a Béľbeadó bankszám|áján jőváíľásra kertil. Amennyiben aBér|ő a
fizetési kĺjtelezettséget helýe|en szám|áta ťlzeti be, az nem számít teljesítésnek. A Béľtő
késedęlmes fizetése esetén a BérbeadĺĎ a Polgaľi Tĺirvénykonyvben meghatérozott késedelmi
kamatot számítjafe|,

Ha a külön szo|gá|tatasok díját a Béľbeadó szttm|ázzaa BéľIő fe|é, azta Béľlőnek a szám|án
szereplő határidőig kell átutalnia a megjel<llt szám|ára. A fizetéssel és késędelemmel
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjľa vonatkozóak az irányadoak.
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9.

A Bérlő hozzájaru| ahhoz, hogy a Béľbeadó a jelen szerződésben szeľeplő adatait
nyilvántartsa.

10.

A Bérlő hozzájáru| ahhoz, hogy bérleti díj, kozizemi díj, használati díj és egyéb hátľalék
esetén -ha a f,rzetési kötelezettségének nem tesz eleget - a Bérbeadó a jelen szeľzodésben
s ze rep l ő adatait követe l é sk eze|ő c é gnek ki adj a.

11.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül ťe|, az á|ta|a a Bérbeadónak
befizetett összeget a Béľbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezuttln a béľleti díj,
majd a köziizemi díjtartozásta számolja el.

12.

A Bérbeadó a bérleményt átadás _ átvételi eljárással adja biľtokba, amennyiben aBérIrő a
je|enszerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A felek aZátaďás-átvéte|i
eljárás soľán jegyzőkonyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény áI|apotát, a méľőórák
áI|ásźt, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosanrogziteni szükséges körülményt.

13.

A Béľbeadő szavato| azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan
joga, amely a Béľlőt a helyiség birtokbavételébęn, zavarta|anhasznćůatban akadályoZza,va1y
kor\át.ozza.

14.

A béľlet tarĺama a|att a Bérbeadó gondoskodik a Béľlő trĺrési kötelezettsége me||ett, az
életveszélyt okozó, az ingat|an á||agát veszé|yeztető, a helyiség ľendeltetésszeľű haszná|atźú
lényegesen akadáIyoző, a Béľbeadĺít terhelő hibak kijavításaľól. A Bérlő e munkálatok
elvé gzését a bérbeadóval történt megállapodás alapj án átv áI|a|hatja.

15.

A BéľIő kijelenti, hogy a Béľlemény kizćtrő|ag a 4. pontban megjelölt tevékenységének
végzése céljából veszi igénybe.

A Szeľződő felek ľögzítik, hogy a Bérlő źt|ta| a bérleményekbe történő befogadáshoz,
albéľletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a béľleti jog átruházásźthoz a béľbeadó íľásbeli
hozzti1áľu|ása' valamint a Béľbeadó és Béľlő ezze| kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti
szerződésmódosítás) szĺikséges.

A Béľ|ő tudomásul veszi, hogy a további haszntilatba la|bér|etbel adás kapcsán kizáro|ag
teľmészetes személlyel, valamint anęmzęti vagyonľól sző|ő f0|1. évi CXCVI. tcirvény 3. $
(1) bekezdés 1. pont szeľinti át|áthatő szervezette] köthet szerzodést. Tudomásul veszi
továbbź:", amennyiben a vele szerződott fél tulajdonosi szeľkezetében, vagy egyéb okból olyan
vćiÍozás áll be, amely alapjźn már nem minőstil át|áthatő szeľvezetnek, köteles vele szemben
a bérleti szerzódést azonna|i hatállyal felmondani. E tényt a haszná"|atba la|bérletbe/ adásról
sző|ő szerződésben rögzítenie kell. Az ęlőbbiek elmaradása esetén a Bérbeadó a Béľlővel
szemben a béľleti szerzođést azonna|i hatállyal felmondhatja. A béľlemény bérleti joga
kiztró|ag a Béľbead ő hozzájźłrulása mellett ruházhatő át másľa vagy cserélhető el teľmészetes
személlyel vagy anęmzeti vagyonľól sző|o20|1. évi CXCVI. tĺirvény 3.$ (1) bękezdésben
me ghatár o zott át látható s zervezette l. i
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16.

A Béľlő kĺjtelezettséget vállal arra' hogy a helyiség biľtokba adását követő 8 napon belül,
amennyiben a helyiség rendelkezik kozmu ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségekben a
saját koltségén a vízőra felszerelését/hitelesítését, lejáró vizorďvizőľák cseréjét (a cserével
kapcsolatos költségek vállalásával)' vagy a nevére történő tLtítását valamint valamennyi, a
bérlemény haszná|aÍához aBérbeadó szerint sziikséges szo|gá|tatási szeľződés megkötését (a
továbbiakhan: szolgáltatási szeľzodés) a Fővárosi Vízművek Zrt, ve|, a Díjbcszcdő Zĺt,.vc|,
az ELMĺJ Zrt'-ve|, a r.Őľa.v Zrt.-ve|, a Gázmíivek Zrt.-vę| és egyéb szolgáltatóval (a
továbbiakban: Szolgáltató), és a szo|gá|tatási szeruodés megkötését a Bérbeaoo féle 60 napon
belül a szo|gáIt.atási szerződés egy máso|atának átad'ásával igazo|ja.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a Béľbeadĺó a bérleti jogviszony fennállás a alattkíván
k<jzmű méroőrź.Í felszeľeltetni a bérleményben, azt tumi köteles, és a mérőóra fęlszeręlését
követő 8 napon belül a saját nevében a szo|gáltatási szerződést meg kell kcitnię, a megkötés
tényét pedig a szolgá|tatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazoĺnia a
Béľbeadó felé'

A BérIő vállalja, hogy a szolgá|tatási szerződésekben szeľeplő, illetve a szo|gá|tatő źl|ta|
kíszám|ázott szolgáltatási és egyéb díjakat a béľleti jogviszony _ jelen szerzodés ś' pontjában
szeľeplő - kezdeti idopontjátó| a szeruődésben, illetve a szćlm|ában szereplő hatáľidőie a
szo|gá|tatók részére rendszęľesen megfi zeti.

17.

A Szerződő felek ľögzítik, hogy a Béľlő a béľleti szerzódés megkötését mege|ozően a
Béľbeadó á|ta| megállapított bankszámlźľa az aján|ati biztosíték összegével csökkentett 3
havi bruttó béľ|eti díjnak megfelelő, ),),,'.,,)))))),,,- Ft összegű óvadékot megfizetett.

A Béľbeadő az ővadékot a Bérlő által meg nem fizetett béľleti díj, akozuzemi díj vagy
káľokozás esetén a kartalanítás kiegyenlítésére, valamint ezęk kamataiľa és koltségeiľe
szabadon, a Béľtő hozzájźrulása nélktil felhasználhatja. Ez esetben a Béľlő köteles az
óvadékot az eredeti összegľe a Béľbeadĺí írásos felhívásától számított 8 napon belül
kiegészíteni.

A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a béľleti szerződés megsziĺnése kapcsán a
helyiség Bérbeadĺĺnak történő visszaadását követő 30 napon belül visszajár a Béľlőnek, ha
ekkor nincs semmiféle hátraléka, és a bérleményt újra hasznosítható állapotban adja vissza
biľtokba a Bérbeadónak. Amennyiben a helyiség visszaadásakoľ a Bérlőnek az
Önkormányzat, vagy a Béľbeadó felé a bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása van, a
tartozźlst a Bérbeadó az ővadékcisszegéből levonhatja.

18.

A Béľlő köteles a bérleményt és a beľendezési tfugyait ľendeltetésszeľiĺen használni, valamint
gondoskodni a beľendęzési tźngyakban, - ideértve az épület szerkezęti elemeiben,
vezetékekben, épület.felszerelési tárgyakban - mind akizárőlagosan használt, mind a kĺjzĺjsen
haszná|t helyiségekben a saját, vagy a bérlemény használatára vele együtt jogosított
személyek magatartásaťo|ytan kęIetkezett hibák kijavításáró| és az okozott kár megtérítéséről. ł
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A Béľlő köteles az źtl|agmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő kaľbantaľtási,
javítási munkákat saját költségén elvégezni, A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak
és a bérlemény berendezéseinek, a poľtálnak az uz|ethomlokzatnak a kaľbantaľtźstlva|,
illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek víseléséľe a Béľlő kciteles. Ettől a
felek külön megállapodásban eltérhetnek.

A Béľlő az épu|etben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és
munkáját zavarő tevékenységet nem folytathat. A Béľlő, atagtrai, dolgozói, ťrz\eti partnerei
sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlo, a szomszédok, valamint a lakók
nyugalmát vagy munk áját zav afia.

A Bérlő köteles a béľlemény közvetlen környezetében akáľ a bérlő vagy tagsa, dolgozói, üzleti
partnerei, Ĺigyfelei által tanúsított' a kcizösségi együttélés kovetelményeivel kirívóan ellentétes
magataľtásokat, az önkormányzat kozterulet felügyeletét ellátó szerve felé haladéktalanul
bejelenteni.

A Béľlő a bérleményben kizárő|ag az á|ta|a beszetzett, a tevékenységhez szĹikséges
engedélyek (pl. működési engedély, építési engedély, haszná|ati mődvá|tońatás _ beleéľtve az
energia igényt is) birtokában kęzdheti meg a tevékenységét. A béľleményben csak a
szerződésbęn foglalt tevékenység e||étásćű:roz szükséges gépeket és beľendezéseket
Ĺizemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockázatára, felelősségéľe és teľhéľe történik.

A Béľ|ő tudomásul veszi, amennyiben a béľleményt a Bérbeadó felhívása ellenére nem
haszná|ja a 4.) pontban meghatározott cé|ra, a Bérbeadó jogosult a béľlęti jogviszonyt
fęlmondani.

19.

A bérlo tulajdonában álló, a bérleményben levő vagyontátgyakta, valamint a tevékenységből
eľedő káľokra a Bérlő koteles biztosítást kötni, és a biztosítási kötvényt köteles a bérleti
szerzodés megkötését követő 90 napon beltil a Bérbeadónak bemutatni.

20.

A BérIő saját költségén kciteles gondoskodni:

a) a bérleményet, a béľleményheztartoző eszközök, beľendezések állaganak megőľzéséľől,

b az épület továbbá a kĺizös haszná|atra szolgáló helyiség és tęrületek Íisztántaĺttlsáľól és
megvilágításáróI, ha ez a Béľ|ő tevékenysége miatt válik sztikségessé,

c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezęttháztartási és ipari hulladék elszállításáľól,

d) az épület olyan központi berendezéseinek kaľbantaľtásáról, amelyeket a Bér|ő
ki zaró l ago s an hasznźl|, i l l et ő l e g tart üzemben,

e) a helyiséghez esetlegesen tartoző iizlethomlokzat, kiľakatszekrény, védőtető,
ernyoszerk ezet, biztonsági beľendezések karbantartásáról,

Í) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg
cseréről,

g) műkĺidésével <isszeÍiiggő hatósági engedélyek beszeľzéséľől, valamint
h) ha a béľlemény előtt jaľda van, annak atisztźntartásárő|.
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i) a hatósági, tűzvédęlmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradékta|an
betartásáról.

j) a bérleti szerzőđés megszűnését kĺivętő 15 napon belül a cégnyilvantaľtásból töľöltetni a

székhelyként illetve telephelyként bejelentett béľleményt, és ezt a Bérbeadó felé ígazo|ni
k) minclazt, amit jogszabályok előírnak.

21.

A Bér|ő a bérleményben csak a BéľbeadĺĎ előzetes írásbeli engedélye a|apján végezhet
bármiféle átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végezendo
átalakítáSokat is.

Az áta|akítási munkálatokhoz szükséges hozzájáru|étsok és hatósági engedélyek beszęrzése a
Béľlő kötelessége.

A Béľlő tudomásul veszi, báľmiféle átalakítási, felújítási, karbantaľtási munka _ beleértve a
bérlemény szeľzodéskötéskoľ megismert á|Iapotához képest szükséges állagmegóvó, javító és
kaľbantartási munkákat is _ ellenéľtékének béľleti díjba töľténő beszźltnitására, kültin
igénylésére, illetve emiatt a béľleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően
a Béľbeadĺival előzetesen tĺjľtént megállapodés a|apjźnvan helye.

A Béľl.ő értéknĺjvelő beľuházásait jogosult - a Bérbeadóval ezekľę töľténő megegyezés
hiányétban pedig köteles - a szerződés megszűnésekoľ a béľlemény a||aganak sérelme nélkül
leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagséľelmet a Bérbeadónak megt&iteni, az
eredeti állapotot helyreállítani' A Bérbeadó a Béľtő értéknovelő beruházásainak
megtéľítésére akkoľ köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap nélküli gazdagodés
címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetéséľe, ha a beruházáshoz vagy értéknovelő
munkához e|őzo|eg a Béľbeadó hozzájáru|t, és abban a felek írásban megállapodtak. A Béľlő
ilyen címen bérleti díjba torténő beszámításľa csak akkor jogosult, ha a Béľbeadĺĺ ehhez
e|őzo|eghozzájáru|t.

Ť
A Bérlő az épu|et homlokzatán- a táľsasházban lévő helyiség esetén atársasház közgyűlése,
tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévo helyiség esetén a Béľbeadó ęlőzętes engedélyével
és az á|ta|a jőváhagyott helyre és kivitelben _ csak olyan cégtáblźĺ, emblémát, reklámot,
légkondicionáló berendezést, sze||oző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabtiyoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégtáb|a, embléma, reklám,
légkondicionáló bęľendezés sze||oző kivezętést kihelyezése ezęn felül jogerős építési
engedély biľtokában helyezhető el' A táľsasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül,
vagy építési engedély nélkül kihelyezett dolog esetén a Bérbeadó a bérleti szętzodést
felmondhatja.

A tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség estén Béľbeadó a ręklám
engedélyezését bérleti dijhoz kötheti'

23.

A Bérlő kijelenti, hogy a nęmzeti vagyonľól sző|ő 2011. évi CXCVI. töľvény 3.$ (l)
bekezdés l. pont b. alpontja alapján át|áthatő szeľvezetnek minősül. Ezt a tényt a
Béľbeadónak átadott cégkivonatta| igazo|ja. Vállalja, hogy a béľteti szerződés tartama a|att a
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tulajdonosi szerkezetén nem vćůtoztat olyan módon, amely a|apjánmáľ nem minősüI át|tľtható
szeľvezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezetében t<jrtént vá|tozás
miatt vagy egyéb okból máľ nem minősül áttáthatő szeľvezetnek, a Bérbeadó a jelen
s zeľző dé st azomali hatáI|y a| fe l mondhatj a.

BéľIő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező vźitozástköteles a
cégbíľósági vá|tozásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Béľbeadónak
bejelenteni. Hasonlóképpen közĺjlni kell a szerződésben szereplő bankszámlája megszűnését
és az isj bankszámla számát. Az ennek elmulasztásából eredő káľokért a Bér|ő felel.

Az éľtesítéseket a Szerződ(Í Feleknek a szerződésben ľ<igzített székhelyéľe lehet éľvényesen
kézbesíteni kézbesítovel és postán. A felek rögzitik, amennyiben a BérIő a székhelyében
bekovetkezętt váItozast a Béľbeadrínak nem jelenti be, a Bérbeadĺi á|ta| az utolsó ismert
címľe kiildött leveleket a BérIő á|ta|kézhezvettnek kell tekinteni.

A Szeľződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeményt a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni' ha a címzett az átvételt
megtagadja. Ha a kézbesítés azért vo|t eľedménýelen, mert a címzett az iratot nem vette át laz
''ĺlem keľeste'', ,,elköltözött,, vagy ,,ismeľetlen helyre kĺiltözött'' jelzéssel érkezett visszal az
iratot annak visszaéľkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.

24.

A BérIő a tudomásra jutástól számíÍott 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadónak, ha
vele szemben felszámolási vagy csodeljáľás indult, vagy a végelszámolását határo zta e|.

Hatdľozatlan idejíĺ bérleti szerződés esetén

)ą

A bérletí jogviszony az 5' pontbanmeghatározottkezdeti időponttól határozat|an ideig taľt.

26.

A Szerződő Felek báľmelyike jogosult a bérleti szęrzodést indokolás nélkĹil 30 napos
felmondási idovel felmondani. A felmondás a hónap utolsó napjfuaszó|hat.

Hatdrozott idejíĺ bérleti szerződés esetén

i
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A bérleti jogviszony az 5. pontban meghatározott kezdeti időponttól hatźrozoÍt ideig taľt, a
feIek azt csak egyező akarattal szüntethetik meg, kivéve az a|ábbi, valamint jogszabályban
me ghatár o zo tt e seteket.

26.

Ahattlrozott idő a|att a Bérbeadó jogosult háromhavi fęlmondási idővel felmondani a béľleti
jogviszoný, ha

a) az oĺlkormányzat a helyiségeket nem onkormányzati tJ|ajdon esetén az Önkorm ányzatokta
érvényes jogszabályban meghatáľozott mindenkori kisajátítási jogcímek a|apjtn
kisajátíttatná, feltéve, hogy a Képviselő-testület azon cé| megvalósításáról már döntést
hozott, ame|yhez a helyiségekľe szĹiksége van.

b) a helyiségek la helyiségeket éľintő épületrésztl tĺa|akítására, lebontásáľa, vagy
rendeltetésének a megvá|toztatásźra az onkormányzat jogerős és végrehajtható hatósági
engedélyt kapott, vagy

c) az onkormányzat jogszabá|y vagy a jogszabályon alapuló hatósági határozat a|apján
köteles a helyiségeket harmadik személynek átadni.

A hatáľozott idő alatt a Bérlo joqosult háromhavi felmondási idovel felmondani a bérlęti
jogviszonyt. ha a béľlet fenntartása már nem áll éľdekében.

27.

A Béľlő ľendkívüli felmondással sziintetheti meg a jogviszonyt, ha a Béľbeadó a jelen bérleti
szerződésben foglalt kötelezettségeit srilyosan megszegi'

28.

A szerződő felek rögzitik, hogy a lakások és helyiségek béľletére, valamint az
elidegenítéstikľe vonatkoző egyes szabályokľól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 25. $-a
szeľint a bérleti jogviszony Bérbeadó részéro| történő ľendkívüli felmondásának van helye a
követkęzo esetekben és módon:

a) Ha a Bérlo a bérleti díj fizetésľe megállapított időpontig a béľleti díjat nem fizeti meg' a
Béľbeadó köteles a Béľlőt _ a következményekre figyelmeztetéssel _ a teljesítésre íľásban
felszólítani. Ha a Béľlő a fe|sző|itásnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Béľbeadó
további nyolc napon beliil íľásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott
határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet ľövidebb
tizenot napnál.

b) Ha a Béľlő magatartása szo|gá| a felmondás alapjául, a Béľbeadó köteles a Béľlőt - a
következményekľe figyelmeztetéssel _ a magataľtás megszüntetésére vagy megismétlésétől
va|ő tartozkodásra a tudomásara jutásától számított nyolc napon beltil írásban fęlszólítani.
A felmondást az alapjául szo|gá|ő magahrtás folytatásáľól vagy megismétlésétől számított
nyolc napon belül írásban kell közölni.

,,UW
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29.

A 28. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekľe tekintęttel Béľbeadó ľendkíviili
felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt külonösen akkor, ha a Bérlő

a) A bérleményben a sztikséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet,

b) A bérleményt nem a je|en szerződésben meghatározott célľa hasznáIja, vagy másnak a
Bérbeadó hozzájttru|ása nélkül ľészben vagy egészben haszntĺ|atra átengedi, vagy aÍra a
Béľbeadó hozzźljtlru|ásáhozkötött bármilyen szerződéstkot,hozzájárulás nélkül.

c) A Bérbeadő részére fizetendő bérleti díj, konizemi díj, káľtérítés' illetve egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos _ a felmondás kilátásba
helyezését is tarta|maző - felhívására a fizetési kötelezettséeének a felszólítás
kézhezvételét követo 8 napon belül nem tesz eleget.

d) A bérleti szerződés megkötését kcjvető 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Béľbeadó
felhívását kcjveto 8 napon belül nem intézi avizőra nevéľe töľténő éńirásáĺ, valamint nem
köti meg a bérlemény hasznéiatához szükséges valamerrnyi szo|géitatási szęrzőđést, vagy a
szolgáltató felhívásában szereplő hatáľidőn belül a szo|gá|tatási szerződések szĹikség
szeľinti módosítását, vagy ezek megkötését az elobbi hataridőn belüI a Béľbeadó felé a
szeľzodések egy másolatának leadásával nem igazo|ja, Meghiúsída, ill. akadáIyozza az ilj
méľőóľa beszerelését.

e) A szolgáltatási szeľződésekben szeľeplő, illetve aszo|gá|tatő źtlrtalkiszám|ázottszo|gét|tatási
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjátó| a szerződésben, illetve a
számlźlban szereplő határidőig aszolgáltató ľészére nem fizeti meg.

f) A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhaszná,|äsa esetén azt az eredeti összegre a
Bérbeadó íľásos felhívásátó| számitott 8 napon belril nęm egészíti ki.

g) A béľleményet és berendezési tárgyait nem ľendeltętésszeľűen hasznźija, az ezekben á|ta|a
okozott hibákat a Béľbeadó felhívásáľa, 8 napon belül nem j avítjameg, ill. akárt nem téľíti
meg a béľbeadónak.

h) A Béľbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az á||agmegóvás érdekében a bérleményen
bel ül felmeľtil ő fel új ítás i, kaľban tartási,j avítás i munkákat.

i) A béľleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést. A
tátsasház,vagy a Béľbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül he|yez
ki reklámot illetve cégtáb|át,légkondicionáló berendezést, szel|óző kivezetést.

j) A béľleményt úgy haszná|ja, a Bérlő, a tagsai, a dolgozói, az uz|eti partneľei olyan
magataľtást tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt' Iakókat, szomszédokat, a
tevékenységében zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt a magahrtását a Bérbeadó
fe|szóIítását követő 8 napon belül nem szünteti meg.

k) A Béľlő a bérlemény közvetlen környezetében akár a béľlő vagy tagsa, dolgozói, uz|ęti
paľtnerei, tigyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan
ellentétes magataľtásokat neki felľóható okból az önkoľmźnyzat kĺizterĹilet feltĺgyeletét
ellátó SZerVe felé nem jelenti be'

l) A béľleményt a Béľbeadó felhívása ellenéľe sem használja, ill. nem ľendeltetésszenĺen
haszná|1a.

m) Nem köt biztosítást a béľleményben levő vagyontárgyaira, valamint a tevékenységéből
eľedő káľokra, a kötvény a Bérbeadónak a szęrzodésben meghatározott határidőn belül
nem mutatja be, és mindezt a Bérbeadó felhívása ellenére 8 napon belül nem pótolja.
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n) A hatósági, tíizvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása
ellenéľe nem tartja be'

o) A székhelyében, lakcímében bekĺjvetkezętt változást nem jelenti be a Béľbeadónak

p) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a béľleménybe a rendeltetésszeríi hasznźiat
ellenőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkĺík végzése érdekében, ill. ezek
vé gzésében akadá|y ozza.

q) Ajelen szeľzodésben foglalt esetekben.

30.

A bérleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabtiyok által szabá|yozott
esetekben szĺĺnik meg.

31.

A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esętén a Béľ|ő kciteles a bérleti jogviszony utolsó
napján a bérleményt kiürítve' tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó
képviselőjének átadni. A felek az ćúadott béľleményről állapotfelvételt és helységleltárt,
hrta|mazőjegyzőkönyvet vesznek fel. A Béľlő hozzájtnil althoz, hogy amennyiben a béľleti
jogviszony megszűnését követő 8 napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyj a e| a
bérleményét, abétbeadó illetve képviselője jogosulttá vál^ik arca, hogy a helyiséget felnyissa,
az ingőságokat a bérlo költségére e|szá]lítsa, és a bérleményt birtokba Vegye. A Bérbeadó az
ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a
jáľulékai eľejéig.

32.

Ha a béľlemény korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíľóságon
bejelentésre keľült, a béľlęti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a béľlő kcjteles azt
töľoltetni.

33.

A Béľlő a béľleti jogviszony bármely okból történő megsztĺnése esetén cseľe helyiségekľe
nem tarthat igényt. Kárta|anításra abban az esętben tarthat igéný, ha a bérleti jogviszony _
részétő| torténő - felmondásźra a Béľbeadó szeľződésszegése miatt keľült soľ'

34.
A jelen bérleti szerzódében nem szabáIyozott kéľdésekben a lakások és helyiségęk béľletéľol
szóló l993. évi LXXVIII. töľvény, a nemzeti vagyonról szó|ó 2011. évi CXCVI. töľvény, a
Polgári Töľvénykönyvrol sző|ő20|3. évi V. törvény, valamint az onkormányzattulajdonában
álló nem lakás céljára szo|gtl|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiľől szóló 35l20I3, (VI.20.)
önkormányzati ľendelet mindenkoľi vonatkozó ľendelkęz ései az iľányadóak.

35.

Szerződ,ő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegęsen peren kíVĺili megállapodással kíséľlik
meg ľendezni. Amennyiben ez nęm vęzet ęľedményre, a bérlemény helye szerint illetékes
bíľóság kizáľólagos illetékességét kötik ki.



36.

A Béľlő kijelenti, hogy a jelenszerződésben foglalt kötelezettségei válla|ásélrakozjegyzo e|őtt
egyoldalú kotelezettségvállalási ĺyilatkozatot ír a|á. Ez a|apján bírósági végrehajtásnak van
helye. A béľlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot
a jelen bérleti szerzodés a|źirását kĺ}vető 5 munkanapon beltil nem irja a|á, az
onkormányzatnak, illetve a Bérbeadónak a BéľIő kijelöléséľől szóló jognyilatko zatához valő
kotottsége megszűnik, a jelen bérleti szerződés ahatćtlyát veszíti.

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkoľ ťennálló béľleti díj,
közmű díj és egyéb tartozźls méľtékét a Bérbeadó szćĺrriái, nyilvántaľtásai, ktinyvei alapjan
készült közjegyzői okiratba foglalt ténýanúsítvćtny igazolja, amelynek elfogadt.sára a Felek
j elen szeľz ő dés a|áír ásával kötelezettséget vál lalnak.

A Szerz(jdő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a kozjegyzőtő| a teljesítés
kötelezettség |ejárta, a béľleti jogviszony megsztĺnése megállapításának ténýanúsítványba
foglalását is kéľhęti, amennyiben a bírósági nempeľes eljáľáshoz erľe sztikség van.

A Szerződő Felek a felkért kozjegyzőnek a titoktartási kotelezettsége alól a felmentést
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatoÍ., iI|. a
ténytanúsítv áný elkészítse.

A Szerződ(j Felek rogzitik, hogy egyoldalú kötęlezettségvállalási nyi|atkozat és a
ténytanúsítvány koltségei a béľlőt terhelik.

37.

A Szeľződő felek ľogzitik, hogy a lakások és helyiségek béľletéľől szóló |993. évi LXXVil.
töľvény 11/A. $ (1) bekezdése és a 95. $ (2)bekezdése éľtelmében 2016. januaľ l. napjától a
Bérbeadó a nem lakás céljaľa szolgáló helyiségek tekintetében a jogszabályban meghatáľozott
eneľgiahatékonysági tanúsítvány másolati példĺínyát a béľleti szeruódés megkötését
mege|őzően köteles az iĄ bér|őnek bemutatni, és azt a szeruődés megkötésével egyidejűleg a
Béľlő részéľe átadni.

A Béľlo jelen okiľata|áírásával kijelenti, hogy . ...,,.. azonosító számmal ellátott
eneľgiahatékonysági tanúsítvány eľedeti példányát megtekintette, továbbá az azza| mindenben
megegy ező másolati példányt átvette.

38.

A jelen béľleti szetzodés akkoľ lép hatályba, Ila a Béľlő az ővadékot a Bérbeadónak
megťtzette, valamint aközjegyzoné| az egyoldalú kĺjtelezęttségvállalási nyilatkozatot a|áirta,

39.

A jelen bérleti szeľződés megkötésévę| a Szerződő felek kĺjzött a bérlet táľgyában koľábban
esetlegesen létrejött szóbeli vagy íľásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve
azokat, amelyek ajelen szeruődés mellékletét képezik.
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40.

A Szeľződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés a|áírására jogosultak. E kijelentésükéľt,
valamint a bérlęti szeľzodésben leín adatok helyességéért teljes anyagi felelősséget vállalnak.

41.

A jelen szerzódés mellékletét képezi a Béľ|ő cégkivonata, aláirási címpéldánya, a képviselő
személyi igazo|v ányának és lakcímkáľty ájának másolata.

42.

Jelen szerződés . ..(.') számozoÍt oldalból áll és 5 (öĐ eľedeti példányban készült. A
béľleti szerződést aSzerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenbenmegegyezot,
j óváhagyól ag írtźk a|á.

Kelt: Budapest,

Budapest Józsefváľosi onkoľm ányzat Béľlő képviselője

Béľbeadó meghatalm azásáb ó| és megbízásábĺíl etj á ró

Józsefváľosi GazdáIkodási Közp ont Zrt,

JJ



l1. sz. mel|éklet

Osszefoglaló a benyújtandó ajántat formai és taľtalmi követelményeirőt

Az aján|atot az aján|attevo/ jogi szemé|ylszervezet képviselője minden oldalon kézjegyével
köteles ellátni. Az ajtn|atnak folyamatos soľszámozással kell rendelkeznie,

A boľítékon a következő szoveget kell feltüntętni: ,,Budapest VIII. kerĹilet,Bródy S. u. 27.
szám a|atti,36655l0lN 8 helyľajzi számú nem lakás cé|jára szolgáló helyiség béľbevétele''

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott boľítékot a Bonyolító nem
vesz ttt.

AhoI az nincs jelezve, hogy másolat is elegendo, az eredeti igazo|ást kell csatolni az
ajźnlathoz.

Az ď1źnlati biztosíték befizetésénél a közlemény ľovatba a kĺjvetkezőt kell beírni: Ąźn|ati
biztosíték

Azďján|at tartalmát a kovetkező sorľendben kell összeftĺzni:

1' Jęlentkezési lap (l.vagy 2. sz' melléklet)

2. Ajánlati osszesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hitęlęs másolat avá||a|kozói igazo|ványról (egyéni vállalkozás
esetén)

4. Eľedeti, 30 napnál nem ľégebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervęZet
bej e gyzé séro l (j o gi szemé|y l szęrv ęzęÍ. esetén)

5. Aláíľási címpéldány eredeti példánya vagy másolata (ogi szemé|ylszervezet esetén)

6. A Ptk. előíľásai szerinti bizoĺyítő erejű meghata|mazés, amennyiben az aján|atot nem a
cég képvise|oje irja a|a

7. Pá|yázati dokumentáció megvásárl'ásźnő| szóló bevéte|ípénztárbizony|at másolata

8. Ajánlati biztosíték befizetéséľől szóló igazo|źs másolata

9. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásľól, végrehajtási eljárásľól (4.
sz' melléklet)

10. Bérbeszámítási kéľęlęm ęsetén a kéľelem leíľása és a bérlemény felújításával
kapcsolatos elképzelések, hozzźx etoleges koltségvetés

l1. Nyilatkozat a pá|yázati fęltétęlek elfogadásáľőI, szeruődéskötésľől, ingatlanszerzési
képességrő|, ajánIati kotottségľől (5. sz. melléklet)

|2, Nyilatkozat adó és adók módjáľa behajthatő koztartozásrő|; Kiíľóval szemben fennálló
tartozásľól (6. sz' melléklet)

i3. NAV igazolása arról, hogy nem áll fenn koztartozźsa.

14' Helyi adő igazolás (beszeľezheto: Józsefvarosi Polgármesteri Hivata|a 1082 Budapest,
Baross u. 63-67. II. em.)

15. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszerezhető: JGK Zrt. 1083
Budapest, Or u. 8. L 35. szoba)
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16, Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságrő| (7. sz. melléklet)

17 ' Nyilatkozat abankszám|aszámró| (8' sz. melléklet)

18. Nyilatkozat a szetvezet ćltláthatőságáról (9. sz. melléklet)

|9, Amennyiben sziikséges, további okiratok aszeÍvezet átláthatőságának igazo|ásáta

20' A bérleti szerződéssel kapcsolatos észľevételek, módosítási javaslatok

ĺ
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|2. sz. melIéklet

Altalános Tájékoztató

Az onkoľmányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľület' Bľódy S' u.27. szám a|aÍti,
36655/0lŁ18 he|yrajzi számú nem lakás céljáľa szolgáló helyiség, amely az ingatlan-
nyilvántartásban üzlet besoľolással szeľepel.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat tu|ajdonában á||o nem lakás cé|jfua szolgáló
helyiségekben a béľbeadó helyett elvégzett munkálatok költségeinek e|számo\ástú, aZ
onkormányzat Képviselő-testület 248/2013. (VI. 19.) számú hatźrozatának 34. pontja
szabźilyozza. Ez alapján a bérbevett nem lakás céljára szo|gźiő helyiség felújítása során a
béľbeadó helyett, a bérlő á|tal elvégzett munkálatok költségének elszámolására az alábbiak
szerint van lehetőség.

. A helyiség bérbevétele előtt tcjbb alkalommal is kéľheti a helyiség megtekintését, amely
megtekintések soľán lehetősége van felmémi a szükséges munkálatokat' kikéľheti szakembeľ
véleményét, áraján|atot kéľhet. Ez alapján tud dönteni a helyiség béľbevételéľol és
mega|apozott bérbevételre vonatkozó pá|yźnatot nffithat be a Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-n keľesztül a tulajdonos-bérbeadó onkoľmányzathoz. A megtekintés
időpontjának egyeztetést csak a megtekintőben meghatározott szervezet meghatalmazássa|
ľendelkező képviselője (dolgozója), vagy a megtekintőn meghatározott személy
kezdeményezheti, a megtekintésen csak az a személy vehet ľészt.

. Béľbeszámításľa csak a tulajdonos elozetes jőváhagyása a|apján van lehętőség. Azaz vagy a
még a pá|yázathoz csatoltan, vagy a béľleti szqzódés megkötését követoęn a munkálatok
megkezdése előtt kell nyújtani a helyiség felújítására vonatkozó tétęles költségvetést. A
költségvetés elfogadásárő|, a munkálatok költségeinek bérleti díjba történo beszámításárő| a
tulajdonosi joggyakoľló dont. A döntés a|apján megkötött Bérbeszámítási megállapodás
a|apján tĺjrténik meg a munkálatok koltségeinek elszámolása.

. A felújítás költségvetésének benyújtása előtt kéľjük, egyeztessen az Ingatlanszolgáltatási
Irodával (1083 Budapest VIII. keriilet,Tavaszmezó u.2.; telefonszámok: 06 1 334-|745,3|4-
1098, 333-4146), amelyek azoka felújítások, amelyeket a béľbeadónak kell e|végeznie,igy a
költségek a béľbeadót teľhelik, és melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a bérlet
időtartama a|att a bérlőt terhelik, így ezen költségek megtérítésére igény nem nyújthatő be a
béľbeadó felé.

. A Bizottság döntése után a Kereskedęlmi célú béľbeadási lľoda megkoti a Bérbeszámítási
megállapodást a bérlővel, ami után kezdődhet csak el a felújítási munkálatok elvégzése, és a
koltségek me gállapodásban fo glalt feltételek szerinti elszámolása.
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. A bérlő az álta|a e|végzett béľbeadóra tartoző munkákról az onkormányzat szám|źt állít ki.
A bérbeadó a bérbeszámítással lefedett bérleti díjat egy összegben, a kovetkező havi
számlával egyidejűleg küldi meg a bérlo tészére. A béľlő ezt követően a bérbeszámitás
időtanamára, a béľbeszámítás levonása után fennmaradt összegnek megfelelő bérleti díj
szám|át kap havonta, melyet köteles határidőre befizetni.

A bérbeszźĺmitásra vonatkozó igényt célszeni mźr a pá|yázatban szeľepeltetni (árajźn|at,
költségvetés mellékletként történő becsatolásával), hogy nyeľtes pá|yázat beadása esetén a
pá|yázatot elbíráló, a béľbeadói jogokat gyakorló bizottságtudomást szeÍezzen erről, és ennek
ismeretében hozhassa meg döntését.

Bérbeadói kłitelezettség:

A helyiségben lévő beľendezési taľgyak és közműórák működő képes állapotának biztosítása
bérbeadói kötelezettség, amennyiben a méľőórák átírásáva| probléma meľĹil fe|, vagy azok
hiánya esetén, a Józsefvárosi Gazdálkodási K<lzpont Zrt,Ingatlanszolgá|tatási Irodájáhozke||
fordulni (1083 Budapest VIII. kerrilet, Tavaszmező u.2. telefonszámok: 06 | 334-1745. 3I4-
1098,333-4146).

A Bérbeado szavato| azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavarta|anhaszná|atban akadá|yozza, vagy
korlátozza.

A Bérbeadó gondoskodik a Béľlő tűrési kötelezettsége mellett, az é|etveszé|yt okoző, az
ingatlan tl||agát veszé|yeztető, a helyiség rendeltetésszení hasznáIatźń lényegesen akadá|yoző,
a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról. A Béľlő e munkálatok e|végzését a bérbeadóval
tĺ jrténtmegállapodása|apjánáÍvá||a|haťJa.

Bér|ő kötelezettsége:

A béľleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az engedé|vező hatóságok,
szakhatóságok és kĺjzüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok) nyilatkozatát,
i l l etve a j o gszabál y szeľi nti tul aj dono si hozzźtj ttu|ást me gszerzé sérő l.

A tevékenység megkezdése előtt a béľbevett helyiség használati módja megváltoztatźsához a
tttr sasház bel ee gyező nyi l atko zata s ztiksé ges lehet.

A helyiségetkizárő|ag a béľleti szerzodésben foglalt tevékenységtehaszná|hatja, továbbá a
béľleménybe torténő beťogadáshoz' albér|etbe adáshoz, a helyiség cseľéjéhez, a béľ|eti jog
ćttr uházás áho z a h e l y i s é g tu l aj do no s ának ho zzaj árulás a s zriks é ge s.

lévo közm
ľendelkezik. víz közmű ellátottsággal. vállaľa saiát költséeen a vízóľa
felszeľeléséťhitelesítését (az ezzel kapcsolatos költségek vállalását) vagy a nevére töľténő
źtiratását.

Köteles a béľleméný és a beľendezési tárgyait rendeltetésszęnĺen használni, valamint
gondoskodni a berendezési táľgyakban' - ideétve az épület szerkezęti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszeľelési táľgyakban - mind akizfuő|agosan használt, mind a közösen
haszná|t helyiségekben a saját, vagy a bérleményeket haszná|atára vele együtt jogosított
személyek magataľtása folytán keletkezett hibák kijavításáľó| és az okozott káľ megtérítésérol.

Köteles az á|Iagmegóvás érdękében a bérleményen belül felmerülo karbantartási, javítási
munkákat saját költségén elvégezni. A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
bérlemény berendezéseinek' a portálnak az uz|ęthomlokzatnak a karbanÍ.artásával' illetőleg
azok pótlásával' cseľéjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlo köteles' ik/
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Az épület homlokzatán- a táľsasházbarl lévő helyiség esetén a társasház közgyűlése, tiszta
önkormányzati tulajdonuházban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyéve| és az
áIÍa|a jóváhagyott helyre és kivitelben _ csak olyan cégtźlb!źú, emblémát, ľeklĺámot,
légkondicionáló berendezést, sze|Ioző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkoző
jogszabćl|yoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégtźlb|a' embléma, ľeklám,
légkondicionáló beľendezést, szę||őző kivezetést kihelyezése ezen feliil jogeľős építési
engedély birtokában helyezhető el'

A székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező véůtozást kciteles a
cégbíľósági vźitozásjelentési kérelem benffitását követő 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni.

Bérlo a tudomásľa jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadónak, ha vele
szęmben felszámolási vagy csodeljárás indult, vagy a végelszámolását hatáľo zÍa e|.

Amennyiben az önkormźlnyzaÍi tulajdonú bérelt helyiséget a béľlő székhelyeként vagy
telephelyeként a cégbíróságon bejelentette, a bérleti jogviszony megszűnését követo 15 napon
beliil köteles azt töröltetni'
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