
P á|y ázati d oku m entáciĺĺ (teruezet)

onkoľmán yzati tu|ajdonri nem lakás célú helyiség béľbeadására

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzata a Képviselő-testületének
Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság /f017. (IX. t1.) számu határozata alapjárr
nyilvános, egyfoľdulós pá|yázatot hiľdęt a tulajdonát képezo Budapest VIII. keriilet, Biđdy
S. u.27. szám a|att elhelyezkedő 36655/0/A/8 helyľajziszáműt,50 m2 alapteľü|etíĺ, iires
utcai bejáľatú ftjldszinten elhelyezkedő önkormányzati tulajdonrł, nem |akás céljáľa
szoIgáló üzlethelyiség bérbead tsára.

A Kiíró jogosult a Versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül
visszavonni, és erről kcjteles hiľdetményt kifliggeszteni' A versenyeztetési eljárás
visszavonása esetén - amerľryiben a dokumentáciőt az aján\attevő ellenéték fejében kuptu
meg _ a Kiíró kĺĺteles az ellenértéket visszaťlzetni, |la az aján|attevő a dokumentaciót
visszaadja. A pá|yázati dokumentáció ellenéľtékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

l. A pá|yázati kiíľás adatai

A' pá|yázat kiíľĺĺja: Budapest Fováros VIII. keľület Józsefvárosi
Önkoľmányzat

(1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

Józsęfuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
(1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

nyi lváno s e gyfoľduló s pá|y azat

Bérbeadás

20.000'- Ft + ÁFA
átutalással Íizetęndő a Józsefváľosi
Gazdálkodási Központ Zrt. K&H Bank
Zrt.-né| vezetett 10403387-00028859-
00000006 számű szám|tĺjźlra (megjegyzés
rovat: helyiség címe, megvásárló neve
(cégnév)

pá|yázati dokumentáció trának átutalása
utłĺn, átutalási bizonylat bemutatásával
Józseťvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Keľeskedelmi Célú béľbeadási Iroda

1083 Budapest, oľ u. 8. I' emelet

bruttó 624.840,-Ft. Az ajźnlati biztosíték
befizetése csak magyar forintban

A p á|y ázat Bonyolítój a ;

A pá|yázatjellege:

A pá|yázat cé|ja:

A páiyánati dokumentáció áraz

A' páiy ázati dokumentáció m egvásáľlásának

helye, ideje:

Az ajánlati biztosÍték összege:

deakne
Írógép
2. sz. mellékleta 768/2017. (IX.11.) sz. VPB határozat melléklete



telj esíthető' éľtékpapíľľaI,
gar aIlciaszeľződ é s se |, zá1 o gtár ggya l nenr
helyettesítheto.

Az aján|ati biztosíték befizetésének módja,

szám|aszám: átutalás, a Jizsefvárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett
l0403387-00028864-00000008 szětmil
szám|ájára

Az aján|ati b iztos íték befizetés beé rkezés én ek

hatáľideje:

A páIyázat leadásának határideje:

A p á|y ázattal kapcs o|atb a n tovább i info rmáció

kérhető: Keľeskedęlmi célú bérbeadási Iroda

Tel.: 06 | 216 6962110|, |04 mellék
Apá|yázattal éľintett ingat|an megtekinthető: elozetes egyeztetés szükséges a Budapest

VIII. keľiilet, Tavaszmező u.2. szám a|atti
Irodában, vagy a 06 | 2I0 4928,210 4929
telefonszámokon

A pá|yázat bontásának váľható időpontja:

Apá'|yázatokbontásánakhelye: 1083 Budapest, or u. 8. I. emelet. Az
aj ánlattevo a páIy ázaÍ' bontásán j elen lehet.

A pá|yázat eľedményét megá|lapító szervezet: Budapest Fováros VIII. kerület Józsefváľosi
onkormányzat Képviselő-testülete

A pá|yánat elbíľálásának határideje, és a

v árhatő ered ményhĺrd etés :

2, A páiy átzatta| éľintett ingatlan :

.".nffiĺ.:ĘÍil

S. u.27. 36655/0/N8 50 földszint íjzlet t 64.000.- 624.840.-Ft
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A Kiíró kiktiti, hogy a fenti helyiségre nem adható be o|yan aján|at, amc|y a Kćpvise|ő-
testület 24812013. (vI. t9.) számú határozatálnak 8. a) pontja szerinti 25l|/o-os bćrleti díj
kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékteľem, szexshop), i||etve nyi|vános
internet szo|gá|tatás (inteľnet ká,ľéző, call center, stb.) tevékenység végzósére
vonatkozik.

3. A pályázat cé|ja,, tartalma

A bérbeadásľa kerülő nem lakás cé|jźna szolgáló helyiség a Budapest Fováros VIII. keľü|et
Józsefvárosi onkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik, bérbeadásukra a nemzeti
vagyonróI szőlő 2011. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefváľosi onkormányzat vagyonáľól és
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól sző\ő 66/2012' (XII. 13.) számú
önkormányzati rendelet, a Képviselő.testtilet | 1fl2017 . (05.1 1 .) számu határozata
(Veľsenyeztetési szabályzat), és az onkoľmányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásárrak feltételeiľől szóló 3512013. (Vl. 20.) önkormányzati
ręndelet vonatkozik.

A Kiíľó a 2' pontban köriilírt helyiséget adja bérbe a nyertes ajánlattevo rész&e haÍározat|an
időľe 30 napos felmondási idő kikĺitésével. Amennyiben az ajćn|attevo ettől eltéľő béľleti
jogviszony időtartamot (pl': határozott idő' 5 évľe) kíván létesíteni, azt apá|yálzatában az
ajánlati osszesítőn jeleznię kę]l, Hatáľozott idő esetén a maximális iđőtaľtam l5 év lehet.

A bérleti szeľződésben foglalt béľleti díj évente, az adott év január t-től a KSH által kozzétett
e|őzó évi inflációs index méľtékével emelkedik. A béľleti díj emelkedésének első időpontja
20l 8. januar hónap. A január havi emelés összege febľuáľ hónapban keriil szám|áztĺsra.

A helyiség bérleti đíja a 2. pont a|atti táb|ázatban található. Kiíľó óvadék megfizetését köti ki,
melynek méfiéke a havi bľuttó bérleti díj háromszorosa. Az ajźn|ati biaosíték ö'sszege az
óvadék osszegébe beszámításra kerül.

Kiíľó kikcjti, hogy a bérleti szerződéshatá|yba lépésének feltétęle kozjegyzoi előtt egyoldalú
kötelezettségvállaló ny1|atkozat a|áírása, melynek költségét a Bérlő viseli'

A helyiség éLta|akítása' átépítése, felújítása esetéľe is a fent hivatkozott jogszabá|yok az
irányadók, melyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosihozzájárulást a tulajdonosi joggyakoľló
adja ki a munkálatok megkezdésę ęlott. Eszeľint a helyiségben folytatni kívánt
tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magában foglaló társashtn és az engedélyezo
hatóságok, szakhatóságok, és koz:Ú,zemi szo|gá|tatok nyilatkozatait a béľlonek kell
beszeľeznie. A bérbeadás soľán az onkoľmźnyzat nęm szavatolja, hogy béľlő a helyiségekben
az álta|a kívant tevékenységet folytathatia.

A Kiíró kiköti' hogy jogosuIt apá|yazatot eľedménytelennek nyilvĺínítani, amcnnyiben olyan
tevékenységvégzése éľdekében töľténő béľbevételi aján|at érkezik, amelyet az onkoľmćnyzat
nem preferá|, továbbájogosult a pá|yénat eredményét a helyiségben végzendő tevékenység
tekilltetébelr a benyúj tott aj ánlattól eltéľő Í.eltétellel megállapítani.

4. A páiyálzaton történő részvétel feltéte|ei

Az aján|aÍtevo ľészt vehet a pá|yázaton amennyiben:

a) megvásáro|ja aPa|yázati dokumentációt, és az erto| sző|ő igazolást csatolja,

b) az ajánlati biztosíték ĺisszegét megfizeti és azhatźłrid<ĺn belül beérkezik,

c) az aj án|atok l eadás ának határi d ej éi g az aj án|atát benyúj tj a.
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5. Az aján|at taľtalmi kiivetelményei



A versenyeztetési eljáľás nye|ve a magyar'

Az ajćnlattevonek:

a.) az ajánlatban közölnic kelI a nevét/cégnevét, székhelyéĺ, adószánrát. adóazonosító szálrrát,
cég esetében cégszánrát. képviselojének nevét és eléľhetőségét, bankszáln|a szánlát, az
elektľonikus levelezési cíľnéĹ, ha ilyenrrel ľerrdelkezik'

b,) az aján|athoz kell csatolni a ptiyázott nem lakás célri helyiségnek megfelelĺő aján\ati
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazolő átutalás teljesítését igazo\ő baĺ.lkszám\a
kivonatot.

c.) az aján|atban nyilatkoznia kell anól, hogy vállalja a Pá|yźzati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leíľt szeľződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá a pá|yázat céljának
megr,alósítását. Az ajánIattevőnek ajónlatóban mcg kcll jclöInic a béľbevétel időtartarrrát.

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rávonatkozőan a2015. évi CXLIII, torvény 62.
$ (1) és 63. $ (1) bekezdésben foglalt kizárő korülmények nem állnak fenn.

e,) az, ajánlatban nyilatkoznia kell anól, hogy adó és adók módjáľa behajtható lĺcjztartozása
nincs. E nyilatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazo|ástlt aľľól, hogy nem áll fenn
kozÍartozása.

f.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aľľól, hogy Kiíróval szemben adó és béľleti dij tartozása
nincs, továbbá a Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nęm teljesített kötelezettsége
nincs,

g.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy ellęne végľehajtási eljáľás nincsen folyamatban'

Ha az aj źtn|attev ő e gyé n i v á'||a|ko ző, fenti eken tú l

h') az ajćn|atához csatolni kell a vá||a|kozoi igazo|vány 30 napnál nem ľégebbi hiteles
másolatát

Ha az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, fentieken túl

i.) az aján|atához csatolni kell a táľsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatźĺ és a
társaság képviseletéľe jogosultak aláíľási címpéldányának eľedeti példányát vagy hiteles
másolatát.

j.) az ajánlatban nyilatkoznia kell anól, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-,
felszámolási és végrehajtasi ę|jaÍás nincs folyamatban.

k.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aľľól, hogy a nemzeti vagyonľól sző|ó 20| t. évi CXCVI.
toľvény 3. $ (l ) bekezdés 1. ponda szerint át|áthatő szqvezetnek minősül.

Az aján|attevonęk nyilatkoznia kell arľól és igaz,o|nia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. tcĺrvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint át|áthatő szervezet,me|yet az
eľedeti, 30 napnál nem régebbi hite|es cégkivonatta| vagy végzéssel a szewezet bejegyzéséľől
tud megteľrni. Amennyiben ezen okirat a|apjánnem igazolhatók a törvény 3. $ (1) bekezdés 1.

pontjában meghatározott feltételek, toválrbi okiratok becsal.olása szükséges (pl: több mint
25%o-os tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem ľégebbi 30 napnáI nem régebbi hiteles
cégkivonaĺa, kĺilflolĺlĺin bejegyzett cég ęsetén annak hiteles fordítása is).

Amennyiben az aján|attevő nem egyéni vá||a|koző, a Versenyeztetési eljárás során benyújtott
aján|atéi, továbbá az aján|at mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszeru
aláírással kell ellátni a, Cégszerll a|źlírźs soľán a cég képviseletéľe jogosult szeméIylszemélyek
a táľsaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevét/nevükęt
oná|Iőan/egyĺĺttesen írjalírják alá hiteles céga|áírási nyilatkozatuknak megfelelően.
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A Bonyolíto az aián|altevot --az összes a.ián|attevó szát.llaľa azonos feltételekkcl -- ajirnlott,
téľtivevényes levć|ben,.5 munkanapos hatáľido kitĹĺZésével fulszó]ít.jaazajál.l|atIa|kapciolaĺos
foľmai vagy taľtalnri hiányosságok pótlásáľa, anrennyiben a szrikséges nyiIatko zaIokal,
igazolásokat nenr nregfelelően, ill. nem teljes köľűen csato|ta. AmennyiĹen aZajánlattevő a
felhívás kézhezvételét követően az abban megjelöIt határidoľe a hiányt nem' vagy nem teljes
körűen póĺo|.ia. úgy a.ián|ata a liiánypótlási határidő elteltének napját kóveto nupiol
éľvénytelennek nlinosÍjl, és a pá|yázattovábbi részében nenr velret ľészt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan meg|elc;lt hiányokľól és a hiánypótlási
határidoľől egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájéioztatni az ósszes ajánlattevőt.

A hiánypótlás nem terjedhet ki az ajén|atmódosításáľa.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocs átásźnak, és az ajtn|attevő aján|ata éľvénytelennek
minőstil, amennyiben

a,) az a,iát.iati hiztosíték összege a pa|yázati dokumentáció ĺ' pontjńban mcghatározott
határidon be|ül nenr kerül jóváíľásra a Kiíró bankszám|áián.

b.) nem jelol meg béľleti díjat.

6. Az ajánlat foľmai kiivetelményei

A ptilyáző pá|yázatát zárt, .je|zés nélküli boľítékban, l példányban köteles az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidoben és helyen, az adott pá|yázaÍra utaló jelzésse|, a páIytnati
fel |rívás baIr me glratáľozott módon benyúj tani.

Az ajánlat minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni és łissze kell fűzni. Az
olda|ak sorľendjét a 11. sz. melléklet tarta|mazza.
Az iratot|ezáľt, séľtetlen borítékban' személyesen' kézbesítő vagy futáľ útján vagy postai úton
lehet benyújtani. A boľítékra kizárőIag a ptiyázaÍ. tźtgyát kell ľáími, az alibbiak śzeľint:

,, Budapest VIII. kerĺilet, Bródy S. u.27. 36655|0lAl8 hľsz..ú, nem lakás céljáľa szolgáIó
helyiség bérbevétele''

A Bonyolítő |ezárat|an vagy séľült boľítékot nem vesz át.

A Bonyolítő az aján|attételi hatáľidő lejáľta után csak abban az esetben vesz át ajánlatot,ha az
aján|attevő vagy meghata|mazottja az aján|attételi hatáľido előtt az aján|attételi felhívásban
megjelölt helyen megielent, dę azt méltányolható okbóI a Bonyolító érdekkörében felmerült
okból nem tudta időben benyújtani (pl': sorban állás). A Bonyolító minden aján|attéte|i
hatáľidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.

Amcnnyibcn az aján|attevo a veľsellycz[ętési eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott
utján jár el, a teljes bizonyítő erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti pelaanyat ĺs
mellékelni kel| az ajtn|athoz. A Polgári Peľrendtartás 196. $-a szerint a teljes bizónyító eĘű
m a gánok ir atnak az a|ábbi fe l té tel ek val anrelyikónek kel l rn e gfe l e lni e :

a) akiá||ítő az okkatot sajátkezti|egírta és a|áirta;

b) két tanű az okiraton a|áírásáva|ígazo|ja, hogy a kiállító a nem á|ta|a íľt okiľatot előttük
írta' a'|á, vagy a|ákását előttük sajátkezu a|áirásźnak ismeľte e|; az okiraton a tanúk
lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;

c) a kiállító a|áfuásavagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdálkodo szervezet á|tal uz\eti köľében kiállíton okiľatot szabá|yszerűen aláírtak;



e) ügyvéd fiogtanácsos) az á|Ia|a készített okirat szabtiyszerű ellenjegyzéséve| bizonyítja,
Irogy a kiállító a nem á|ta|a íľt okiratot előtte ita aiá, vagy alairášaĹ előtte sajil kězii
aláírásának ismeľte el. ilIeĺőleg a kiállító minősített elektľonikus a|áíľásáváI a:ľlífl'
elektronikus okiľat taľtalllra az tigyvéd źilÍa|készített elektroniktIs okiľatéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezetl e|.

Amennyiben az ajánlattevo egyéni vá|la\kozi, a Versenyeztetési eljárás során nevében
nyilatkozatot maga vagy megh aÍalmazottja útján tehet. Amennyibe n az ajánlattevő jogi
személy vagy egyéb szervezet, a Versenyeztetési eljárás során nevében ňyilatkozatőt-a
képviseleti joggal ľendelkezo személy, vagy e jogi szemé|y/szervezet meghatalm azottjatehet.

7. Az aján|at mĺiĺ|osítása

Az ajtln|attevo az ajanlattételi hatáľidő |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonh atja pá|yázati
aján|atźlt, az ajĺn|attételi hatáľidő |ejárttlt követően u,onbun a 

-benyújtott 
a3anlaioŕ nem

módosíthatók.

Azaján|ati kötöttség azaján|at't'ételi határidő |ejártánaknapjáva|kezdodik.

8. Ajánlati ktitiittség

Az ď1tnlattevő 60 napig terjedő aján|ati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajtn|attéte|i
határidő lejártának napjával kezdodik. Az aján|attevő köteles nyilatkozni, hogy aměnnyiben aKiíro az ajánlatok bírá|atára vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vaila1a u, áiailuti
kötöttség ugyanannyi nappal toľténő meghosszabbítását.
Az aján|ati kotonség tarta]mának meghatározástra a Polgári Tciľvénykönyvről szőIő 2O|3. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ľendelkezései iľányadiak, ktilönös tekintettel a 6:64. $-ra.
Az aján|at olyan megállapodást, kezdeményezó nyi|atkozatot jelent, amely legalább a töľvény
alapján lényegesnek tekintett szerzodéses elemeket tartalmazza, s egyé't"l'nű"n kitűnik
belőle, hogy az abban foglaltak ügyletk<itési akaratot tükľcjznek, těhat a nyilatkozó _
elfogadás esetén - azt magáranézve kötelezőnek ismeri el.

Az aján|ati kötöttség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott idohatáľon beli'il az aján|atoÍ.
elfogadja' a szetzodés a törvény ľendelkezése folytán létrejcin. Az ajtnlat męgtételéV;l rchát
fiiggő he|yzet alakul ki' mely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajtnlattevő az ajźn|ati kötöttségének ideje a|att ajźn|atát visszavonja, a
b eťlzetett aj ánlati bizto sítékot elveszti.

A Kiíró az aján|ati biztosítékot a fellrívás visszavonása, az eljáľás eľedménytelenségenek
megáIlapítńsa csctin, illetve az ajálrlatok glbíľásáÍ kövętr5ell _ a t|ęltI llyerles ajánlatievők
részérę köteles a kcjzléstol számitott 15 nrunkalrapon beltil visszafizetni. A Kiíró- az ajźnlati
biztosíték után kamatot nem Íizet, kivéve,haavisszaťtzetési hatáľidőt elmulasztja.

9. ApáIyázatok bontása

A páIyázati ajĺínlatokat taftallmazó zfut boľítékok felbontását a Bonyolítő végzi a pá|yazati
felhívásban megjelĺilt időpontban. Az aján|atok felbontásán, a Bonýolítón kivĺil megtízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továbbájelen lehetnek az aján|attevok, valamint az
általuk írásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazo|ni
kel l (szemé Iy i i gazo|vány, me gha ta\mazás).

il
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Az a.ián|a||evok a bonlás időpontjáról kĹilc'n éľĹcsítést nem kaplrak. Az. a.jánlatok ĺ'e Ibontásán
.jelen lévol<.ie lcllléĺĹil< igazo|ásárajelenléti ívet íľnak alá.

Az ajállatok Íbllrontásakoľ a Bonyolító ísnrerteti a7- a.jánlattevok nevét, Iakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínált bérleti díj a.ján|atot, az ingat|anban végenli kívánt
tevékenysé ge|, az egyéb vál]aIásokat'

Az aján|attevő a fenti adatok ismertetését nenr tilthada nleg.

A Bonyolítő az a.jźrůatok felbontásáról, az aján|atok isnrertetett tartallnáľól .iegyzokönyvetkészít, amelyet az aján|attevoknek erre vonatk ozo igél^ly esetén átad, illetve megküld. Ajegyzokonyvet a Bonyo|ító képviselője és a jegyzokönyvvezető íľja alá, és a bontáson
megj elent aj ánlattevők kozül felkért személyek aláírásukkal hitelesítik'
70, Az ajánlat éľvényte|enségeinek eseteĺ

A Bonyolító érvénytelennęk nyilvánítja az ajźn|atot,ha

a.) a felhívásban megjelölttől eltéľő módon (elektronikus úton) kézbesítették,
b.) az ajárlattevő az ajánlattételi hatáľidon túl nyújtotta be aján|atát, vagy az ajćn|at az

ajánlattételi hataľidőn túl éľkezik be,

c,) azt olyan ajánlattevo nyújtotta be, aki az onkorm tnyzatta| szembeni koľábbi fizetési
kotelezettségét (helyi acJó, béľleti díj, stb) nem teljcsítcttc.

d.) a pa|yázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfele|o formában
és adatokkal nyújtotta be,

e') az Ąán|attevőnek a pá|yázati dokumentációban szereplő iľatokat, igazolásokat nem, vagy
nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, ha az aján|aftěvő nem csatolta anő|
szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozźlsa, (adő, vám, táľsadalombiztosítási járulék és
egyéb, azá\|amháztartás más alrendszęreivel szemben fennálló fizetésikcĺtelezeitsége), ha
ezek csatol ását a páIyá,zati kiíľás e|óirta,

f,) az aján|at nem felel meg a pá|yázati dokumentációban meghatfuozott feltételeknek, vagy
az ajźnlattevő nem tett apá|yźzati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajtn|atolt,

g) az aján|attevó valótlan adatot kĺjzölt,

h') az aján|attevő a hiánypótlási ťelhívásban foglaltaknak a ręndelkezésére álló hatĺíridőn
belĺil nem Vagy nem teljes kĺĺľűen tett eleget,

i) amennyiben az ajánlatban foglalt tevékenységi kör végzését. magasabb szintű jogszabá|y
kizár.ja,

biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot aptiyazó nem bocsátotta, vagy nęm az
ę| ŕjíľtaknak megfelelően bocsátotÍa a kiíľó renclelkezéséľe,

a pá|yáző az aján|atát nem egyéľtelmtĺen baÍátoztp meg, vagy más ajén|atźthoz vagy
feltételhez kötotte, továbbá ha a megajánlott véte|ár, bérleti díj-mértékeä minimum áľat
nem éľi el.

l) a pá|yźnő nem tett részletes és kötelező erejÍĺ jognyilatkozatot aZ aján|atźwa|
kap c s o l atb an, é s n em v áIla|t aj ánlati kötötts é get,

m) a pá|yázat az e|őző esetekben felsoľoltakon túlmenően nem felel meg a pá|yázati
kiírásban, a jogszabá|yokban, valamint a jelen eljárási rendbęn foglaltaknak,

n) olyan pá|yáző nyújtotta be, aki nem jogosu|trésztvenni apáIyázatieljáľáson.

i)

k)

3
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Az e|járts további szakaszźĺban nem vehet ľészt az, aki érvénytelen pátyázati ajánlatot tett.

|1. A pá|yálzati aján|atok e|bírá| ása, az elbírálás szempontjai
A Bonyolíto apá|yázati dokun-lentációban igényelt iratokon és adatokoll túInlenően is jogosuIt
nregvizsgálni az aján\attevők alkalnrasságát a szerződés teljesítésére, és ennek soľál á csatolt
clclkiunentumok eredetiségét is elIenőľizheti.

A benyújtott ajánlatok aIapján a Bonyolĺtó éľtékeli apá|yázatokat, nreglratározzaa benyújtott
pźiyázatok soľrendj ét, és j avaslato t tesz a Kiírónak a pá|yázat eredménýének megáll apitásara.
Amennyiben a benyújtott ajánlatok alapján több ajánlattevő a meghatározott éftékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Bonyolító a második foľdulóban -ezen aján|attevoktől _ új ajánlatot kér' Amennyiben ismételten azonos ajánlatok érkeznek,
Bonyolító addig kér be ťrjabb aján|atokat, ameddig olyan aján|at nem éľkezik, amíg neni
választható ki a meghattrozott éľtékelési szempontok szeľinti legmagasabb pontszámot eléro
ajánlat'

A pá|yázatok eredményét a Kiíró állapítja meg. A páIyázati ajánlatok eredményét Kiíró a
bontástóI számított 60 napon belül állapítja meg. Az eredmény megállapításának határideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható' Az uj ľrátarĺäoľol, illetve un.,ák
fiiggvényében aZ aján|ati kötöttség időtartamának meghosszabbításáľól a Bonyolító köteles
hi rdetm ényi úton táj ékoztatni az érintetteket.

A Kiíró a pá|ytnati dokumentációban meghatározott éľtékelési szempontok alapján á||apitja
meg a pá|yázat eredményét és ľangsorolja a pá|yázati ajánlatokat , A páIyázat nyeľtese az, aki
a ptiyźnati dokumentációban rögzitett feltételek teljesítése mellett a meghatáľozott éľtékelési
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette.

A Kiíró jogosult a pá|yázat eredményét a benyújtott ajánlatban foglaltaktól e|téľő feltétel1ęl
megállapítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 $ (2)bekezdése alapjan kiköti, hogy a pá|yázati felhívásban foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartj a a jogćtt aľra, hogy ne köss<ĺn
bérleti szerződést.

Az e|bíráiás fő szempontja:

o a legmagasabb bérletÍ díj iisszege.

A pá|yázati ajánlatok e|birźůása soľán a Kiíró íľásban felvilágosítást kérhet a pá|yźzati
ajánlattevoto| az aján|atban foglaltak pontosítása éľdekében. A Kiíró a felvilágosítás kéréséľől
és annak tarta|mttrő|haladéktalanul írásban éľtesíti a többi pá|yázatia|ánlattev-őt is'
t2. osszeférheÍetlenség

A vcľsenyeztetési eljáľás soľful cjsszeféľhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési
eljárás bonyolításában vagy az ajźn\atok elbíľálásában olyan személy vesz részt, aki maga is
aján|attevő, vagy

a.) annak közeli hozzátaľtozója (Ptk.: 8:l. $ (l) bekezdés l. pontja),

b.) annak munkaviszony alapjan felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől báľmely oknál fogva nem váľhato e| azügy elfogulatlan megítélése.

13. A pályázati e|járás éľvénytelenségének és eľedménytelenségének esetei

A Kiíró érvénytelenné nyilvanítja a versenyeztetési eljáľás, ha

a') az osszęférhetetlenségi szabá|yokat megsértették,



b.) valame|yik aján|aÍ|'evő az e|jáľás Í.isztaságát vagy a többi a.iánlattevo érdekeit sú|yosan
sérto cselekményt kcivet e|.

A Kiíró eľedménytelennek nyi|vánítja az e|járást,ha

a.) nem érkezett aján|at,

b.) az a.iárIattevők kizáľólag érvénytelen aján|atotnyújtottak be'

c.) az aján|atok bírálata soľán a Bonyolító az összes ajánlatot éľvényte|enné irányította,
d.) a Kiíró eredménytelerrnek nyilvánída

Eredménytelen eljáľás esetén a Kiíró dont a további vagyonügyleti eljárásról.

l 4. Eredményhirdeté s, szerződéskiités

Apá|yázat" eľedményéľol a Kiíró legkésőbb (a bontási időponttól számított 2 hónap belü|i
időpont) dönt. amelyrol Bonyolító 5 napon belül valamennyi ajánlattevőt íľásban értesíti'
A Bérbeado a pá|yázat nyeľtesével a döntés éúvéte|ét követően az onkorm ányzat tulajdonában
álló nem lakás céljára szoIgá|ó helyiségek bérbęadásának feltételeiről szóló áslzoll.- 1vI. 20.)
önkormányzati rendelet 18.$-ában foglalt hatáľidőn belül bérleti szeruődést köt. A-nyerteś
ajánlattevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pá|yázati eljáľás soron következő
helyezettjével bérleti szerzodést kötni, amennyiben a pćt|yázat eredményének
megállapításakor a második legjobb ajánlat meghatározásľa keľült'

A nyertes ajtnlattevő esetében a befizetetÍ- aján|ati bíztosíték a ťlzetendó óvadék összegébe
beszámításra kerül, azonban ha a szetződés megktjtése az ajánlattevőnek felľóh atő, iagy
érdekkoľében felmerült más okból hiúsul meg) az ajánlati biztosítékot elveszti. Az elvesztětt
ajan|ati biztosíték a Kiírót illeti meg.

15. Egyéb ľendelkezések

Az ingat|anok megtekinthetők a dokumentáciő 1. pontjában megjelö|t idopontban, azonban a
megtekintés időpontjáľól a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársával.

Az aján|attevő az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlatának taľtalm át, és a
Kiíró által a ľészletes dokumentációban vagy báľmely módon rendelkezésére bocsátott
minden téný, infoľmációt' adatot kĺjteles bizalmasan keze|ni, arrő| tájékoztatást harmadik
személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszirozó bankkal és konzoľciális
ajánlat esętén arészMęvőkkel való kapcsolattartásra. Ha azaján|attevő vagy az érdekkĺĺľében
álló más személy apá|ytaat titkosságát megsértette, a Bonyolítő az aján|itát é*enytelennek
nyilvánída.

A Bonyolító az aján|atok taľtalmát a pćúyłlzat |czćrŕsźig titkosan kezeli, tartalulukľól
felvilágosítást sem kívii|á||ĺiknak, sęm apéiytraton részttlerlőknek nem adhaÍ.

A Kiíľó az ajánlatokat kizćtő|ag e|bírá|ásra használhada fel, más célú fe|haszná|ás esetén az
aján|aÍtevővel kĹilön meg kell arról állapodnia.

A Kiíró a pá|yźzati eljáľás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az e\|enorzést végző szerv' személyek
rendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumęntácíóban nęm szabáIyozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. keľrjlet
Jőzsęfvárosi Önkorm źnyzat Képviselő-testületének I|2l20|7' (05.i |.) határozata, va|amint a
vonatkozó egyéb j ogs zabźl|yok rendelkezé sei az irányadőak'
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Budapest,

Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi Önkorm ányzat

nevében eljáró

Józsefváros i Gazc|ál kod ásj Kozp ont Zrt.



Me]lékletek:

1.

2.
aJ.

4.

5.

6.

-
8.

9.

r0.
11.

12.

sztlmu nre l l ék l et : Je l entkezési lap egyén i v éitalko zők szćlmár a
számű mellék]et: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szervezetek szćlmára
számu nrellékIet: Ajánlati ĺisszesítő
szćlrnú mel|éklet: Nyilatkozat végelszámo|ásról, csodeljárásról, felszámolásľól'

végrehajtási eljárásľól
szánrú melléklet: Nyilatkozat a péilyázati fęltételek elĺbgadásárő1, szeruődéskotésről,

szeruő d é sktité s i kép e s s é gľő l., aj án| ati ko t ci tts é gľő l
számu melléklet: Nyilatkozat Kiíľóval szemben fennálló tartozásrő|' továbbá adó és

adók módj ara behaj tható köztarÍozásról
számú melléklet: Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról
számú melléklet : Nyilatkozat a bankszám|aszámrő|
számű' m e l I ék l et ; N y i l atk o za t a szerv ezet átláthato ságtr ő|
számÚ melléklet: Bérleti szerződés tervezet
számu melléklet: osszefoglaló a benyújtandó aján|at formai és tartalmi

kovetelménveiről
sztlmu melléklet: Általános tiiekoztatő

ů{



l. számú me|léklet

a Budapcst V|II. kerü|et, Bródy S. u.27. 3665510lA/8 he|yľajzi számú ncm |akás cé|jáľa
szolgá|ó helyiség béľbeadása

Jelentkezési lap

egyéni vál|alkoz ők számára

Budapest,

Az aiánIatÍ.evo neve:

Székhelye;

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

Hon|an címe:

S zám| av ezető bankj ának neve :

Bankszámlaszáma.,

Meghatalmazott nevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

I Meghatal mazott esetén

aiánlattevo a|áirása



2' szánrú niellék|cĺ

a Budapest VIII. kerü|ct, Brĺĺdy S. u. 27. 36655/0lAl8 he|yrajzi számú nem |akás cé|jáľa
szoIgá|ó helyiség béľbeadása

Je|entkezési Iap

jogi személyek és egyéb szervezetekszámára

Budapest,

t
ď\/
13 Ý

Jogi szemé|ylszervezet neve'
cégformája:

Székhelye:

Postacímę:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

9!é!qZ!!ą jzé!U!]_.

Cé gnyilvántaľtás i/nyil vántaľtási
sr'áma..

Adőszáma:

S zám|av ezető banki anak neve :

Bankszámlaszáma:

Képviselőjének neve, beosztása:

Meghatalm azott nevez:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-lllail t:ílllę:

2 Meghatalmazott esetén

cégszenĺ a|áírás



3. szánrú nrellék|et

a BudapcsÍ VIII. keľü|et, Bľrĺdy S. u.27. 36655ĺ0/A/8 hc|yrajzi számú nem takás cé|jáľa
szolgá|ĺĺ he|yiség bérbeadása

AJÁNLATI osszpsÍ.ľo

Alulíľott. .... '.(név/jogi
szenléIyl szervezet neve) a Budapest VIII. szćrn a|atti,

.l...l,,. helyrajzi számí nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáľa kiíĺ
p ćĺ|y ázatr a aj ánl atorrrat az al ább iakban fĺl gl alo m ö ssze :

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

Béľbevétel idotaľtama* : határozat|an l hatćľozott ido :' . .' . . . . . .év

A bérbevét e| cé|.ial helyi ségben vé gzendő tevékenysé g :

Szeszesitalt *kívánok ťotga|mazni / nem kívanok foľgalmazni.
(A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körrel rendelkezni ke||.)

Egyéb váIlalások:

Budapest,

aj án|attev o a| źir asa/ cégszenĺ a|áír ás

A *-gal megjelölt résznéI a megfelelő szĺlveg a\áhuzandő.

IAIt

4. számll męlléklet

fl

,/ł, lu\/



a Budapest VIII. kerůi|et, Bľódy S. u. 27. 36655ĺ0/A/8 he|yľajzi számú ncm |akás cé|jára
szo|gáló he|yiség bérbeadása

NYILATKOZAT

VégelszámoIásról, csőde|járásľól, felszámolásľĺĺl, végľehajtási eljáľásró|

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vállalkozásom ellen végrehajtás elj áľás folyalnatban * van,/nincs

Budapest,

ajánlattevo a|áírása

( o gi szemé |y l szerv ezet neve) képvis el etében kij el entem, ho gy a társaság/s zeÍv ezet

o

o

a

o

Budapest,

vége|szźlmolás a|att
el len csőde|jár ás fo I yamatban
ellen felszámolási eljáľás folyamatban
végrehaj tási elj árás folyamatban

*á|llnem á||
*vaďnincs
*vaďnincs.
*vaďnincs.

cégszeru a|áírás

A *-gal megjelĺĺlt részné| a megfelelő sz<lveg a|áhi:zandő.

s,u



5. szánrú nrel|éklet

a Budapcst VIII. |ĺcrÍi|et, I}ródy S. u.27. 36655/0/A/8 he|yľajzi számú ncm |akás cóljára
szolgá|ri hc|yisóg bérbcadása

NYILATKOZAT

a pá|y ázati feltéte|ek elfo ga d ás á ľó|,

szerződésktitésről,

szerződéskiitési képességľő|,

ajánIati ktitiittségről

Alulírott.
. '......(névl.iogi szeméIylszeľvezet neve) kijelentem. hogy a pá|yázat tárgyát ľészletesen

megismeľtenr, az aján|atÍ'éÍ.e| feltételeit, a pá|yázati kiírást magamľa nézve kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az á||apotát megismerte m és azÍ,eIfogadorn.

APá|yázathoz mel]ékelt béľleti szerződés szcivegét megismertem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarországonbéľleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a pá|yázati dokumentációban szeľeplő 60 napos aján|aÍi kötöttséget
váIlalom. Amennyiben a Kiíró az ajén|atok bíľálatát elhalasztotta, űgy vállalom az ajźn|ati
kötöttség ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását.

Budapest,

ajánlattevő a|áírtsa l cégszeľú aláíľás



6. szánrú nlelléklet

a Budapest VIII. kerĺilet, BľóĺIy S. u. 27. 36655/0/A/8 helyľajzi számri ncm |akás cé|jára
szoIgá|ó helyiség bérbeadása

NYILATIKOZAT

KiÍróval szemben fennálló tartozásrőI, továbbá adó és adĺĺk módjára behajtandó
koztartozásróI.

Alulíľott . '.... (mint a ....'
.....:.. .. Űogi szeméIylszervezet neve) vezęto tisztségviselóje) kijelentem, hogy az
ajánlattevőnek,

- Kiíľóval szemben béľ1eti/haszná|ati-, kapcsolódó közüzemi- és kÍilönszolgáltatási díjtartozása * van/ nincs;
- Kiíróval szemben szerzodésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * vanlnincs;. Kiíróvalszembenadőtartozása
- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fęnnálló tartozása

* van/ nincs;
* van/ nincs,

melyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1.

1

J.

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módj tna behajtandó köztartozásom nem áll fenn,
melyet a 30 napnáI nem régebbí NAV által kiállított nullás igazolással igazolok.

Budapest,

aj ánlattevő aláir ásď cé gszęríi a|áír ás

A *-gal jelĺllt részné| a megfelelő szclveg a|áhilzandő.



7. számú melléklet

a Budapest VI|I. kerĺi|et, Bľódy S. u. 27. 36655/0ĺA/8 hc|yrajzi számú nem takás cé|jára
szolgá|ó helyisóg bóľbcadása

NYILATKOZAT

Pénzügyi alkalmasságľó|

Alulírott ...' (mint a ,....

péiytlzat targyát képező ingatlan bérleti díjanak megfizetéśére kěpes iagyoWaz általam
képviselt jogi szemé|y/szervezęt képes, a béľleti-, kozuzemi és kilönšzolgáltatási díj
megfizetéséhez szükséges anyagi eszkĺjzcĺk a ľendelkezésre állnak.

Budapest,

aj ĺínlatte v ĺ5 cćg:szuľű ulťríľása



8. szánlú me|léklet

a Budapest VIil. kerüIet, Bľódy S. u. 27. 36655|0/N8 helyľajzi számú nem |akás céljára
szolgá|ĺí helyiség béľbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámľól

A pá|yázati felhívás visszavonása, a pá|yázaÍi e|jfuás eredménytelenségének megállapítása,
iIletoleg az ajnnlatok clbíľá|ását kĺivetőelr - nrás a.iálllattevo llyertessége esetén kéľem az
źilta|aml a jogi szemé|y/szervezet á|ta| befizetett ajánIati biztosíték összegét az alćńbi
bankszámla számra vi sszautalni :

B ank s zám l av ezeto p énzintézet:

Bankszáml aszám,..

Bankszámlával rendelkeznij ogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj án|attev ő aláír ź.sa/ cégszeru a|áir ás



9. szálllťr nle||éklct

a Budapesĺ V|II. keľíi|ct, Bľódy S. u.27. 36655/0lAl8 hc|yrajzi számú nem lakás cé|jáľa
szolgá|ó he|yiség bérbeadása

NYILATKOZAT

Alulírott .. (név), mint a

ia;,,u,aei,,;;";;J 
"ĺ:fl'Jli'ľ*"J!:"y;ľ':,?:'fiľ|"ľĹ1.3"l]1í,.",',łT]:di'ľ*i::l"#' '.]pontj a szerinti át|áthatő szeľvezetnek minősül'

Át|átható szervezetnek minTsÜl :

b) az o|yarl be|lii|ĺli vagy ktl|ĺlJldi .jogi szemé|y vagy.iogĺ szemé|yiségge| nem rende|kező gazdá|kodó szervezet. ame|y
megĺě|e| a következo fehéte|eknek :

ba) _ a nyiIvánosan műköcto részvénytársaság kivéte|éve| - tula|donosi szerkezete' a pénznlosás és a terrorizmus
Íjnanszírozása rĺege|őzéséľől és nlegakadályozásáró| szóló tcirvény szcľint meghatározotl tényIeges tuIajdonosa
megisrnerheto.

bb) az Eurĺpai Unió tagál|amában, az Európai Gazdaságt Térségrol szólÓ megállapodásban részes á|tamban, a cazdasági
Együttműkcidési és FejIesztési Szeľvezet tagállamában vagy olyan államban rende|kezik adóilletőséggel, amellyěl
Magyarorszźtgnak a kettős adóztatás e|kerü|éséről szó|ó egyezménye van'

bc) nem minósÜl a társasági adóról és az oszta|ékadóról szóló törvény szeľint meghatározott e|lenőrzött kĺ.i|foldi társaságnak'

bd) agaz<|á|kodó szervezetben közvetlenü| vagy közvetetten több mint 25%-os tula.idonna|, befo|yássa| vagy szavazatijogga|
bíľó.iogi szemé|y, .iogi szemé|yiségge| nem ľendelkęzo gazdálkodó szervezet tękintetében a ba), bb) és ócl alponĺ szeińti
Íě|téte|ek ŕěnná| |nak:

c) az a civi| szeľvezet és a vízi társulat, amely megfe|el a következo fe|téte|eknek:

ca) vezeto tisztségviseIoi megismerhetők

cb) a civil szeľvęzęt és a vízi társulat, valamint ezek vezpto tisztségvise|ői nem átlátható szervezetben nem rendęlkeznek
25o/o-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagál|amában' az Európai cazduźlgi Térségrĺil
Gazdasági Együttmíiktidési és Fe'j|esztési Szeľvezet tagá|lamában vagy olyan
kettos adóztatás eIkerüléséľoI szó|ó egyezménye van'

Fentieket az alábbi okiľatokkal igazolok:
1. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles

bejegyzésérő|,
cégkivonat vagy végzés a szervezęÍ

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete idószaká,ban a jogi szemé|ylszevezet tekintetében nem
teľvezünk olyalr változásĺ'. altlely ÍIliatt a jogi szenlély/szeľyezeL ÍI|á.r ilęm minćistllne átlátható
szerveZętnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle vá|tozźts miatt a jogi szemé|ylszeruezet mźr
nem minőSülne átláthatő szervęzeünek, a béľbeadó a béľleti szeľződést jogosult felmondani.

Budapest,

szóll megá||apodásban, részes ál|amban, a
á|lamban van' ame||yel Magyarországnak a

2.

aj anlattevő a|áír ása/ cé gszeríi aIáfu ás



idokumen

l 0. szánlú nlc|IékIet

HeIyiség bérIeti szerződés tervezete
határ ozottlhatár ozatIan id ő re

/egyolda|ú ktitelezetts égvá|la lási nyilatkozattaI egyĺitt érvény es/

amely egyľészľől

a Budapest Főváros VIII. Keľii|et Józsefváľosi onkormány2ą1 (1082 Budapest, Baľoss u.
63-67. adőszáma: |5735715-2-42 a továbbiakban: onkormányzat), mint a béľleménye
tulajdolrosa és bérbeucĺója(a továbbiakban: Béľbear|ó) nlegbízásábĺjl és meghatalm azásabo|
eljárő Józsefvárosi Gazdálkodási Kiizpont Zrt. (1083 Budapest, Losonci i. 2, cégsztĺma:
01-09-265463, adószáma 25292499.2-42; képviseli: Bozsik István Péter vagyongazdálkodási
igazgato)
másľészľol

Cégnév
Székhely:
Cégegyzékszttm..
Ađőszźlma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyig.. szám:
Lakcímkáľtya szźlm:
mint bérlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a Béľbeadó és Bérlő a továbbiakban együtt: szęrzőđo felek) között jött létľe alulírott helyen
és napon az a|ábbi feltételekkel:

t.

A Budapest F.őváros VIII. Keľiilet Józsefoáľosĺ Onkoľmányzat tulajdonát képezi a
Budapest VIII. kerü|et, ............ helyrajziszáma|attnyilvántaľtott, a................... szóm
a|attta|á|ható ...'. m2 alapterĹiletĺ1(tulajdoni lapon; .......) nem lakás cé\járaszolgáló helyisćg
(a továbbiakban: ).

2.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaros onkoľmtnyzat
(...........) számuhatározatában d<intött a béľleménynek _ üľes
nyilvános ewfordulĺĺs pá|yázat nveľteseként

Képviselő-testiilete a ...l,,,,,..
helyiségként - a Béľlő részére

tĺjrténő béľbeadásáról
határozat|anlhatározott időľe. Eľre tękintettel a Bérbeadó a ielen béľleti szeľződéssel béľbe



adja, a Bérlő pedig megtc|(intctt állapotban bérletbe ves,zi az |.
bérleményt' A Bérlő kije lenti, a bérleményt megtekilrtette, az á||apoIát

J.

A szerzodo ĺ.elek rögzítik' hogy az onkornrárryzatoliIletik n1eg a 'jelen béľleti szeľződésboI
crcc|ő béľbeadói .iogok -' ezel] belĹil a béľleti közniű dĺi - és terllelik a béľbeadói
kötelezettségek. A Beľbeadó a béľbeadás tekintetében aZ onkoľmányzal' megbizása alapján,
helyette és a nevében jár eil. A szerződésből eredő igények érvényesítéséľe bíróságok és
hatóságok e|őtt az onkoľmányzat jogosult.

4.

A szerződo felek rögzítik, hogy a BérIő a bérleményt ........... .... cé|jfua veszi bérbe.

BérIő kijelenti, hogy a szerzodés megkötése időpondában a nemzeti vagyonról szóló 2O1l.
évi CXCVI. torvény 3. $ szeľinti átlátható szęrvezetnek minosül. Tudomásul veszi, ha a
béľleti időszak alatt a tulajdonosi szerkezetében beállott vá|tozás folytán mar nem minőstil
át|áthatő szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerzodést azonna|i hatállval és kártalanítás nélkül
felmondhatja.

A Bér|ő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban
az engedéIyezo hatőságok, szakhatóságok és kĺjzüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt:
hatóságok) nyilatkozatát. illetve a jogszabály szerinti tu|ajdonosi hozzájáru|ást neki kell
megszereznie. Erľe tekintettel a Béľbeadó nem szavato|ja, hogy a Béľlő a helyiségb en aZ
á|tala kívánt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meghatfuozott
tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az előbbi hatóságok elutasító dontése miatt nem
végezhető, a felek a béľleti szerződéstközös megegyezéssel felbontják.

BérI'ő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen béľleti
szerzodésben megállapított helyiség hasznáIati módja megvá|toztatásához a tźrsasház
be|eegyezo nyilatkozata szükséges lehet. Ha a bęleegyezést nem kapja meg' a béľbeadóval
szemben kár- vagy megtérítési igénnyel nem léphet felr. Ez esetben a felek a bérleti szerzodést
közös megegyezéssel felbontj ák'

5.

A Bérbeadó az |. pontban meghatátozott bérleménythatározat|anftlatfuozott időľe adja béľbe
BéľIőnek.
béľletijogviszony kezdete: a szerződés kelte

A bérleti díjf,lzetési kötelezettség kezdete: ....-
A bérleti jogviszony vége: határozott idejíĺ esetén a Ptk.6:339. $ (2) bekezdése szeľint,
határozat|an idejÍĺ esetén, 30 napos felmondásĺ hatáľidő kikötésével.

6.

A szerződo felek a béľleti jogviszony-kezdetén a béľleti díiat ...........- Ft/hó + 4F.A, azaz
foľint/hó + ÁFA <isszegben hattľozzźlk m.g. A BérIő iűdomásul

veszi, hogy a béľleti díj évente, az adott év január I-tó| a KSH által kozzétett e|ozo évi
inflációs index métékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja.''.'.'
január hónap. A január havi emelés összege február hónapban kerĹil számIázásra.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése
esetén a 3l. pontban foglalt kiüľítési ktjtelezettségének nęm tesz eleget, a béľleti szerződés
megszűnését kcjvętő naptól a helyiség tényleges kiüľítéséig a jogcím nélkĹili hasznáIaÍ' után

pontban meghatáľozott
ismeri, azt elfogadja,

a
A



lravonta, a béľleti jogviszoliy megszĹĺnésćIlek idopontjában irányadó béľleti ĺJíjjal azoncls
összegű hasznáIati díjat kelI nreg1izetlrie. A liasználati díiról a Bérbeadó nenl állít ki havonta
számlát, csak utólag, a hasznáIati dlj nlegfizetése után. A haszná|ati díjat havonta előľe'
nrinden liónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti díj megfizetésére szolgáló - a bérleti díjľól
kiállított utolsó havi szám|án levő _ bankszámlára történo átutalással. Amennyibeň a
bankszámlaszám változik a Bérbeadó erľől tá.iékoztatást ad. A haszná|ati díj akkor tekinthető
teljesítettnek,ha az a tárgyhónap 20' napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváíľásľa keľiil. A
liasználati díj késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgáľi Toľvénykönyvben
meghatáľozott késedelmi kamatot számitia fe|.

1

A BéľIő egyéb f,lzetési kotelezettségei:

Víz és csatoľnadíj lváItozől A szerződés kötésekoľ ' .. . . . .. ...'-Ft/hó + ÁFA, évente a
bérbeadó á|ta| meghatározott osszegre változik' A
Szolgáltatóval kötott megálIapodás alapján fizętendő'
Amennyiben a lrelyiségben uj vizóralvízőrák felszerelése
megtorténik, és a Szolgáltatóval kotĺitt megállapodást a
Bérlő bemutatja, az áta|ánydíj tciľlésľe keľül' Az áta|ánydíj
összege egyénileg (az adott hćze|számolás alapján) kerĹil
kiszámoIásra.

Szemétszállítás díia:

Áramdíj /vá|toző/

A szetzodés kötésekoľ 2.091,-Ft/hó + ÁFA, évente a
b érbe adó által me gha tár o zott ci s szegľe v á|tozik.

A S zol gáltatóval kcltĺjtt megál lapodás alapj án ťlzetendő.

Gáz szo|gźlltatás díja lvá|tozől A Szolgáltatóval köttjtt megállapodás alapján fizetendő.

Fűtésszolgá|tatás / v a|tozo l Szotgá|tatőval kötött megállapod ás a|apj án fi zetendo'

Aťĺzetési kcjtelezettség összege a vonatkozó rendeletekvá|tozźsaesetén módosul.

A BéľIő az elobbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja.

8.

A BéľIő a havi bérleti díjat havonta eloľe, a tárgyhónap 15' napjáig köteles megťlzetni, a
Bérbeadó nevében kiállíton szćlm|a a|apján, a szám|án szeľeplo bankszámlára. A bankszám|a
száma a bérleti szerződés megkötésének időpontjában 1043387-00028864-00000008 (K&H
Bank Zrt). A bankszám|a száma a bérleti szeľződés időszaka a\att vá|tozhat, amelyről a
Bérbeadĺí tájékoztatja a Bérlőt. A BéľIőt a bérleti díj az 5. pontban szeľeplo időponttól
terheli. A Béľlő a bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megťlzetni, ha a havi
szám|őt valamilycn okbó'l neľn kapja kézllez. Ez esęĹbelr a bérleĺ.i tlljat az e|őző havi szám|án
levő bankszámltĺra köteles átutalni. A béľleti díjfizetés ď<kor tekinthctő teljcsítettnek, ha az a
tárgyhónap 20. napjáíg a Bérbeadó bankszám|ájan jőváírásra keľĹil. Amennyiben a Béľlő a
fizetési kötelezettséget helytelen sziíml ára fizeti be, az nem számít teljesítésnek. A BérIő
késedelmes fizetése esetén a Béľbeadĺĺ a Polgáľi Tciľvénykönyvben meghatfuozott késedelmi
kamatot számítjafe|.

Ha a kĹilön szo|gá|tatások díját a Béľbeadĺó szćtmlázza a Béľtő fe|é, aú. a Béľlőnek a szźlm|án
szereplő határidőig kell átutalnia a megjelölt szám|ára. A fizetéssel és késedelemmel
kapcsolatosan egyebekben a béľleti díjra vonatkozőak azirányadőak,

z.)



9.

A Béľ|ő hozzájáru| ah|"loz, hogy a Béľbeadó a je|en szeľzodésben szeľeplő adaĺait
nyilvántar1sa'

10.

A Bérlő hozzájárul alrlroz. hogy bér|eti díj, kcizüzenli díj, használati c|íi és egyéb hátralék
esetén - ha a f,rzetési kotelezettségének nem tesz eleget - a Bérbeadó a jelen szeľzodésben
szerep l o adatait követe l é sk ezeló cé gnek kiadj a.

11.

A BéľIő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merril fe|, az álta|a a Bérbeadĺĺnak
befizetett összeget a Bérbeadĺĺ előbb a költségekľe, majd a kamatokľa, ezután a bérleti díj,
majd a közüzemi díjtartozásľa számolja el.

12.

A Béľheaĺló a bérleményt átadás - át\'ételi eljáľással adja biľtokba, amennyibcn a Béľlő a
jelen szerzodés hatályba lépéséhez szükséges feltételekęt teljesítette' A felek az tĺad,ás-źltvételi
eljárás során jegyzokönyvet Vesznek fel, amelyben ľögzítik a bérlemény ti|apotát, a mérőórák
á||ását. valamint minden, a bérleÍte| kapc.solatosan rögzíteni szĹikséges körülményt.

13.

A Béľbeadó szavato| azért, hogy haľmadik személynek nincs a helyiségľe vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavétęlében, zavarta|anhaszná|atban akadályozza,vagy
kor|átozza.

14.

A bérlet tartama a|att a Béľbeadó gondoskodik a Bérlő tűrési kcitelezettsége mellett, az
életveszélyt okoző, az ingat|an á||agát veszé|yeztető, a helyiség ľendeltetésszenĺ hasznźilatát
lényegesen akadá|yoző, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításárőt. A Bértő e munkálatok
e|v é gzés ét a bérb eadó val tĺirtént me gál l ap o d ás al apj án átv á|la|hatj a.

15.

A Béľlő kijelenti, hogy a Bérlemény kizárőIag a 4. pontban megjelĺilt tevékenységének
végzése céljából veszi igénybe.

A Szerződő felek rogzítik, hogy a Bérlő á|ta| a béľleményekbe ttjľténo befogadáshoz,
albérletbe adáshoz, a helyiség cseľéjéhez, a béľleti jog átruhtzáséthoz a bérbeadó írásbeli
hozzájarultlsą valamint a Bérbeadĺí és Béľlő ezze| kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti
szerződésmódosítás) szfü séges.

A BérIő tudomásul veszi, hogy a tovłĺbbi használatba la\bér|etbel adás kapcsáll kiztno|ag
természetes személlyel, valamint a nemzeti vagyonľól szóló 20I|. évi CXCVI. ttirvény 3. $
(1) bekezdés l. pont szerinti át|źúhatő szervezettel köthet szerzodést. Tudomásul veszi
továbbá, amennyiben a vele szerzodott fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan
vtitozás áll be, amely a|apján máľ nem minősül át|áthatő szervezetnek, köteles vele szemben
a béľleti szerződést azornali hatál|ya| felmondani. E tényt a hasznźiatba /albérlętbe/ adásról
szőIő szerződésben ľogzítenie kell. Az előbbiek elmaradása esetén a Bérbeadó a Bérlőve|
szęmben a bérleti szerződést azonna|i hatállyal felmondhada. A bérlemény béľleti joga
kizárő|ag a Bérbeadőhozzájarulása mellettruházhatő át másra vagy cseľélhető el teľmészetes
személlyel vagy a nemzeti vagyonľól sző\ő2011. évi CXCVI. tĺirvény 3.$ (l) bekezdésben
meghatár ozott átláthat ó szeru ęzętte|.



16.

A BéľIő köte|ezettséget vállal arra' hogy a helyiség birtokba adását köveĺo 8 napon belĹi|'
amennyiben a |ielyiség rendelkezik koa.nű e|látottsággal' kezdenrényezi a helyiségekben a
sa.ját költségén a vízőra fęlszerelését/hitelesítésćt, |e.járó vizorďvízőľák cseréjét (a cseľével
kapcsolatos költségek vállalásával), vagy a nevére töľténő tltirásźú valamint valamennyi, a
hér|emény használatához aBérbeadó szerint szükséges szolgćrltatási szerződés megkotését (a
továbbiakban: szolgáltatási szetzodés) a Fovárosi Vízművek Zrt'-ve|, a Díjbeszedő Zrt.-vęl,
az ELMU Zrt.-vęI, a FoTAV Zrt.-ve|, a Gázmúvek Zrt.-ve| és egyéb szolgáltatóval (a
továbbiakban: Szolgáltató), és a szo|gá|tatási szerződés rrregkotését a Béľbeadó felé 60 napon
belüI a szolgáItatási szerzodés egy máso|atának átadásáva| igazolja.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a Béľbeadó a bérleti jogviszony fennáIlása alatt kíván
közmű mérőórát felszeľeltetni a béľleményben, azt turni köteles, és a mérőóra felszerelését
követő 8 napon belril a saját nevéb en a szo|gáItatási szerződést meg kell kötnie, a megkötés
tényét pedig a szolgá,|tatási szerződés egy másolatának megkiildésével kell igazoĺnia a
Bérbeadó felé.

A Bérlő vá||a|ja, hogy a szolgáltatósi szerződć,sckben szeľeplő, illetve a szolgáltató által
kiszám|ázott szolgáltatási és egyéb díjakat a béľleti jogviszony _ jelen szeľződés ś. pontjában
szereplo _ kezdeti időpontjátó| a szerződésben, illetve a szám|ában szereplő határidois a
szoIgá|tatők részéľe ľend szeres en me gf,l zet i.

17.

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleti szęrződés megkötését megelőzoen
Bérbeadó tita| megállapított bankszttm|ára az aján|ati biztosíték összegével csökkentett
havi bľuttó bérleti dĺjnak megfelelő, ),)),)),,)''),),- Ft összegű óvadékot megfizetett.

A Béľbeadő az ővadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, ?i kozuzemj díj vagy
karokozás esetén a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataiľa és ktiltiégeiľe
szabadon, a BéľIő hozzźljaĺu|ása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Béľlő köteles az
óvadékot az eređeti összegľe a Béľbeadĺí írásos felhívásátó| szźlmitott 8 napon belül
kiegészíteni.

A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a
helyiség Béľbeadónak töľténő visszaadását kĺjvető 30 napon belül visszajfu a Béľlőnek, ha
ekkoľ nincs semmifele hátralékn, és a bórlcmćnyt újľa hasznosítlrató állapotban aclja vissza
birtokba a BéľbeadĺĎnak. Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Béľlőnek az
onkormányzat, vagy a Béľbeadó' fęlé a bérleménnyel kapcsolatosan |eiźm tartozása van, a
tarLozást' a Bérbeadĺĺ az ővadékosszegébőI levonhada.

r8.

A Bérlő ktjteles a béľleményt és a berendezésitárgyait rendeltetésszeľűen haszná|ni,valamint
gondoskodni a berendezési tiíľgyakban, - ideéľtve az épület szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszerelési targyakban - mind akizźlĺő|agosan használt, mind a közösen
haszná|t helyiségekben a saját, vagy a bérlemény haszná|atára vele egyĺ.itt jogosított
személyek magaÍartása fo|yán keletkezett hibák kijavításáróI és az okozott kár megtéľítéséről.
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A Béľlő köteles az á||agnlegóvás érdekében a béľleményen belÜ| felmeľĹilő kaľbantartási,
javítási munkákat sa.iát költségén elvégezni. A béľlemény buľkolatainak, ajtóinak, ablakainak
és a bérlemény berelldezéseinek, a portáInak az uz\ęthomlokzatnak a karbantartásáva|,
illetőleg azok pótlásával' cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Béľ|ő koteles. Ettől a
f-elek külon megállapodásball eltérhetnek.

A Bérlő az épu|etben |evo többi bérlo ' a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és
munkáját zavatő tevékenységet nem folytathat. A Bérlő, a tagsai, dolgozói, tizleti partnerei
sem tanúsíthatnak olyan magatarÍást' amely a többi bérlő' a szomszédok, valamint a lakók
nyugalmát vagy munkáját zavarja,

A Bérlő kcjteles a bérlemény kcizvetlen köľnyezetében akáľ a béľlo vagy Í.agtra, dolgozói' tjzleti
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttéIés kovętelményeivel kiľívóan eIlentétes
magatartásokat, az önkoľmányzat kozterulet felügyeletét ellátĺi szerve felé haladéktalanul
bejelenteni.

A Bérlő a bérleményben kizćĺőIag az tita|a beszerzett, a tevékenységhez szükséges
engedélyek (pl. műköđési engedély, építési engedély, haszná|ati mődvá|toztatás -be\eértve az
eneľgia igényt is) birtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményben csak a
szeľzodésben foglalt tevékenység el|átásához szükséges gépeket és berendezéseket
Ĺizemeltetheti. Az üzemeltetés a saját kockázatára, felelősségére és terhére történik.

A Béľ|ő tudomásul veszi, amennyiben a bérlęményt a Béľbeadó felhívása ellenére nem
haszná|ja a 4.) pontban meghatározott célra, a Béľbeadó jogosult a bérleti jogviszoný
felmondani.

19.

A béľlő tulajdonában álló, a bérleményben levő vagyontáľgyakľa, valamint a tevékenységbőI
eredő károkra a Béľlő köteles biztosítást kötni, és a biztosítási kötvényt köteles a bérleti
szerződés megkötését kövęto 90 napon belül a Bérbeadónak bemutatni.

20.

A Béľlő saját költségén köteles gondoskodni:

a) a béľleményet, a bérleményheztartozó eszközök, beľendezések állaganakmegorzéséľől,

b az épĹilet torlábbá a kĺjzĺis használaÍra szolgáló helyiség és teľĹiletek tisztćntartásáľól és
nregvilágításáľrjl, |ta ez a Béľlű ĺ.cvékenysége miatt válik sztlkségessé,

c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezettháztartási és ipari hulladék elszáIlításáľól,

d) az éprilet olyan központi berendezéseinek karbanÍarÍásáľól, amelyeket a Béľlő
kizár őIagosan használ, i llető leg tart üzemben,

e) a helyiséghez esetlegesen tartoző üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető,
eľnyoszeľk ezet, biztonsági beľenđezések karbantartásáról,

f) a helyiségben folytatott tęvékenység köľében felmerülo felújításról, pótlásľól' iIletőleg
cseréről.

g) műkĺidésével ĺj s szeÍiiggő hatósági en gedélyek beszer zéséről, valamint
h) ha a bérlemény elott jarđa van, annak atisztźntaľtásáról.



i)

k)

i) a hatĺisiigi. lűzvéĺJelmi, balesetvédelnli és poIgári védeInri eloíľások nlaľadéktalan
betartásáľól.

a bérleti szevődés megszűnését követo l5 napon belül a cégnyilvántańásbóI töľciltetni a

széklre|ykénĹ illetve telephelyként bejelentett béľleményt, és ezt a Béľbeadó fulé igazo|ni
mindazt, anrit j ogszabályok előímak'

21.

A Béľlő a béľIeményben csak a Béľbeadó előzetes írásbeli engedé|ye alapjźn végezhet
bármiféle áta|akítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját koltségén végezendő
átalakításokat is.

AZ źLta|akítási munkálatokhoz szükséges hozzájáru|ások és hatósági engedélyek beszeľzése a
BérIő kcitelessége.

A BéľIő tudomásul veszi, bármiféle ttta\akítási, felújítási, karbantartási munka - beleéľtve a
bérlemény szeľzodésl<tjtéskor mcgismcrt źt|lapotźlhoz képest szükséges állagluegÚvĺj, javító és
karbantartási munkákat is - ellenértékének bérleti díjba tĺirténő beszámitćsára, külön
igénylésére, illetve emiatt a béľleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően
a Bérbeadóval előzetesen tĺjrtént megállapodás alapján van helye.

A Bérlő éľtéknövelő beľuhazásait jogosult - a Bérbeadóval ezekre töľténo megegyezés
hiányában pedig köte]es - a szerződés megszűnésekor a béľ]emény á||agának séľelme nélkül
leszerelni; illetve köteles a leszeľeléssel okozott állagsérelmet a Béľbeadónak megtéríteni, az
eľedeti állapotot helyreállítani. A Bérbeadó a Béľlő éľtéknövelo beľuházásainak
megtérítésére akkor köteles, illetve abban az esetben kĺjteles jogalap nélküli gazdagodás
címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére, ha a beruházáshoz vagy éľtéknövelő
munkához e|őzo|eg a Bérbeadó hozzájáru|t, és abban a felek írásban megállapodtak. A Béľlő
ilyen címerr béľleti díjba történő beszámításľa csak akkoľ jogosult, ha a Béľbeadó ehhez
e|oző|eghozzájáru|t.

22.

A Bérlő az épu|et homlokzatán- atźrsashlŁban lévő helyiség esetén atźrsasház közgyĺĺlése,
tiszta önkormányzati t|J|ajdonuhźnban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes engedélyével
és az á|ta|a jőváhagyott helyre és kivitęlhęn _ csak olyan cégtźblát, emblé'mát, reklámot,
légkonđicionáló beľendezést, sze||óző kivęzetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogsz,ahá|yoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégtábla, embléma, reklĺim,
légkondicionáló berendezés sze||őző kivezetést kihelyezése ezen fbltil jogerős építési
engedély biľtokában helyezhető el' A társasház vagy a Béľbeadó elozetes engedélye nélkül,
vagy épitćsi engedély néIküI kilrelyezett dolog ęsętén a Béľbęadó a béľleti szerzódést
felmondhatja.

A tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség estén Béľbeadó a reklám
engedélyezését bérleti díjhoz kötheti.

23.

A Bér]ő kijelenti' hogy a nemzeti vagyonľóI szőLő 20|1. évi CXCVI. töľvény 3. $ (1)
bekezdés 1. pont b. alpontja alapján átláthatő szervezetnek minősĹĺl. Ezt a tényĺ a
Bérbeadónak átađott cégkivonatta| igazolja. Yá||a|ja, hogy a bérleti szetződés tartama a|att a
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tula.jdonosi szerkezetél] llcll,l vá|toztat olyan nródon, amely alap.ián nráľ lrcnr nlinosül át|átható
szervezętnek' TudonrásuI veszi, Irogy anrennyiben a tulajdonosi szeľkezetében töfténtvá]tozás
miatt vagy egyéb okból nráľ nenr minosüI át|áthatő szeľvezetnek, a Bérbe adő a jelen
szeľzó dést azonnali hatáI l v a l fe l nr o n d h ati a.

BérIő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövętkező vć:,|tozást kcjteles a
cégbírósági vá|tozásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Béľbeadrínak
bejelenteni. Hasonlóképpen kozölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája megszrĺnését
és az uj bankszáml a számćlt' Az ennek elmulasztásából eľedő károkéľt a Bérlő felel.

Az értęsítéseket a Szerződő Feleknek a szerzodésben ľcigzített székhelyére lelret érvényesen
kézbesíteni kézbesítovel és postán. A felek rogzit1k, amennyiben a BéľIő a széklrelyében
bekövetkezett változást a Béľbeadĺĺnak nem jelenti be, a Béľbeadĺĺ á|ta| az utolsó isrneľt
címre küldött leveleket a Bér|ő á|ta|kézhezvettnek kell tekinteni.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megkÍildött küldeményt a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cimzętt az ćLÍvéte|t
megtagadja. Ha a kézbesítés azért volt eľedménytelen, meľt a címzett az iratotnem vette át laz
,,nem keľeste'', ,,elköltozott,, vagy ,,ismeľętlen helyre költöZött'' jelzéssel érkezett vissza/ az
iratot annak visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.

24.

A Bérlő a tudomásra jutástól számított 8 napon beltil kciteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha
vęle szembęn felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy avégelszámolását hataľozta eI.

Határozatlan idejíĺ bérletÍ szerződés esetén

25.

A béľleti jogviszony az 5. pontb an meghatározott kezdeti időponttól határozat|an ideig tart'

26.

A Szerzóđő Felek báľmelyike jogosult a bérleti szeruódést indokolás nélkĹil 30 napos
felmonĺĺási iĺĺővel felmondnni. A fclmondás a hónap utolsó napjiíľa szólhat.

Hatdrozott ídejíĺ bérleti szerződés esetén
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25.

A bérleti .jclgviszony az 5. pontbalr nreglratáľoztltt kezdeti icloponttól |iatáľozott ideig tart, a
Í.e|ek azl csak egyező akaľattal szüntethetik nleg. kivéve az a|ábbl' valanlint jogszabályban
meghatár ozott esetek et.

26.

AhaÍározo1t ido a|atta Béľbeadó jogosult háľonrhavi felrnondási idovel felmondani a béľleti
jogviszonyt, ha

a) az onkonnányzat a helyiségeket nem önkormányzati tulajdon esetén az onkoľm ányzatokra
érvényes jogszabályban meghatározott mindenkoľi kisajátítási jogcímek a|apjćn
kisajátíttatIrá, feltéve, hogy a Képviselő-testiilet azon cé| megvalósításáróI már döntést
hozott, amelyhez a helyiségekľe szĺiksége van.

b) a helyiségek /a helyiségeket éľinto épületrészt l áta|akitására, lebontásáľa, vagy
rendeltetésének a megvá|toztatására az onkormćnyzat.jogerős és végrehajthati hatisági
engedéIyt kapott, vagy

c) az onkoľmányzat jogszabá|y vagy a jogszabáIyon alapuló hatósági határozat alapján
köteles a lrelyiségeket harmadik személynęk átadni.

A hatáľozott ido alatt a Bérlo joqosult háromhavi felmondási idővel felmondani a bérleti
jog],iszonyt. ha a bérlet fenntartása már nem áll éľdekében.

27.

A Béľlő rendkívüli felmondással sziintetheti meg a jogviszonyt, ha a Béľbeadó a jelen béľleti
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

28.

A szerzodo felek rogzitlk, hogy a lakások és helyiségek bérletéľe, valamint az
elidegenítésükľe vonatkozó egyes szabá|yohől szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 25' $-a
szerint a béľleti jogviszony Bérbeadó ľészéről történő rendkívüli felmondásának van helye a
következő esetekben és módon:

a) Ha a Bérlo a béľleti díj fizetésre megállapított időpontig a béľleti ĺlíjat nęm fizeti meg' a
Bérbeadó koteles a Béľlőt - a következményekľe flgyelnreztetéssel - a teljesítésľe íľásban
felszólítani. Ha a Bérlő a felszőIításnak nyolc napon beliil nem tesz eleget, a Béľbeadó
további nyolc napon belĺil írasbatr felnrondással élheĹ. A felmondás az elnrulasztott
határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb
tizencit napnál.

b) Ha a Bérlő magatartása szo|gźl| a felmondás alapjául, a Bérbeadó ktjtelęs a Béľlőt _ a
kcjvetkezményekre figyelmeztetéssel _ a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől
valő tartozkodásra a tudomásaľa jutásától számított nyolc napon belĺil írásban felszólítani.
A felmondást az alapjául szo|gá|ő magatartás folytatásáľól vagy megismétlésétől számított
nyolc napon belül íľásban kell közolni.
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29.

A 28. pontban meghatározotl .jogszabályi ľendelkezésekre tekintettel Bérbeadó rendkívülí
felmondással szüntetheti meg a béľletijogviszonyt kĹilönosen akkoľ' ha a Béľlo

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

b) A bérleményt nem a jelerl szerződésben meghatározott célľa l.laszná|ja., vagy másnak a
Bérbeadó hozzájáru|tlsa nélkül ľészben vagy egészben hasznáJatra átengedi, vagy arca a
Bérbeadó hozzájćttu|ásáhozkötött báľmilyen szerzodéstköt,hozzćtjárulás nélkiil.

c) A Béľbeadó részére fizetendő bérleti dij, konizemi díj, káľtérítés, illetve egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Béľbeadó íľásos - a felmondás kilátásba
helyezését is tartalmazo - felhívásaľa a fizetési kötelezęttségének a felszóIítás
kézliezvétclét követo 8 napon belüI nem tesz eleget.

d) A bérleti szeľződés megkotését kcjveto 8 napon belül nem kezdemény ezi, vagy a Béľbeadó
felhívását követő 8 napon belül nem ínÍézi avízőra nevéľe torténo átirástÍ., valamint nem
köti meg a bérlemény haszná|atához szükséges valamennyi szo|gá|tatási szeľzodést, vagy a
szo|gá|tató felhívásában szereplo hatáľidőn belül a szo|gá|tatćlsi szerződések szükség
szerinti módosítását, vagy ezek megkotését az ęlőbbi határidőn belül a Béľbeadó felé a
szeľződések egy másolatának leadásával nem ígazo|ja, Meghiúsítja, ill. akadá\yozza az tlj
nrérőóľa beszerelését.

e) A szolgáltatási szeľzodésekben szereplő, illetve aszo|gá|taÍő á|ta|kiszám|ázott szolgáltatási
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjátó| a szerződésben, illetve a
szám|źtban szereplő határidőig aszo|gtitató ľészére nem ťlzeti meg'

f) A befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhaszná|ása esetén azt az eľedeti összegľe a
Bérbeadó íľásos felhívásátóI számított 8 napon belül nem egészíti ki.

g) A bérleményet és beľendezési tźľgyait nem rendeltetésszerűen haszná|ja, az ezekben á|ta|a
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem j avitjameg, ill. akárt nem téľíti
meg a bérbeadónak'

h) A Béľbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az á||agmegóvás éľdekében a béľleményen
bel ul fe lmeľül ő fe l új ítási, karban tartási,j avítás i munkákat.

i) A bérleményben a Béľbeadó elozetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést. A
tátsasház,vagy a Béľbeadó elozetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélktil he|yez
ki ľekl ámot i l letve cé gtétb|tt, lé gkondicionáló berend ezést, sze||őző ki vezeté st.

j) A bérleményt úgy lraszrálja, a BéľIő, a tagtrai, a do|gozői, az tJz|eti partneľei olyan
magatartást tanťrsítanak, amely az éptiletben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a
tevékenységében zavar.ja vagy veszélyhelyzeteto terem1 és ezt a magatartásáI a Béľbęądó
felszólítását kĺivętŕĺ 8 napon hglĺi] nom sziinteti meg.

k) A Bérlő a bérlemény közvetlen kiirnyezetében akáľ a béľlĺĺ vagy tagja, dolgozói, üzleti
partneľei, ĺigyfelei által tanr]rsított' a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan
ellentétes magatartásokat neki felľóható okból az önkoľmźnyzat köztęľĺilet felügyeletét
e]látó szerve felé nem jelenti be.

l) A bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, ill. nem rendeltetésszeľűen
használja.

m) Nem kcjt biztosítćst a bérleményben levő vagyontárgyaira, valamint a tevékenységébol
eredő károkra, a kötvényt a Bérbeadónak a szeľződésben meghatározott hatáľidőn belül
nem mutatja be, és mindezt a Bérbeadó felhívása ellenéľe 8 napon belül nem pótolja.



n) A halĺlsłigi. tĹizvćclclllli. haIesĺ:lvéĺJęlnli ĺ'ĺs pilltsŕrri vć'clcInli eIoíľásokat a Béľbeadó |eIhívása
eIlenéľc Ilcni tĺłrĺ.ia bc.

o) A székhelyében, lakcínrében bekovetkezetĺ változást nenr je|enti be a l]éľbeadónak

p) Nem engedi be a Béľbeadó képvíselojét a béľ]eménybe a rendeltetésszeľű használaĺ
ęllenoľzése, il|etve a Béľbeadót terhelo fe|úiítási munkák vészése érdekében. il|' ezek
végzésében akadá|y ozza.

q) A jeIen szeľzodésben Íbglalt esetekben.

30.

A béľleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabźiyok által szabtiyozott
esetekben szűnik meg.

31.

A bérletijogviszony bárnrilyen megszűnisc csctćn a Béľ|ő köteles a béľletijogviszony utolsÚ
napján a béľleményt kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Béľbeadrĺ
képviselőjénęk átadni. A felek az átadott béľleményről állapotfelvételt és helységleltárt,
tarta|mazó jegyzokönyvet vesznek fel. A BéľIő hozzájáru| ahhoz' hogy amennyiben a bérleti
jogviszony megszĹĺnését kovctő 8 napon belül ingóságaitól kiĹiľítve nem hagyja el a
bérleményét' a bérbeadó illetve képviseloje jogosulttá válik arra, hogy a helyiséget felnyissa,
az ingőságokat a bérlo költségére elszállítsa, és a bérleményt birtokba vegye. A Bérbead(l az
ingóságol<on törvényes zálogjogot szerez a hát'ralékos béľleti és használati díj, valamint a
járulékai ere.jéig.

32.

Ha a bérlemény korábban a Bér|ő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon
bejelentésre keriilt, a bérleti jogviszony megszűnését kövętő l5 napon belül a béľlő k<jteles azt
tĺjrĺjltetni'

33.

A Béľlő a bérleti jogvíszony bármely okból töľténő megszűnése esętén cseľe helyiségekľe
nem tarthat igényt. Kárta|anitásra abban az esetben taĺthat igényt, ha a bérleti jogviszony _
részéto| töľténő - felmondására a Béľbeadĺĺ szerződésszesése miatt kerĺilt soľ.

34.
A jelen béľleti szeruodében nem szabá|yozoľt kéľdésekben a lakások és helyiségek béľletéľőI
szóló 1993. évj LXXVIII. töľvény, anemzeti vagyonľól szó|ő201l' évi CXCVI. törvény, a
Polgári TĺirvénykonyvrőI szólo 20|3. évi V. töľvény, valamint az onkormányzat tulajdonában
álló nem lakás céljára szolgél|ő helyiségek bérbeadásanak feltételeiről szóló 35l20t3. (VI.20.)
önkormányzati ľendelet mindenkoľi vonatkozó ľendelkez ései az irrínyadóak.

35.

Szerződ'íi Felek az esetleges jogvitájukat elsodlegesen peren kívüli megállapodassal kíséľlik
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eľedményre, a bérlemény helye szerint illętékes
bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.



3ó.

A Bérlő kijelenti, hogy a jelen szeľződésben foglalt kötelezettségei vállalásáĺakozjegyzó e|ótt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyi|alkozatot ír alá. Ez alapján bíľósági végrehajtásnak van
helye. A béľlő tudomásul veszi, anrenllyibenazegyoldalú kcjtelezettsćgválIalási nyilatkozaIot
a. jelen bérleti szeľződés a|áirását kovető 5 munkanapon beltil nem írja aIá, az
onkormányzatnak, illetve a Bćľbeadónak a Béľlő kíjelöIésérőI szoló.iognyilatko zatáhozva|o
kötottsége megszűnik, a jelell béľleti szęľzodés ahatá|yát veszíti.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj,
közmű díj és egyéb tartozás ménékét a Béľbeadő szám\á| nyilvántartásai, könyvei alapján
késztilt kilzjegyzői okiľatba foglalt ténýanúsítvány igazolja, amelynek elfogadćsára a Felek
j elen szerző dés a|áír ásával kotel ezettsé get vál lalnak.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbead ő a kiłzjegyzőto| a teljesítés
kötelezettség |ejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténýanúsítványba
foglalását is kéľheti, amennyiben a bíľósági nemperes eljáľáshoz errę szükség Van.

A Szeľződő Felek a felkért kozjegyzónek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést
megadják, abból a célból, lrogy a fenti egyoldalú kĺjtelezettségvállalási nyilatkozatot, ill. a
ténytanúsítv ányt elkészítse.

A Szerződő Felek rogzítik, hogy egyoldalú kotelezettségvállalási nyi|atkozat és a
ténytanúsíÍvány költségei a bérlőt terhelik'

37.

A Szerződő felek rcigzítik, hogy a ]akások és helyiségek bérletéľó| sző|ő 1993, évi LXXVIII.
töľvény 11/A. $ (1) bekezdése és a 95' $ (2)bekezdése éľtelmében2016.januáľ I. napjźúő| a
Bérbeadó a nem lakás céljaľa szo|gá|ő helyiségek tekintetében a jogszabá|yban meghatáľozott
energiahatékonysági tanúsítvány másolati példanyát a béľleti szerzódés megkötését
mege|ózően kcjteles az ilj bér|őnek bemutatni, és azt a szerződés megkötésével egyidejűleg a
Bér|ő részére átadni.

A Bér|o jelen okiľat a|áirásával kijelenti, hogy . . azonosító szźlmma| ellátott
energiahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azza| mindenben
megegy ező másolati példányt átv ette.

38.

A jelen béľleti szerzodés akkor lép hatályba, ha a Béľlő az ővadékot a Béľbeadónak
megťlzette, valamint aközjegyzoné| az egyoldalú kötelezettségvállalási nyĺ|atkozatot a|áirta,

39.

A jelen béľleti szerzódés nregkötéséve| a Szerzłĺdő felek között a bérlet tźrgyaban koľábban
esetlegesen létrejött szibeli vagy íľásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve
azokat, amelyek a jelen szerzódés mellékletét képezik.
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40.

A SzerzłjĺJő lł.clek ki.jelentik' hogy a béľ|eti szeľzoclés a|áírására.jogosultak. Ii ki.jelentésĹikért,
valanrint a bćľ|cti szerzodésben leíľt aĺJatok helyességééľt tel.jes anyagi |eleIősségcl válIaInak.

41.

A jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, a|áírási címpéldánya, a képviselő
szemé l yi i gazolv ányán ak é s l akcímkáľt y áj ának nr áso l ata.

42.

.|e|en szerződés . ( ) szźtmozoÍt oldalból áll és 5 (öt) eredeti példányban készijlt. A
bérleti szerződéstaSzerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenbenmegegyezőt,
j óvahagyól ag írták alá.

Kelt: Budapest,

Budapest Józsefváľosi onkorm ányzat Bérlő képviselője

Bérbeadó meghatal m azásábő| és megbízásábó| elj áľó

Jĺĺzsefváľosi GazdáIkodási Kőzpont Zrt.
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l l. sz. melléklel

osszefoglaló a benyújtandó aján|at foľmai és tarta|mi követclmónyeiľől

Az aján|atot az aján|attevől jogi szenlé|y/szeÍvezet képviselő.ie minden oldalon kézjegyéve|
köteles ellátni. Az aján|atnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznię'

A borítékon a következő szoveget kell feltiintetni: ,,Budapest VIII. kerület,Bľódy S' u. 27'
szám a|atÍi,36655/0/Al8he|yrajzi számu nem lakás cé|jćtra szolgáló helyiség bérbevétele''

Az aján|atot sértetlen boľítékban kell benyújtani, séľült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem
vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy máso|at is elegenclő, az erecleti igazo\ást kell csatolni aZ
ajttnlathoz.

Az aján|ati biztosíték befizetésénél a kĺjzlemény rovatba a kovetkezőt kell beíľni: ajántatí
biztosíték

Az ajánlat.tarta|mtÍ. a kcjvetkezo soľrendben kell összefűzni:

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

2. Ajánlati összesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat a vállalkozóiigazo|ványľól (egyéni vállalkozás
esetén)

4. Eredeti, 30 napná| nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet
bej e gyzéséľő l (| o gi szeméIy l szęÍv ezet esetén)

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

6, A Ptk. előíľásai szerinti bizonyitő erejű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a
cég képvise|ője kja a|tl

7. Palyázati dokumentáció megvásárllásátől szóló bevéte|i pénztárbizonylat másolata

8. Ajánlati biztosíték befizetéséľől szóló igazo|ás másolata

9. Nyilatkozat végelszámolásról, csodeljáľásról, felszámolásľól, végľehajtási eljarásľól (4.
sz. melléklet)

l0. Béľbeszámítási kérelem esetén a kéľelem leíľása és a béľlemény felújításával
kapcsolatos elképzelé sek, hozzávetőleges kĺ!ltségvetés

l1. NyilatkoznÍ a pń|yĺĺzati feltétclck clfogadásárő|, szeľződéskötésľől, ingatlarrszeľzési
képességrőI, aján|ati kötottségrő| (5, sz' melléklet)

12, Nyilatkozat adó és adók módjára behajthato köztartozásrő|; Kiíľóval szemben fennálló
tartozásrő| (6. sz' melléklet)

13. NAV igazolása aľról, hogy nem áll fenn köztaftozása,

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

15. Béľbeađóval szemben fennálló tu.tozás igazo|ása (beszeľezhető: JGK ZÍt. 1083
Budapest, Or u. 8. I. 35. szoba)
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l6. Nyilatkozal pénzĹigyi a|kalmasságről (7. sz. nlel|ékleĺ)

1 7 . Nyi l aĺkozat a bankszźlnlaszámról (8. sz. me| l éklet)

18' Nyilatkozat a szerveze1 átláthatóságárő| (9' sz. nlelléklet)

19' Amennyiben szĹikséges, további okiratok a szervezet át|áthatóságának igazo|ására

20. A béľleti szeľződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

t
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l2. sz. nleIIékIcl

A|talános Tájékoztatő

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľtjlet, Bródy S, u' f]. szám a|atti'
3665510lA18 helyrajzi számú nenr lakás cé|jára szolgáló helyiség, amely az ingatlan-
nyilvántartásban üzlet besorolással szerepel.

A Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában á|1ő nem lakás céljára szolgáIó
helyiségekben a bérbeadó helyett e|végzett munkálatok kclltségeinek elszámolását, az
onkormányzat Képviselo-testület 248ĺ2Ol3. (VI. l9.) szánrú határozatárĺak 34' pontja
szabá\yozza, Ez a|apján a bérbevett nem lakás céljáľa szo\gźl|ó lie|yiség fe|újítása soľán a
béľbeadó helyett, a bérlő á|ta| e|végzett munkálatok költségének elszámolás ára az alábbiak
szcrint van lehetőség.

. A helyiség bérbevétele előtt t<jbb alkalommal is kéľheti a helyiség megtekintését, amely
megtekintések sorĺín lehetősége van felmérni a szükséges munkálatokat, kikérheti szakember
véleményét, áraján|atot kérhet. Ez a|apján tud donteni a helyiség bérbevételéľől és
mega|apozott bérbevételre vonatkozó pá|yázatot nyújthat be a Jizsefvárosi Gazdálkodási
Kozpont Zrt.-n keľesztüI a tulajdonos-bérbeadó onkoľmányzathoz. A megtekintés
időpontjának egyeztetést csak a megtekintőben meghatározott szervezet meghatalmazással
rendelkező képviselője (dolgozója), vagy a megtekinton meghatározott személy
kezdeményezheti, a megtekintésen csak azaszemély vehet részt.

. Béľbeszámításra csak a tulajdonos elozetes jóvahagyása alapján van lehetőség. Azazvagy a
még a pá|yázathoz csato|tan, vagy a bérleti szerződé,s megkcitését követően a munkálatok
megkezdése előtt kell nyújtani a helyiség felújításaľa vonatkozó tételes költségvetést. A
kclltségvetés elfogadásáról, a munkálatok kcĺltségeinek bérleti díjba történő beszámítźlsárő| a
tulajdonosi joggyakorló dĺjnt. A döntés a|apján megkötött Béľbeszámítási megállapodás
alapján történik meg a munkálatok költségeinek elszámolása.
. A felújítás költségvetésének benyújtása előtt kéľjtik, egyeztessen aZ Ingatlanszo|ga|tatási
Irodával (l083 Budapest VIII. keľület, Tavaszmezó u.2'; telefonszámok:06I334-]1745,3|4-
1098,333-4|46), ame|yek azok a felújítások, amelyeket a béľbeadónak kell elvégeznie, így a
költségek a bérbeadót terhelik, és melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a bérlet
idotartama a|att a bérlőt terhelik, így ezen ktiltségek megtéľítésére igény nem nyrijtható be a
bérbeadó felé.

. A Bizottság döntése után a Keľeskedelmi célú béľbeadási Iroda megköti a Bérbeszámítási
megállapodást a béľlővel, ami után kezdődhet csak el a felújítási munkálatok elvégzése, és a
költségek megállapodásban foglalt feltételek szeľinti elszĺímoIása.
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. A bérlő azá|ta|a clvćgzetl béľbeadóľa taľtozó nrun|<ákrĺi| az onkoľnrárlyza| szánl|át ál|ít ki.
A bérbeacJĺ,l a bérbcszánrítással lefedett bérleti c|íiat egy ĺjsszegben, a lĺovetkező lravi
szám|áva| egyic1c.iĹileg l<Ĺildi nleg a béľlo ľészéľe. A béľlo ezt kovetoen a bérbeszáníĺás
idotaľtanlár.a. a béľbcszál.llíIás levonása utálr íelrlrlrraľadl osszegnek nlegĺ.elelő béľleti dí1
számlát kap havonta, melyet koteles határidőľe befizetni.

A bérbeszánításra vonatkozó igéný célszerű mźn a pá|yázatban szerepeltetni (árajánlat,
kclltségvetés mellékletként töľténő becsatolásával), hogy nyertes pá|yázat beadása esetén a
pályázatot. elbíľáll, a béľbeadói jogokat gyakorló bizottság tudomást szerezzen erről, és ennek
ismeľetében hozhassa meg döntését.

Bérbeadói köteIezettség:

A helyiségben lévo berendezésitárgyak és közműórák műkodő képes á||apotának biztosítása
béľbeacĺói kötelezettség' amennyiben a mérőóľák ĺítíľósríval problćma meľiil fel, vagy azok
hiánya esetén, a Jőzsefvtlrosi Gazdálkodási Központ Zrt' IngaÍ|anszolgáltatási Irodájához kell
foľdulni (l083 Budapest VIII. kerĺllet, Tavaszmezó u.2. telefonszámok: 06 t 334-1745,314-
1098,333-4146).

A Bérbeadó szavato| azérL,liogy harmadik személynek nincs a helyiségľe vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiség bitokbavételében, zavarta|anhaszná|atban akadályozza,vagy
korlátozza.

A Béľbeadó gondoskodik a Béľlő tűrési kötelezettsége mellett, az é|etvęszé|yt okoző, az
ingatlan á||agatveszé|yeztető, a helyiség ľendeltetésszenĺ használatát lényegesen akadá|yoző,
a Bérbeadót teľhelő hibák kijavításaĺól. A Bérlő e munkálatok e|végzését a bérbeadóval
történt me gál l apo dás al apj án átv á||a|hatj a.

Béľlő kiitelezettsége:

A bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yezo hatőságok,
szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok) nyl|atkozatá;",
i l letve a j o gszab źúy szeľi nti tul aj dono si hozzaj áru|ást m egszerzésérő l.

A tevékenység megkezdése előtt a bérbevett helyiség haszná|ati módja megváltoztatásćthoz a
tźlr sashźn bel ee gyező nyi l atkozata szüksé ges lehet.

A helyiségetkiztltő|ag a bérleti szerződésben foglalt tevékenységre haszná|hatja, továbbá a
bérleménybe töľténo beťogadáshoz, a|béfletbe adáshoz, a helyiség cseľéjéhez, a bér|eti jog
átr uházásáho z a h e l y i s é g tul aj do no s án ak ho zzáj aru|ás a s z ük sé ge s.

A helyiséeben lévő közmiĺóľák saját névľę történő átíratása. amennyiben a hel}'iség
rendelkezik" víz közmű ellátottsáqeal. vállalja saját költségen a vízóľa
felszerelését/hitelesítését (az ezzel kapcsolatos költségek vállalását) vagy a nevéľe történő
átíratźsát

Kötelęs a bérleményt és a berendezési tźrgyait ľendeltetésszeľiĺen használni, valamint
gondoskodni a beľendęzési targyakban' - ideéľtve aZ épület szcľkczcti elemeiben,
vezetékekben, éptilet-ťelszeľelési taľgyakban - mind akizfuőIagosan használt, mind a közĺjsen
hasznáIt helyiségekben a saját, vagy a béľleményeket haszrń|atára vele együtt jogosított
személyek magatartása folytán keletkezett hibák kijavításaľó| és az okozott kár megtérítéséľől'

Kĺiteles az éil|agmegóvás érdekében a béľleményen belül felmeľĺilő kaĺbantartási, javítási
munkákat saját kĺiltségén elvégezni. A bérlemény buľkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
bérlemény beľendezéseinek, a portálnak az uz|eÍhomlokzatnak a karbantanásával, illetoleg
azok pótlásával' cseréjével kapcsolatos koltségek viseléséľe a Bérlő köteles' 
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Az épület homlokzatán- a táľsaslrázban levo helyiség esetén a táľsaslráz közgyűlése, tisztĺt
onkoľmányzati tulrajdonúházban lévo helyiség esetén a Bérbeadó elozetes engcdéIyével és az
álta|a jiváhagyott helyľe és kiviĺelben csak olyan cégtáb|át, enrb|émát' reklánrot,
légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabá|yoknak megfelelő. Az építési engedély koteles cégtáb|a, enrbléma, ľeklánl'
légkondicionál<l berendezest, szel|ozo kivezętést kihelyezése ezen felĺil jogeľos építési
engedély biľtokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégsegyzésében, vagy képviseletében bekĺjvetkezo vá|tozást köteles a
cégbírósági váItozásjelentési kérelem benyújtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni.

Bérlő a tudomásra jutástól számított 8 napon beltil kĺiteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele
szemben fęlszámo|ási vagy csodeljáľás indult, vagy a végelszámolását hatáľozta e|.

Amennyiben az önkormányzati tulajdonú béľelt helyiséget a bérlo székhelyeként vagv
telephelyeként a cégbíróságon bejelentette, a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon
be]ül köteles azt töröltetni.
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