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Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, dr. Dékány Szilvia - Gazdálkodási Ügyosztály vezető-
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jogtanácsosa, Tóth Csaba - Igazgatási Iroda vezetóje, dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna - 
Családtámogatási Iroda vezetóje, Teszársz Károly - tanácsadó, dr. Juharos Róbert - 
tanácsadó, Bozsik István  Peter  - Rév8 Zrt.  mb.  cégvezetóje, dr. Koroknai András - 
JózsejVárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ ,főigazgatója, Szabó Csaba - Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ képviseletében, dr. Kecskeméti László Zsolt 
- Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója, Pénzes  Attila  - 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. parkolási igazgatója, dr. Elek Csilla - Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. beszerzési és fejlesztési igazgatója, dr.  Unger Roland  - Új Teleki 
téri Piac és Termelői Piacok vezetője,  Balogh  Veronika - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. divízióvezetője, Jakab  Andrea  - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  mb. 
divízió vezetője, dr. Görcsös Mónika - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. irodavezetője, 
Nováczki Eleonóra - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt  operativ  munkatársa, dr. 
Orosz András - jogász, Futureal Kft. képviseletében,  Balogh Peter  - tervező, Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. képviseletében, Ürmös Gábor - tervező, Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ  Zn.  képviseletében 
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Soós György 
Szeretettel köszöntök mindenkit a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  23.  rendes 
ülésén. Megállapítom, hogy  12  bizottsági tagunk van jelen, határozatképesek vagyunk.  A 
következő napirendi pontokat tárgyaljuk. 
(Ismerteti a meghívó szerinti napirendi javaslatot a kiemelt módosításokkal, majd szavazásra 
bocsátja az alábbiak szerint) 

Napirend 

1.  Közbeszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

1.  Javaslat orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatos döntésekre (HELYSZÍNI 
KIOSZTÁS) 
Előterjesztő:  ‚Jr.  Mészár  Erika  - aljegyző 

2.  Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat  „A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
szállítási, rakodási és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" tárgyú 
beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PóTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr.  Balla  Katalin - Jegyzői Kabinet vezetője 

2. Javaslat eredmény megállapítására a „Józsefváros Csarnok negyed TAR KÖZ  2018 
pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa utca átépítése engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban 
Előterjesztő: lványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

3. Javaslat a  „Horvath Mihaly ter  északi oldalának tervezése" tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

3.  Gazdálkodási Ügyosztály 
Előtetlesztő:  ‚Jr.  Henez Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület,  Maria  utca  54. 

szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás kialakításához (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, Stáhly utca  13. 

számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez 
4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, Magdolna utca 

38.  számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez 
5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Mátyás tér  18. 

szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez 
6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, a  Budapest  VIII. kerület, Teleki  Laszlo 

ter  és Diószegi  Samuel  utca között gázvezeték építéséhez 
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7. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, karácsonyi 
díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés 
megkötésére 

8. Javaslat a Delej utca egy részének és a Gázláng utca kórházak részére történő 
használatba adására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

9. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Golgota út 
magántulajdonban álló szakaszának lezárásához (SÜRGŐ SSÉG, HELYSZÍNI 
KIOSZTÁS) 

4.  Rev8 Zrt. 
Előterjesztő: Bozsik István Péter -  mb.  cégvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Foglalkoztatás egészségügy program" 
tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
(PÓTKÉZBESÍTÉS) 

2. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér 
továbbfejlesztése (LP4, KP6)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására és új eljárás megindítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

3. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Önkormányzati lakóépületek komplex 
közösségi megújítása  (LP  I )" tárgyú, közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására - ELŐ TERJESZTŐ VISSZAVONTA 

4. Javaslat „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-  L2.1-18-2018-00011 
azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

5. Javaslat az „Önkormányzati helyiségek felújítása  (2  részben)" vállalkozási szerződés 
módosítására (SÜRGŐSSÉG, POTKÉZBESÍTÉS) 

5.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Baross utca  118.  földszint  2.  szám alatti üres, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

2. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatti üres, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének 
megállapítására 

3. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Dankó utca  34.  szám alatti ingatlan teremgarázsában 
lévő  14.  számú gépkocsi-beálló bérbeadására 

4. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Horánszky utca  12.  szám alatti üres garázs (hrsz: 
36635/0/A/35)  bérbeadására 

5. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint  1.  szám alatti helyiség 
(hrsz.:  35643/0/A/4)  bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására 

6. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Karácsony Sándor utca  2/C.  szám alatti üres,  nein 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

7. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Kőfaragó utca  5.  szám alatti üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására 
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8. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Orczy  tat 29.  földszint  12.  szám alatti üres, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

9. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  14.  földszint  1.  szám alatti helyiség 
(hrsz.:  35662/0/A/1)  bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására 

10.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  14.  földszint  2.  szám alatti helyiség 
(hrsz.:  35662/0/A/2)  bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására 

I I. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Puskin utca  24.  földszint  12.  szám alatti üres, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének 
megállapítására (HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 

12.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Rákóczi út  59.  szám alatti helyiség (hrsz.: 
34628/0/A/6)  bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására 

13.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Szabó Ervin  ter 3.  szám alatti ingatlan 
teremgarázsában lévő  273.  számú gépkocsi-beálló bérbeadására 

14.Javaslat az Új Teleki téri Piac E jelű  4.  szám alatti üzlethelyisége tárgyában kötött 
bérleti szerződés felmondására, és az üzlethelyiség pályázat útján történő újbóli 
hasznosítására 

15.Javaslat az Új Teleki téri Piac L jelű  2.  számú üzlethelyiségének albérletbe adásához 
való bérbeadói hozzájárulásra 

16.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező  u. 2.  szám alatti Társasházban a 
felvonó létesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

6.  Egyéb előterjesztések 
(Másbeli előterjesztés) 

I. Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 

2. Javaslat a Csarnok, Magdolna, Orczy, Losonci is Corvin negyedekre vonatkozó új 
kerületi építési szabályzat véleményezési eljárása során érkezett vélemények 
el fogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő.  lványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

3. Javaslat adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos döntéshozatalra 
Előterjesztő: dr Mészár  Erika  - aljegyző 

4. Javaslat  65  éven felüliek támogatására az „Idősek Világnapja" alkalmából 
(SÜRGŐ SSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

7.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

I.  Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. 6.  szám alatti üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására 
Előterjesztő' dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

OE. A Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  16.  szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 
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3. Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások felújítására, házfelügyelők kijelölésére és 
ahhoz kapcsolódóan házfelügyelői szolgálati lakások bérbeadására (HELYSZÍNI 
KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

4. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

5. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület,  11111111 111111  szám alatti lakás 
pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefirárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazd álkodcisi igazgatója 

6. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik 
lakás bérbeadása mellett 
Előterjesztö: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

7. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

8. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

9. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

10.Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
elidegenítésével kapcsolatos vételár  es  eladási ajánlat jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Kecskernéti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

11  Javaslat  a Budapest  VIII., . szám alatti lakásra 
vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

12.  Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, József körút  53.  szám alatti helyiség (hrsz.: 
36704/0/A/1)  bérleti jogának átruházására (SÜRGŐ SSÉG, HELYSZÍNI 
KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

Soós György 
13  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (a napirendet) elfogadta. 
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1055/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend 

1.Közbeszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

I. Javaslat orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatos döntésekre (HELYSZÍNI 
KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  - aljegyző 

2. Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

I. Javaslat  „A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó 
szállítási, rakodási és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" tárgyú 
beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: dr.  Balla  Katalin - Jegyzői Kabinet vezetője 

2.  Javaslat eredmény megállapítására a „Józsefváros Csarnok negyed TÉR_KÖZ  2018 
pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa utca átépítése engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban 
Előterjesztő.  Iványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

3. Javaslat a  „Horvath Mihaly  tér északi oldalának tervezése" tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem erő beszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

3.  Gazdálkodási Ügyosztály 
Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
2. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület,  Maria  utca  54. 

szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás kialakításához (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
3. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület,  Stably  utca  13. 

számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez 
4. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. kerület, Magdolna utca 

38.  számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez 
5. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Mátyás tér  18. 

szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez 
6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, a  Budapest  VIII. kerület, Teleki  Laszlo 

tér és Diószegi  Samuel  utca között gázvezeték építéséhez 
7. Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, karácsonyi 

díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés 
megkötésére 
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8. Javaslat a Delej utca egy ,  részének és a Gázláng utca kórházak részére történő 
használatba adására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

9. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. kerület, Golgota út 
magántulajdonban álló szakaszának lezárásához (SÜRGŐ SSÉG, HELYSZÍNI 
KIOSZTÁS) 

4.  Rév8 Zrt. 
Előterjesztő: Bozsik István Péter -  mb.  cégvezető 
(ításbeli előterjesztés) 

I. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Foglalkoztatás egészségügy program" 
tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
(PÓTKÉZBESITES) 

2. Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér 
továbbfejlesztése (LP4, KP6)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására és új eljárás megindítására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

3. Javaslat „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 
azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

4. Javaslat az „Önkormányzati helyiségek felújítása  (2  részben)" vállalkozási szerződés 
módosítására (SÜRGÖSSÉG, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

5. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  118.  földszint  2.  szám alatti üres, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

2. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatti üres, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének 
megállapítására 

3. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  Danko  utca  34.  szám alatti ingatlan teremgarázsában 
lévő  14.  számú gépkocsi-beálló bérbeadására 

4. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Horánszky utca  12.  szám alatti üres garázs (hrsz.: 
36635/0/A/35)  bérbeadására 

5. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint  1.  szám alatti helyiség 
(hrsz.:  35643/0/A/4)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására 

6. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Karácsony Sándor utca  2/C.  szám alatti üres, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

7. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Kőfaragó utca  5.  szám alatti üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására 

8. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Orczy út  29.  földszint  12.  szám alatti üres, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

9. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  14.  földszint  1.  szám alatti helyiség 
(hrsz.:  35662/0/A/1)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására 
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10.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  14.  földszint  2.  szám alatti helyiség 
(hrsz.:  35662/0/A/2)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására 

11.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  Ruskin  utca  24.  földszint  12.  szám alatti üres, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének 
megállapítására (HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 

12.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Rákóczi út  59.  szám alatti helyiség (hrsz.: 
34628/0/A/6)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására 

13.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  Szabo  Ervin tér  3.  szám alatti ingatlan 
teremgarázsában lévő  273.  számú gépkocsi-beálló bérbeadására 

14.Javaslat az Új Teleki téri Piac E jelű  4.  szám alatti üzlethelyisége tárgyában kötött 
bérleti szerződés felmondására, és az üzlethelyiség pályázat útján történő újbóli 
hasznosítására 

15.Javaslat az Új Teleki téri Piac L jelű  2.  számú üzlethelyiségének albérletbe adásához 
való bérbeadói hozzájárulásra 

16.Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező  u. 2.  szám alatti Társasházban a 
felvonó létesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS) 

6.  Egyéb előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1. Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica - Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 

2. Javaslat a Csarnok, Magdolna, Orczy, Losonci és Corvin negyedekre vonatkozó új 
kerületi építési szabályzat véleményezési eljárása során érkezett vélemények 
elfogadására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

3. Javaslat adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos döntéshozatalra 
Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  - aljegyző 

4. Javaslat  65 even  felüliek támogatására az „Idősek Világnapja" alkalmából 
(SÜRGÖSSEG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

7.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

I.  Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. 6.  szám alatti üres, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadására 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

2. A Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  16.  szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 



3. Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások felújítására, házfelügyelők kijelölésére és 
ahhoz kapcsolódóan házfelügyelői szolgálati lakások bérbeadására (HELYSZÍNI 
KIOSZTAS) 
Elöterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!, 
vagyongazdálkodási igazgatója 

4. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

5. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

6. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, rif/MN/Milla kám alatti 
bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik 
lakás bérbeadása mellett 
Előterjesztő : dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

7. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület,  .111.11.111.111111111110  szám alatti lakás 
elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

8. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

9. Javaslat  a Budapest  VIII, kerület,  a  szám alatti lakás 
elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

10.Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, S szám alatti lakás 
elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 
Előterjesztő: dr Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

11.Javaslat  a Budapest  VIII., szám alatti lakásra 
vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

12.Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, József körút  53.  szám alatti helyiség (hrsz.: 
36704/0/A/1)  bérleti jogának átruházására (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS) 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  Bizottság létszáma — Vörös Tamás megérkezésével —  14 főre változott. 
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1.  Közbeszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatos döntésekre 
Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  - aljegyző 

Soós György 
I  .1  helyszíni kiosztás. Jakabfy úr parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Azt szeretném kérdezni, hogy a  1V-es  határozati javaslatban, ott az 1-es és 
a 2-es pontban két különböző cég van megnevezve. Ez nyomdahiba, vagy valóban igy van? 
Továbbá azt szeretném kérdezni, hogy ilyen bíráló bizottságok két taggal határozatképesek-e? 
Meg a név nélkül kitöltött nyilatkozatok, azok értékelhetők-e összeférhetetlenségi 
nyilatkozatok. Aztán, igen, úgy hirtelen ennyi, majd utána folytatjuk. 

Soós György 
Erdemben válaszol rá az Aljegyző asszony. Parancsoljon. 

Dr.  Mészár  Erika 
Köszönöm  a  szót, Elnök úr. Határozatképes  a  két taggal,  mind  formailag,  mind  tartalmilag, 
mind  pedig jogilag elfogadhatóak azok  a  nyilatkozatok,  mind  az Észker,  mind  pedig  a  Hivatal 
levizsgálta, és hogyha az első kérdését még egyszer —  most  itt segít  a  kolleganő abszolúte 
jogos az észrevétele, ott tényleg elírás történt,  a 1V-es  pontra gondolt Képviselő úr,  a 
határozati javaslatnál. Igen, ott elírás történt, köszönöm.  Az  Ultragel  Hungária  2000 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, az  a  helyes. 

Soós György 
Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Vitát zárom, szavazás következik. (Szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat.) 

13  igen,  0  nem,  1  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatokat) elfogadta: 

1056/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Rectoscop készülék beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

1. a Z&É,-MED Kft.,  1165 Budapest,  Margit  u, 114.  ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 
73.§ (1)  bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban 
foglaltakat nem teljesítette, ezáltal ajánlata nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek. 

2. a Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű (az egybeszámítási 
kötelezettségre tekintettel) gyorsított nyílt eljárás (Kbt,  81.  §  (10)  bekezdés alapján) 
folytat le oly módon, hogy az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési 
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dokumentumok tartalmi elemei megegyeznek a Bizottság  686/2019.  (VI.24.) számú 
határozatában foglaltakkal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

1057/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási  is  Pénzügyi Bizottság  a  Kisértékű orvostechnikai eszközök 
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

1. az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont (legalacsonyabb ár) 
szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó  Ultragel  Hungary 2000 KW (1023 Budapest, 
Bécsi út  4.)  ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján megfelelő. 

2. a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető alábbi 
ajánlattevő tekintetében kerüljön elvégzésre  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási 
cselekmények: 
Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

1058/2019. (1X.23.)  sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Sterilizáló készülékek beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

1. az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.)  ajánlata a Kbt.  69. 
§  (1)-(2)  bekezdése alapján megfelelő. 

2. a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően a felhívásban foglalt értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot benyújtó alábbi ajánlattevő tekintetében kerüljön 
elvégzésre a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási cselekmények: 
NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca I.) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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1059/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Multifunkcionális elektromos stimuláló 
tárgyú közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

I.  az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó  Ultragel  Hungary 2000  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  (1023 Budapest,  Bécsi irt  4.)  ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (1)-(2) 
bekezdése alapján megfelelő. 

2. a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően  a  felhívásban foglalt értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot benyújtó alábbi ajánlattevő tekintetében kerüljön 
elvégzésre  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási cselekmények: 
Ultragel  Hungary 2000  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátok Felelősségű Társaság 
(1023 Budapest,  Bécsi üt  4.) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.  Beszerzések 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
2-es blokk. Van-e külön tárgyalási javaslat? Jakabfy ár, parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. 2-est, 3-ast szeretném. 

Soós György 
Akkor külön tárgyaljuk. Rendben. 

Jakabfy Tamás 
A  2-esnél nem tudom az, igen, tudom, a kettes volt az, amit nem tudtam letölteni,  de 
megkaptam e-mailben. Köszönöm. 

Napirend  2.1.  pontja: Javaslat  „A 2019.  október 13-ai helyi önkormányzati választáshoz 
kapcsolódó szállítási, rakodási és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" tárgyú 
beszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előterjesztő: dr. Balla Katalin -Jegyzői Kabinet vezetője 

Soós György 
Rendben, a  2.1-es  vitáját megnyitom, vitáját zárom, szavazás következik. (Szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben foglalt határozatijavaslatot.) 
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14  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta. 

1060/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.  „A 2019.  október  13-aj helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, 
rakodási és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása" tárgyú, közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2. a beszerzési eljárásban érvényes és a legjobb ár-érték arány elve szerinti legkedvezőbb 
ajánlatot a TRI-CAN  Group  Kft.  (2040  Budaörs, Gyár utca  2.);  adószám:  24984412-2-
13;  cégjegyzékszám:  01-09-919002)  ajánlattevő tett, ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő. 
Elfogadott ajánlati ára: 

 

Nettó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Bruttó ajánlati ár 
összesen  (Ft) 

Munkadíj/óra 2000,- Ft 2540,- Ft 

Gépjárműbérlés 
gépjármilvezetővel/óra 

6000,- Ft 7620,- Ft 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a jegyzőt a szerződés aláírására. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  szeptember  30. 

Napirend  2.2.  pontja: Javaslat eredmény megállapítására a „Józsefváros Csarnok 
negyed TÉR_KÖZ  2018  pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa utca átépítése 
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzési eljárásban 
Előterjesztő: lványi Gyöngyvér - főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

Soós György 
2.2-es  vitáját megnyitom. Jakahfy úr parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Azért jelöltem meg, mert nem tudtam letölteni és ma reggel küldték meg, 
de  akkor ez egy új eljárás. Végül is, akkor nem akarok hozzászólni. Köszönöm. 

Soós György 
A  vitát zárom, szavazás következik. (Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatot.) 
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14  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta. 

1061/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  „Józsefváros Csarnok negyed TÉR KÖZ  2018  pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa 
utca átépítése engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzési eljárásban a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a beszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2. a beszerzési eljárás nyertesének, mint a legalacsonyabb ajánlati árat adó Ajánlattevőt, a 
HEKET Kft.-t (Székhely:  1113 Budapest,  Badacsonyi utca  2. A-B.  ép.  2. em. 3.; 
Cégjegyzékszám:  01 09 904605;  Adószám:  14455960-2-43;  Képviseli: Herczeg Zsolt 
ügyvezető;  E-mail  cím: heket@heket.hu) nyilvánítja, az elfogadott ajánlati ár nettó 
14.800.000,- Ft  +  3.996.000,- Ft  ÁFA, azaz bruttó  18.796.000,- Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3. a határozat  1  pontja szerint felkéri a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére, az 
ajánlattételi felhívásban szereplő tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  október  5. 

Napirend  2.3.  pontja: Javaslat a „Horváth Mihály tér északi oldalának tervezése" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előterjesztő: lványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

Soós György 
2.3-as  vitáját megnyitom, Jakabfy úr parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen.  Horvath Mihaly ter  északi oldal tervezése. Lezajlott az eljárás, amiben 
található volt egy szubjektívnek látszó szakmai értékelés rész,  45  százalékos súllyal.  Es  ahogy 
elnézem, ezt nem értékelték. Vagy  ha  értékelték, akkor az előterjesztésbe nem került bele. 
Tehát én úgy láttam, hogy itt csak az árat értékelték  55  százalékkal, a szakmai értékelés az 
nem történt meg és az olcsóbbat terjesztették elő.  Most  ez lehet jó is, rossz is, tehát mindenre 
van már példa, itt az elmúlt évekből. Tehát,  ha  egyszer ez volt az értékelési szempont, akkor 
ha  jó,  ha  nem jó,  ha  nincs értékelve, akkor a vesztes ezt megbírja támadni. Köszönöm. 

Soós György 
lványi Gyöngyvér, parancsoljon. 
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Iványi Gyöngyvér 
Köszönöm  a  szót, Elnök M..  Az  értékelés megtörtént.  Az  előterjesztésbe bele  is  írtuk, hogy — 
tehát  van  egy ilyen mondat az előterjesztésben —, hogy  a  tájépítész szakmai ajánlatok 
értékelése után javasoljuk ezt  a  Landa  Kft-t,  a  szakmai ajánlata  is  neki  volt a  legjobb, és ezért 
így összesítésben ő  a  legjobb.  Az  igaz, hogy nem csatoltuk mögé  a  szakmai értékelést,  de  ezt 
akár meg tudjuk küldeni, hogy  ha  kéri Képviselő M.. Köszönöm. 

Soós György 
Rendben. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs.  A  vitát zárom, szavazás következik. 
(Szavazásra bocsátja az előteriesztésben foglalt határozati javaslatot) 

14  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta. 

1062/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  „Horvath Mihaly  tér északi oldalának 
tervezése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

1. a beszerzési eljárás érvényes és eredményes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2. az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot a  Land-A  Kft. (Székhely:  1112 
Budapest,  Hermánd  u. 14.;  Cégjegyzékszám:  01 09 368633;  Adószám:  12023682-2-43; 
Képviseli: dr. Andor Domokosné;  e-mail:  land-a@land-a.hu) ajánlattevő tette, ezért ő az 
eljárás nyertese. Az elfogadott ajánlati ár nettó  11.700.000,- Ft  +  3.159.000,- Ft  ÁFA, 
azaz bruttó  14.859.000,- Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3. a határozat  2.  pontja szerint felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívás szerinti 
tervezési szerződés kiegészítő tájékoztatásban módosított határidők szerint történő 
megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  október  5. 

3.  Gazdálkodási Ügyosztály 
Elöterjesztő: dr. Hencz Adrienn - ügyosztályvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
3-as blokk,  3.9-es  helyszíni volt, azt külön tárgyaljuk. Van-e még? Jakabfy úr, parancsoljon. 
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Jakabfy Tamás 
Köszönöm. Még az 1-est kérem. 

Soós György 
1-es. Rendben.  A 3.2" 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8.  együttes vitáját megnyitom, vitáját 
zárom. Szavazás következik. (Szavazásra bocsátja a felsorolt előterjesztésekben foglalt 
határozati javaslatokat.) 

14  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatokat) elfogadta. 

Napirend  3.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

A  napirend  3.1.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  3.2.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, Mária utca  54.  szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás kialakításához 

1063/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Pach  Daniel  tervező  (13-14583)  által — a beruházó  Heinrich Passage  Zrt. (cégjegyzékszám:  01 
09 323417;  székhely:  2049  Diósd, Homokbánya  u. 90.)  megbízása alapján — tervezett (Msz: 
1921), Budapest  VIII. kerület,  Maria  utca  54.  szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás 
kialakításához, az alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület,  Maria  utca (hrsz.:  36772)  érintett út- és 
járdaszakaszára terjed ki, 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt a  Maria  utcai teljes járdaszakasz megfelelő minőségben történő 
helyreállítására, melyre a beruházó is kivitelező közösen  5  év garanciát vállal, 

• az új kapubehajtó útcsatlakozást az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni, szerkezeti 
rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- 4 cm AC  I  1  öntött aszfalt kopóréteg 

20 cm C8/10-32-F  stabilizált útalap 
- 20 cm  fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 
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• a további járda burkolatát — a szegély kiépítését követően — az alábbi rétegrenddel 
kell helyreállítani, szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

3 cm  vtg. AC11 öntött aszfalt kopóréteg 
15 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 

- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 

• a tervezett felhajtó rámpa mentén és a kiemelt szegély helyreállítása során a sérült 
útpálya aszfalt útburkolatot legalább  30 cm  szélességben,  5 cm  vtg. MAII öntött 
aszfalttal kell helyreállítani, 

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

f  jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  2  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Napirend  3.3.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, Stáhly utca  13.  számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez 

1064/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Pulai Imre szakági tervező (KÉ-K  07/0235)  kérelmére, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Stáhly 
utca  13.  szám alatti ingatlanon tervezett új épület építési engedélyezése a benyújtott terv (Tsz: 
UM-1-4.)  szerint kialakított kapubehajtó útcsatlakozással valósuljon meg.  A  Bizottság 
hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági  es  hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a  Stably  utca (hisz.:  36450)  érintett szakaszára terjed ki, 

c. kötelezi a kivitelezőt az Stáhly utcai járdaszakaszon a bontási helyek megfelelő 
minőségben történő, a csapadékvíz elvezetését biztosító helyreállítására, melyre a 
beruházó  es  kivitelező közösen  5  év garanciát vállal, 

• a kapubehajtó útcsatlakozást az utcában alkalmazottal azonos típusú ferde szegély 
beépítésével, az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni, szerkezeti rétegenként  20-20 cm 
átlapolással: 

4 cm  MA8 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (bontással érintett járdaszakasz 
teljes szélességében) 
20 cm C8/10-32-F  stabilizált útalap 

- 20 cm  fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 
helyettesíthető) 
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• a járdaátépítéseket az utcában alkalmazottal azonos típusú kiemelt szegélyek 
helyreállítása után az alábbi rétegrenddel kell végezni, szerkezeti rétegenként  20-20 
cm  átlapolással: 
- 4 cm  MA8 érdesített öntött aszfalt kopóréteg (bontással érintett járdaszakasz 

teljes szélességében) 
- 15 cm C8/10-32-F  stabilizált útalap 
- 15 cm  fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 
• a tervezett felhajtó rámpa mentén, valamint a kiemelt szegély kiépítésnél sérült 

útpálya aszfalt útburkolatot legalább  30 cm  szélességben,  4 cm  MAI  1  öntött 
aszfalttal kell helyreállítani, 

d. az új épület kivitelezését követően az ingatlan előtti járdaszakaszt egybetliggő 
aszfaltburkolattal  (MA-8  érdesített öntött aszfalt) kell felújítani, 

e. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

f. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  2  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Napirend  3.4.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására,  Budapest  VIII. 
kerület, Magdolna utca  38.  számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez 

1065/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a 
kivitelező Wesselton  KR  kérelmére, hogy a  Budapest  VIII. kerület, Magdolna utca  38.  szám 
alatti telken épülő társasház két útcsatlakozása a ZAHORA Kft. (cégjegyzékszám:  13 09 
110895; 2161  Csomád, Zahora  u. 9.)  által készített terv (Tsz:  363/2016)  szerinti — Magdolna 
utcai és Lujza utcai oldalon létesített — kialakításokkal valósuljon meg.  A  Bizottság 
hozzájárulását az alábbi feltételekkel és kikötésekkel adja meg: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti 

18 



mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

c. a hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerület, Magdolna utca (hrsz.:  35396)  és Lujza utca 
(hrsz.:  35362)  út- és járdaszakaszára terjed ki, 

d. kötelezi a beruházót (építtetőt) a Magdolna utcai részen a meglévő útcsatlakozás 
megszüntetése kapcsán a járda kiemelt szegélyének és burkolatának helyreállítására, 
az új útcsatlakozás — csapadékvíz elvezetését biztosító — megfelelő minőségű 
kialakítására, melyre a beruházó/építtető  5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett Magdolna utca járda burkolatát a járda teljes szélességében --
szegély kiépítés után — az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, szerkezeti 
rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- 3 cm  vtg.  MA-4  öntött aszfalt 
- 15 cm  vtg.  C12/15-32-F1  betonalap 
- 15 cm  vtg. homokos kavics védőréteg 

• a Magdolna utca és Lujza utca gépkocsi kapubehajtót — a szegély kialakítását 
követően — az alábbi rétegrenddel kell kiépíteni: 

4 cm MA 1 1  öntött aszfalt (az átépítendő járdaszakasz teljes felületén) 
15 cm C12/15-32-F1  betonalap 

— 20 cm  homokos kavics 

e. az új épület kivitelezését követően az ingatlan előtti járdaszakaszokat egybefüggő 
aszfaltburkolattal  (MA-8  érdesített öntött aszfalt) kell felújítani, 

L az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

g. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított I évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Napirend  3.5.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Mátyás tér  18.  szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez 

1066/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja az 
ELMÜ Hálózati Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 874142;  székhely:  1132 Budapest,  Váci út  72-
74.)  által tervezett (Msz:  191418),  a  Budapest  VIII. kerület, Mátyás tér  18.  szám alatti 
ingatlan villamosenergia-ellátását biztosító földkábel kiépítésének közterületi munkáihoz, az 
alábbi feltételekkel és kikötésekkel: 
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a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 

b. a tulajdonosi hozzájárulás a Nagy Fuvaros utca (hrsz.:  35055)  érintett járdaszakaszára 
terjed ki, 

c. a beruházónak (kivitelezőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni, és az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt a terület megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a 
beruházó/kivitelező közösen  5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett Nagy Fuvaros utca járda burkolatát az alábbi rétegrenddel kell 
helyreállítani, szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 

térkő burkolat 
- 4 cm  vtg.  NZ 2/5  bazaltágyazat 
- 15 cm  vtg.  C8/10-32-Fl  betonalap 

15 cm  vtg. homokos kavics ágyazat Trq  95% 

e. az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni, 

f. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Napirend  3.6.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, a  Budapest  VIII. 
kerület, Teleki László tér és Diószegi Sámuel utca között gázvezeték építéséhez 

1067/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ügy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja — 
az NIC1V1 Földgázhálózati Kft.  (1081 Budapest,  II.  Janos  Pál papa tér  20.)  megbízásából a 
Dinamika Kft. (cégjegyzékszám:  01 09 902535;  székhely:  1141 Budapest,  Szugló  u. 176.) 
által készitett,  Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel  utca — Baross utca — Dobozi utca — 
Teleki  Laszlo  tér területén üzemelő DN  300  acél nagy-középnyomású gázvezeték kiviteli terv 
(Tsz:  2019/78)  szerinti kiváltásának, kiépítésének közterületi munkáihoz, az alábbi 
feltételekkel és kikötésekkel: 

a. jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól, 
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b.  a hozzájárulás a  Budapest  VIII. kerületi alábbi közterületek érintett szakaszára terjed 
ki: 

Közterület Helyrajzi szám 

Teleki  Laszlo  tér (belterületi másodrendű főút) 35123/7 
Teleki  Laszlo ter  (FIDO tér — zöld terület) 35388 
Dobozi utca 35386 
Dobozi utca 35400 
Kálvária tér 35865/3 
Diószegi  Samuel  utca 35903 

c. a beruházónak (építtetőnek) a közútkezelői és munkakezdési (burkolatbontási) 
hozzájárulást a vonatkozó rendelet  (19/1994. (V.31.)  KHVM rendelet) szerinti 
mellékletek csatolásával a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájától előzetesen meg kell kérni,  es  az 
abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, 

d. kötelezi a kivitelezőt az érintett területen lévő fák védelmére, a bontási helyek 
megfelelő minőségben történő helyreállítására, melyre a beruházó/kivitelező közösen 
5  év garanciát vállal: 

• a bontással érintett útpálya burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 
szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- 4 cm  vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kopóréteg (minden bontással érintett 

forgalmi sáv teljes szélességében) 
- 7 cm  vtg. AC11 jelű hengerelt aszfaltbeton kötőréteg 
- 20 cm  vtg.  C8/10-32/F  stabilizált útalap 
- 20 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 
• a bontással érintett járda burkolatot az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani, 

szerkezeti rétegenként  20-20 cm  átlapolással: 
- 3 cm  vtg.  MA-4  érdesített öntött aszfalt kopóréteg 
- 15 cm  vtg.  C8/1 0-32/F  stabilizált útalap 
- 15 cm  vtg. fagyálló homokos kavics ágyazat Trq  95%  (más anyaggal nem 

helyettesíthető) 
• a munkaárok készítésekor fák környezetében  5  cm-nél vastagabb gyökeret elvágni 

tilos, 
• a bontással érintett zöldterület helyreállításakor a zöldterület részét képező, 

károsodott (kitermelt, szennyeződött illetve elszállított) termőtalaj pótlását I. 
osztályú termőföld visszatöltésével — kell elvégezni, fák  3  m-es körzetében a 
kitermelt talajszelvény teljes mélységében, a ftivesítés pótlásával, 

e. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok 
előírásainak maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított  1  évig érvényes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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Napirend  3.7.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, 
karácsonyi díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére 

1068/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t megbízza a „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi 
feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú projekt kivitelezése műszaki ellenőri feladatainak 
ellátásával, melyért díjazás nem illeti meg, és felkéri a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23.,  a szerződés aláírására  2019.  szeptember  30. 

Napirend  3.8.  pontja: Javaslat a Delej utca egy részének  A  a Gázláng utca kórházak 
részére történő használatba adására 

1069/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. elfogadja a  Heim  Pál Gyermekkórházzal kötendő, a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Delej utca Üllői út és Szenes Iván tér közötti szakaszának üzemeltetése 
tárgyában kötendő  1.  számú melléklet szerinti használati megállapodást, és felkéri a 
polgármestert az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23.,  aláírás  2019.  szeptember  30. 

2.  elfogadja a Péterfy Kórház Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai 
Intézettel kötendő, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Gázláng utca 
üzemeltetése tárgyában kötendő  2.  számú melléklet szerinti használati megállapodást és 
felkéri a polgármestert az aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23.,  aláírás  2019.  szeptember  30. 

Az  1069/2019.  (IX.23.) sz. VPB határozat  1.  és  2.  sz. mellékletét a jegyzőkönyv  1.  sz. 
melléklete tartalmazza. 
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Napirend  3.9.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Golgota  fit  magántulajdonban álló szakaszának lezárásához 

A  napirend  3.9.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  3.1.  pontja: Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására 

Soós György 
3.1-es  vitáját megnyitom. Jakabfy úr parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen, a  IV-es  ponthoz szeretnék egy kérdést feltenni. Ez a  Hon  Alapítvány 
tervez egy rendezvényt. Azt szeretném megkérdezni, hogy miről ismert és mit tett eddig 
Józsefvárosért ez az alapítvány? Köszönöm. 

Soós György 
Előterjesztőé a szó. Parancsoljon. 

Dr. Hencz Adrienn 
Köszönöm szépen a szót, Elnök  fir. A  mellékletben látható, hogy  mit  szeretne a  Hon 
Alapítvány csinálni, végezni. Tudomásom szerint ők még az Önkormányzat területén nem 
végeztek, nem folytattak még le rendezvényt. Ez nekik az első. Köszönöm. 

Soós György 
Jakabfy úr, parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen.  Ebben  én is biztos vagyok, tehát megnéztem, hogy mégis miről van szó és 
a következőt találtam. Ennek az alapítványnak a 2018-as bevétele az nulla forint.  A  2017-es 
az  99  ezer forint, nyilván nem tudnak egy ilyen rendezvényt lebonyolítani és az előtte lévő két 
évben is  35  ezer, meg  95  ezer forint bevételük van. Tehát lehet, hogy van egy kis egy 
százalékos bevételük,  de  hogy egyáltalán nem az a kaliberű alapítványnak tűnik, aki egy 
egész napos meg építési-napos rendezvényt le tudnak bonyolítani. Úgyhogy nem is hallottam 
még róluk, és úgy tudom, hogy Józsefvárosért sem — tehát valószínűleg tudnék  rota, ha 
Józsefvárosért tettek volna valamit eddig. Nagyjából négy évre visszamenőleg nem csináltak 
semmit, úgyhogy szeretnék erről külön szavazást kérni. 

Soós György 
Rendben. Akkor erről külön szavazunk. Hányas pont volt?  A IV-es.  Egyéb kérdés, 
hozzászólás nincs. Elsőként a vitát zárom.  A  IV-esről szavazunk. (Szavazásra bocsátja az 
elöterjesztésben foglalt határozati javaslat  IV.  pontját.) 

13  igen,  1  nem,  0  tartózkodással a Bizottság elfogadta. 

1070/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  1  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
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37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet  28.§ (1)  bekezdés  d)  pontja alapján közterület-
használati hozzájárulást  ad  - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 
Közterület-használat díja: 

A  kérelemben foglalt közterület-
használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

A Hon  Alapítvány 
(székhely:  1084 Budapest,  József utca  10. 11./25.) 
2019.  szeptember  27.  és  2019.  szeptember  29. 
rendezvény (építés és bontás) 
Budapest  VIII. kerület, Mátyás tér  14-17.  és 
Bauer  Sándor utca  2. 
489 m2 
320,-  Ft/m2/nap + ÁFA 

2019.  szeptember  28. 
rendezvény 
Budapest  VIII. kerület, Mátyás tér  14-17.  és 
Bauer  Sándor utca  2. 
489 m2 

Soós György 
A  fennmaradó határozati javaslatokról szavazunk. (Szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
fbglaít további határozatijavaslatokat.) 

14  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatokat) elfogadta: 

1071/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet  28.§ (3)  bekezdése alapján közterület-használati 
hozzájárulást  ad  - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Nap utca  15.  Társasház 
(székhely:  1082 Budapest,  Nap utca  15.) 
2019.  október  14.— 2019.  december  22. 
felvonulási terület 
Budapest  VIII. kerület, Nap utca  15.  szám előtti 
közterület 
46 m2  (29 m2  járda és  17 m2  úttest) 
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1072/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet  28.§ (1)  bekezdés g) pontja alapján közterület-
használati hozzájárulást  ad  - teljes díjmentességgel — az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat  cell  a: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

( októbera...1 1119.113 2019. nber  15. 
felvonulási terület (állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Benyovszky Móricz utca 
41/b.  szám előtti közterület 
12 m2 

Budapest  VIII. kerület, Benyovszky Móricz utca 
41/b.  — Villám utcai homlokzata előtti közterület 
13 m2 

1073/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján - előre egy összegben történő teljes 
díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat  cell  a: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Cafe  Lueida Kft. 
(székhely:  1061 Budapest,  Andrássy  in 45.) 
2019.  november  01.  —  2020.  március  31. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Múzeum utca  1-3.  szám 
előtti járdán 
2 m2 

1074/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
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37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján — előre egy összegben történő teljes 
díjfizetéssel - közterület-használati hozzájárulást  ad  az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Mátyás  Corner  Ingatlanfejlesztő Kft. 
(székhely:  2335  Taksony, Szent Imre  fit 059/2.) 
2019.  október  01.- 2019.  november  10. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Mátyás tér  18.  szám előtti 
járdán 
68m2 

Budapest  VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca  28. 
szám előtti járdán 
68 m2 

1075/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján közterület-használati hozzájárulást  ad  — a 
Rendelet  28.  §  (2)  bekezdésében foglaltakra tekintettel 60%-os díjmérsékléssel — az alábbiak 
szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága:: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Magyar  Közút és Közterület  KB. 
(székhely:  1136 Budapest, Pannonia  utca  11.  VII.  em.) 
2019.  október  01.— 2020.  január  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Sárkány utca  2.  szám előtt 
35  rd  járda és  3  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel  utca  30.  szám 
előtt 
82  m2 járda 

építési munkaterület (földalatti tűzcsap elkerítése) 
Budapest  VIII. kerület, Diószegi  Samuel  utca és Sárkány 
utca sarkán 
10 m2  úttest 
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1076/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján közterület-használati hozzájárulást  ad  — a 
Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés g) pontjában foglaltakra tekintettel teljes díjmentességgel — az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A  közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Sportegyesület 
(székhely:  1089 Budapest,  Orczy üt  1.) 
2019.  szeptember  28. 
sportrendezvény (Szabadidő  Sport  - Tollaslabda) 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária  ter  területét 
érintő  100 m2  közterület 
Budapest  VIII. kerület,  Horvath Mihaly  tér 
területét érintő  100 m2  közterület 
Budapest  VIII. kerület, Teleki  ter  (FiDÓ park) 
területét érintő  100 m2  közterület 
300m2 

1077/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján közterület-használati hozzájárulást  ad  — a 
Rendelet  28.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában foglaltakra tekintettel teljes díjmentességgel — az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

A  közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Civilek a Százados Negyedért Egyesület 
(székhely:  1087 Budapest,  Hős  u. 3.  fsz.  402.) 
2019.  szeptember  28. 
kulturális rendezvény (Százados Negyedi 
Nyárbúcsú Program) 
Budapest  VIII. kerület, Tisztes utcai játszótér 
területét érintő  200 m2  közterület 
200 m2 
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1078/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján közterület-használati hozzájárulást  ad  — 
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 

Épkar Zrt. 
(székhely:  1112 Budapest,  Németvölgyi út  146.) 
2019.  október  10. —2019.  október  31. 
építési munkaterület (teherautó haladási 
irányának biztosítása) 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Budapest  VIII. kerület, 
szám előtti  11  db 
parkolóhelyenként)  

Szentkirályi  u. 41-43. 
parkolóhely  (10 m2 

Budapest  VIII. kerület, Múzeum  u. 6.  szám előtti 
2  db parkolóhely  (10 m2  parkolóhelyenként) 
13  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

1079/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról  es  használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján módosítja a polgármester hatáskörében 
16/337-7/2019.  iktatószámon kiadott határozatát és 

1.  előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — közterület-használati hozzájárulást  ad  az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Codecsa  HU  Kft. 
(székhely:  1082 Budapest, Horvath Mihaly ter 17.) 
2019.  szeptember  23. —2019.  december  31. 
építési munkaterület (homlokzati állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Mikszáth  Kalman ter 3.  szám 
előtt járdán 
19 m2 
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2.  a Codecsa Hu Kft. az építési munkaterület céljából igénybe vett közterület-használat díját 
2019.  szeptember  10.  —  2019.  szeptember  22.  közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

1080/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján közterület-használati hozzájárulást  ad  — 
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célj a: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Garage  Kft. 
(székhely:  1088 Budapest,  Múzeum  u. 19.) 
2019.  szeptember  25. —2019.  október  31. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Kőfaragó  u. 8.  szám előtti 
parkolóhelyen 
1  db parkolóhely (parkolóhelyenként  10 m2) 

1081/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján 

1.  előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — közterület-használati hozzájárulást  ad  az 
alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Kubli Zuppe Kft. 
(székhely:  1076 Budapest, Garay u. 45. 1/120.) 
2019.  szeptember  23. —2019.  november  24. 
vendéglátó terasz 
Budapest  VIII. kerület, Vas  u. 1.  szám előtti 
közterületen 
23 m2 
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2.  a Kubli Zuppe Kft. a vendéglátó terasz céljából igénybe vett közterület-használat díját 
2019.  szeptember  16.— 2019.  szeptember  22.  közötti időszakra vonatkozóan fizesse meg. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

1082/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet  28.§ (3)  bekezdése alapján közterület-használati 
hozzájárulást  ad  - teljes díjmentességgel - az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Publikum Kft. 
(székhely:  1039 Budapest,  Pozsonyi  u. 1.) 
2019.  szeptember  23. —2019.  november  15. 
építési munkaterület (homlokzati állvány) 
Budapest  VIII. kerület, Üllői út  30.  szám alatti 
Társasház  Maria  utca felőli homlokzata előtti 
járda 
30m2 

1083/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 
37/2017.  (IX.14.) önkormányzati rendelet alapján közterület-használati hozzájárulást  ad  — 
előre egy összegben történő teljes díjfizetéssel — az alábbiak szerint: 

Közterület-használó, kérelmező: 

Közterület-használat ideje: 
Közterület-használat célja: 
Közterület-használat helye: 
Közterület-használat nagysága: 

Közterület-használat helye: 

Közterület-használat nagysága: 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Totalhouse Hungary Kft. 
(székhely:  1064 Budapest,  Podmaninczky  u. 57. 2/14.) 
2019.  október  01. —2019.  november  30. 
építési munkaterület 
Budapest  VIII. kerület, Bacsó Béla  u. 13.  szám előtt 
76 in'  járdán és úttesten 

Budapest  VIII. kerület, Bacsó  Bela u. 10-12. 
szám előtt 
6  db parkolóhelyen 
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Napirend  3.9.  pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a  Budapest  VIII. 
kerület, Golgota  tit  magántulajdonban  áHó  szakaszának lezárásához 

Soós György 
3.9-es  vitáját megnyitom. Jakabfy úr, parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Nem,  de  mégis. Jól láttam itt a helyszínrajzon, hogy ez az a terület, ami most egy útnak tűnik, 
és mindig telehordják szeméttel? Értem. Jó,  hat  én azt..., mindegy. ügy tűnt, hogy az 
közterület,  de  akkor sajnálatos módon ott a  Ganz.  Ganzon működő cégeknek a felségterülete. 
És még azt szeretném kérdezni, hogy ez a sok vonalka itt a helyszínrajzon, ez mit jelképez? 
Tehát az nem valami parkoló kialakítás, ugye? 

Soós György 
Előterjesztőé a szó, parancsoljon. 

Dr. Hencz Adrienn 
Köszönöm a szót. Az a jövőbeni kialakítása lenne a területnek. Amennyiben további 
munkálatokat szeretnének végezni, ahhoz további tulajdonosi hozzájárulás lesz majd 
szükséges. Köszönöm. Ehhez jelenleg most nem járulunk hozzá, csak a kerítéshez. 
Köszönöm. 

Soós György 
Jakabfy úr, parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Tehát akkor nem a cégek tulajdona mégsem az a határvonalig? Tehát az mégis a mi 
tulajdonunk? Azért hogy  ha  ezt a. nem tudom -  100  darab parkolót kialakítanák, azért elég — 
szerintem... én... úgy rémlik így a rajzról, hogy eléggé beleharapna ott a parkba. Tehát, hogy 
az ahol most a parkolók vannak meg az az út, akkor végül is kinek a tulajdona? Köszönöm. 

Soós György 
Aljegyző asszony válaszol. Parancsoljon. 

Dr. Mészár  Erika 
Köszönöm a szót, Elnök úr. Ahogy ügyosztályvezető asszony is elmondta, osztatlan közös 
tulajdon. Tehát ebben az Önkormányzatnak is tulajdona van, és még nagyon-nagyon sok 
másnak, aki a Ganzon tulajdonos. Tehát tulajdonos társak vagyunk. Az, hogy mit szeretne ott 
még csinálni, az - ebben a kérdésben még tárgyalásokat folytatunk -, ezért is hangsúlyozta azt 
az ügyosztályvezetö asszony, hogy most csak a lezáráshoz járulunk hozzá, épp azért, hogy ezt 
a rendezetlen állapotot megszüntessük. És amennyiben ott ő parkolót akarna, vagy bármi 
mást, akkor ahhoz külön hozzájárulás szükséges. Mi is ott a vázlatrajzból érzékeltük, hogy 
lehet, hogy a zöld területhez is hozzá szeretne nyúlni. Épp ezért csak és kizárólag a lezárásról 
dönt most a bizottság, a többi rész-kérdésben pedig még egyeztetünk. Köszönöm. 

Solis  György 
Jakabfy úr, parancsoljon. 

31 



Jakabfy Tamás 
Jó,  de  hát azért az tökéletesen nem mindegy, hogy most arról döntünk, hogy most az út 
mellett húznak fel egy kerítést, vagy pedig arról döntünk, hogy a parknak a közepén húznak 
fel egy kerítést. Mert,  ha  itt ez a helyszínrajzot nézem és a legkülső fekete vonalat, akkor ott a 
park területén lesz egy kerítés. Tehát ez szerintem nem lesz egy népszerű intézkedés,  ha 
megszavazzuk, még akkor sem, hogy  ha  mondjuk, nem épülnek meg mögötte a parkolók 
rögtön. 

Soós György 
Az a meglévő állapot. Tehát az a kerítés már ott van,  de  Ferencz Orsolyának adnám meg a 
szót. Parancsoljon. 

Dr. Ferencz Orsolya 
Köszönöm szépen, csak gyorsan, mint a körzet képviselője. Valóban itt, az már most ott van a 
kerítés megvárom, amíg ide tud figyelni, Képviselő úr. Hivatalt is megkérem, hogy várják 
meg, amíg képviselőként elmondom a hozzászólásomat, köszönöm. Tehát az a helyzet, hogy 
ez ott van, ugyanis ez pont a park felújításánál már gondot jelentett, hogy legjobb 
szándékunkkal ellentétben sem tudtuk a zöldövezet széléig kihúzni a kerítést, mert a 
tulajdonviszonyok szerint oda kellett tegyük, ahol a telekhatár értelmében az esik. Úgyhogy a 
probléma valós, tényleg gondozatlan most jelen pillanatban, vagy nehezebben kézben tartható 
az a rész,  de  mélységesen egyetértek Képviselő úrnak azon felvetésével, hogy azon 
túlmenően, hogy most esetleg tényleg ott lezárjuk és egyébként ezzel a  Ganz  telepről 
kiszökdöső, különféle teherjárműveknek is egy kicsit fegyelmezettebb közlekedést  trunk  elő, 
ami önmagában pozitív fejlemény. Minden további  es  egyéb javaslatnál maximálisan kérem a 
Hivatal dolgozóit arra, hogy erről minket időben, előre tájékoztatni szíveskedjenek és nincs 
mit  bemódosítani ebbe most meg, ami ebben van.  De  a továbbiakban, mert semmiféle 
olyanhoz nem fogok én magam sem hozzájárulni, hogy  ha  erre módon lesz, ami akár ilyen 
nagyméretű parkolók, vagy egyéb olyan célú hasznosításra szeretné ezt a területet, ami az ott 
élő lakosság számára zavaró. Úgyhogy egyetértek Képviselő úrral, ide nagyon komoly 
figyelem szükséges. Köszönöm. 

Soós György 
Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Vitát zárom. (Szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot) 

2  igen,  0  nem,  2  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta. 

1084/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  2  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. a  Multi Market  —  Ganz  Ec. részére az Önkormányzat tulajdonában lévő Golgota térrel 
határos, a MOL benzinkúttól a Delej utca sarkáig terjedő  5422 m2-es  terület (a  38599/3 
helyrajzi számú ingatlanból — mely a GANZ teljes területe -  5422/420591  tulajdoni 
hányad) — lezárása céljából történő kerítés építése tekintetében, a benyújtott dokumentáció 
szerinti kialakításban tulajdonosi hozzájárulását adja. Jelen tulajdonosi hozzájárulás az 
építőt nem mentesíti a kerítésépítéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzése alól. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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2.  felkéri  a  polgármestert, hogy az  1.  pontban hivatkozott területtel kapcsolatban folytasson 
egyeztetést annak használatba adására, üzemeltetésére, működésére vonatkozó 
feltételekről, és az  aua  vonatkozó használati szerződést terjessze az ügyben illetékes 
bizottság elé. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  30. 

4.  Rév8 irt. 
Előterjesztő: Bozsik István Péter -  mb.  cégvezető 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
4-es blokk, külön tárgyalásra van-e javaslat? Jakabfy úr? 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen.  A  2-est  es  az 4-est szeretném. 

Soós György 
2-es? Ennyi? Rendben. 

Jakabfy Tamás 
És a négyest. 

Soós György 
Akkor a  4.1.  és a  4.3.  együttes vitáját megnyitom, vitáját zárom. Szavazás következik. 
(Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat.) 

14  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatokat) elfogadta. 

Napirend  4.1.  pontja: Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Foglalkoztatás egészségügy 
program" tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

1085/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás) 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program című projekten belül a „Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia 
és cselekvés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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2. a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a  MENTOR  Informatikai és Oktatási Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mely a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot adta. 
Elfogadott ajánlati ár: nettó  29 731 300  forint  ±27%  ÁFA = bruttó,  37 758 751 Ft. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ Intézményvezetőjét a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Foglalkoztatás-
egészségügyi stratégia és cselekvési terv" tárgyú a VEKOP-6.2.1-15-2016 azonosító 
számú projekt során a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Intézményvezetője 
Határidő: közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény szerinti szerződéskötési 
moratorium  lejáratát követően 

Napirend  4.2.  pontja: Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Zöldudvarok kialakítása, 
Kálvária tér továbbfejlesztése (LP4, KP6)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására és Új eljárás megindítására 

A  napirend  4.2.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  4.3.  pontja: Javaslat „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, KEHOP-1.2.1-18-
2018-00011 azonosítószámtí projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára 

1086/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(14  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ügy dönt, hogy elfogadja a „Helyi klímastratégia 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban" című, 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekt mérföldkő ütemezésének módosítását a 
következő táblázat szerinti tartalommal: 

 

Mérföldkő Támogatási Módosított Eredmény módosított leírása 

 

megnevezése Okirat 
szerinti 

ütemezés 

ütemezés 

 

1. Helyi klímastratégia 2019.09.30. 2020.02.29. A helyi klímastratégia 
mérföldkő egyeztetési változata, 

Klímatudatosságot 
erősítő 
szemléletformáló 
akciók, programok I. 

  

egyeztetési változata 
elkészül.  A  szemléletformáló 
akciók, rendezvények közül 
megvalósul az interaktív, 
tematikus szemléletformálási 
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programsorozat  3  tematikus 
workshop  alkalmával; 

Települési figyelemfelhívó 
akciók megvalósítása, helyi 
tanulmányi versenyek 
lebonyolítása. 

/. 
mérföldkő 

Projekt fizikai 
befejezése 

2020.03.31 2020.09.30. A  szemléletformáló akciók, 
rendezvények 
megvalósításra kerülnek: 
- kreatív és játékos 
foglalkozások szervezése 
gyermekek számára 
(Gyermeknap). 

helyi szereplők 
szemléletformálása a 
projektben érintett 
intézmények munkavállalói 
számára (Záró konferencia); 
- media kampányok 
szervezése és lebonyolítása; 
- Ismeretterjesztést célzó 
kiadvány; 
-  A  projektgazda honlapján 
belül a projekt számára 
aloldal létrehozása és annak a 
projekt során elkészített 
tartalmakkal es szervezett 
eseményekkel való 
folyamatos feltöltése, 
frissítése. 
- A projekt szintű 
tájékoztatás és nyilvánosság 
megvalósítása. 
- Klímastratégia 
kidolgozásának teljesülése 
-  A  projekt fizikai befejezése 

Felelős: po gánnester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Napirend  4.4.  pontja: Javaslat az „Önkormányzati helyiségek felújítása  (2  részben)" 
vállalkozási szerződés módosítására 

A  napirend  4.4.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

35 



Napirend  4.2.  pontja: Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Zöldudvarok kialakítása, 
Kálvária tér továbbfejlesztése (LP4, KP6)" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményinek 
megállapítására  es  új eljárás megindítására. 

Soós György 
4.2-es  vitáját megnyitom. Jakabfy úr, parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen, a 4-est azt kértem amúgy is külön. 

Soós György 
Helyes. 

Jakabfy Tamás 
A  2-eshez pedig — ugye eredménytelen eljárás után azt látom, hogy annyi változás van, hogy 
az ár az felment  2  és félszeresére, az eredeti tervekhez képest. Viszont nem látom a plusz 
fedezetnek a megjelölését, tehát itt megint az a kérdés maradt fenn, hogy ugye ez egy uniós 
projekt, tehát belefér még valamelyik ottani kalapba, vagy saját forrásból kell kiegészítenünk? 
Köszönöm. 

Soós György 
Bozsik úr, parancsoljon. 

Bozsik István 
Köszönöm a szót Elnök úr.  A  becsült érték emelkedett meg a beérkezett ajánlatok alapján. Ezt 
látta Képviselő úr, és igen, ez egy feltételes eljárás az új eljárás kiírása, amihez majd akkor 
kell fedezetet rendelni, hogy  ha  érvényes ajánlatok érkeztek, illetve akkor sem kötelező. 
Eldönti az aktuális bizottság, hogy kíván-e hozzá rendelni, vagy sem? 

Soós György 
Rendben. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Vitát zárom. 
(Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.) 

Zárjuk.  12  igen,  0  nem,  1  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta. 

1087/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. 956/2019.  (VII1.21.) számú határozatában megindított, a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 
azonosító számú Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című 
projekten belül „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér (LP4, KP6)" tárgyú, a Kbt.  115.  §  (1) 
bekezdés szerint indított nyílt közbeszerzési eljárás — a Bíráló Bizottság javaslata alapján 
(mely a határozat mellékletét képezi) — eredménytelen. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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2. Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című 
projekthez kapcsolódóan a „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér (LP4, KP6)" tárgyú. a 
Kbt.115. §  (1)  bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást újból megindítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3. a Bíráló Bizottság javaslata alapján elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 
közbeszerzési eljárást indító felhívást  es  közbeszerzési dokumentumokat. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

4. elfogadja az alábbi ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplőket: 

I. és  2.  rész esetében is:  

1. Gazdasági szereplő: 
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövid név:  ZOFE  Kft. 
Székhely:  1119 Budapest,  Thán Károly utca  3-5. 
Cégjegyzékszám:  01 09 918527 
Adószám:  14759996-2-43 
EKRSZ  38890930 

2. Gazdasági szereplő: 
MARDIA Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1162 Budapest,  Hársfa utca  120. 
Cégjegyzékszám:  01 09 180464 
Adószám:  24752684-2-42 
EKRSZ_92295782 

3. Gazdasági szereplő: 
GÉP-LIGET Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  2330  Dunaharaszti. Somogyvári utca  27.  
Cégjegyzékszám:  13 09 109815 
Adószám:  13811233-2-13 
Képviseli: Szecsócli György ügyvezető 
e-mail  cím: gepliget(dinyitel.lui  
EKR  reg.  sz.: EKRSZ_57802143 

4. Gazdasági szereplő: 
R.S.Z. Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:  1147 Budapest,  Öv utca 16I/A 
Cégjegyzékszám:  01 09 297572 
Adószám:  10681831-2-42 
EKR reg. szám: EKRSZ_39422523 

5. Gazdasági szereplő: 
BÁSTYA Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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Székhely:  1163 Budapest,  Cziräki utca  26-32. 
Cégjegyzékszám:  01 10 048319 
Adószám:  25121254-2-42 
EKR reg. sz.: EKRSZ_65613524 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

5.  az ajánlattételi felhívás  es  a kapcsolódó dokumentumok az ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplők részére egyidejűleg közvetlenül, írásban kerüljenek megküldésre. Az ajánlattételi 
határidő:  5  nap. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

A 1087/2019.  (IX.23.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  2.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

(A  Bizottság létszáma - dr. Ferencz Orsolya távozásával -  13 före változott.) 

Napirend  4.4.  pontja: Javaslat az „Önkormányzati helyiségek felújítása  (2  részben)" 
vállalkozási szerződés módosítására 

Soós György 
4.4-es  vitáját megnyitom. Jakabfy  fir,  parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Alapvetően érthető ez a dolog, ami itt előterjesztésre kerül — az egyetlen 
kommentárom az az, hogy szerződésmódosítás mellékletben az, hogy mennyi a határidő, az ki 
van pontozva. Azért egyértelműsítsük akkor azt az egyéb mellékletek alapján, hogy ugye,  ha 
100  napos volt eddig a határidő, akkor ez  5  hét csúszást kértek, akkor ez  135  nap lesz, és nem 
pedig nem tudom,  250.  Tehát, hogy ez üresen jött be ez a szerződés-módosítási javaslat, 
úgyhogy kérem, hogy jegyzőkönyvezzük, hogy  135  napról van szó. 

Soós György 
Rendben. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nincs. Vitát zárom. Szavazás következik. 
(Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.) 

13  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta. 

1088/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. a  Budapest,  VIII. kerület „Önkormányzati helyiségek felújítása  (2  részben)" tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  115.  § (I) 
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bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, vagyis a MARDIA 
Építő Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vállalkozási szerződés módosul. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Az L határozati pont alapján felkéri a Polgármestert a módosult vállalkozási szerződés 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

5.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - vagyongazdálkodás igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

Soós György 
5-ös blokk. Külön tárgyalási javaslat? Jakabfy úr? 

Jakabfy Tamás 
Az 1-est kérem. 

Soós György 
1-es. Egyéb különtárgyalási javaslat nincs. 

Akkor az  5.2., 5/3" 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9„ 5.10., 5.11,5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16. 
együttes vitáját megnyitom, vitáját zárom. Szavazás következik. (Szavazásra bocsátja a 

. felsorolt előterjesztésekben foglalt határozati javaslatokat.) 

13  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatokat) el fogadta. 

Napirend  5.1.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  118.  földszint  2. 
szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

A  napirend  5.1.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  5.2.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Corvin köz  4.  földszint  2.  szám 
alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat 
eredményének megállapítására 

1089/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a  Budapest  VIII. kerület, 
Corvin köz  4.  földszint  2.  szám alatti,  36395/0/4/2  helyrajzi számú,  119 m2  alapterületű, 
utcai bejáratú, földszinti  es  pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló önkormányzati tulajdonú 
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helyiség bérbeadására irányuló nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek,  de 
eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Napirend  5.3.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Bankó utca  34.  szám alatti 
Ingatlan teremgarázsában lévő  14.  számú gépkocsi-beálló bérbeadására 

1090/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) a  845/2019.  (VIII.12.) számú határozatát visszavonja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Bankó  u. 34.  szám alatti,  35474  hrsz.-ú ingatlan 
teremgarázsában kialakított  14.  számú gépkocsi-beálló bérbeadásához GAUSS-MM 
Kft. (székhely:  1082 Budapest,  Futó utca  13.;  cégjegyzékszám:  01-09-677871;  adószám: 
11811608-2-42;  képviseli: Zsolczai  Peter  ügyvezető) részére, határozatlan időre,  30 
napos felmondási idővel,  13.250,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj összeg megállapítása mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 2019.szeptember  23. 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  2.  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) 
önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  október  18. 

4.) az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet  17.  §  (5)  bekezdés a) pontja 
alapján a bérlő mentesül a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalt 
kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele alól, tekintettel arra, hogy a bérleti díj ÁFA 
nélküli összege nem éri el a  20.000,-  Ft-ot. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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Napirend  5.4.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Horánszky utca  12.  szám alatti 
Üres garázs (hrsz.:  36635/0/A/35)  bérbeadására 

1091/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a,  Budapest  VIII. kerület, Horänszky utca  12.  Ih:2. szám alatti, 
36635/0/A/35  hrsz.-ú, tulajdoni lapon  18 m2  alapterületű, üres, udvari bejáratú, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadásához, Badi Péterné egyéni vállalkozó (székhely: 
1084  Bacsó Béla utca  3.  földszint.  3.;  nyilvántartási szám:  50691078;  adószám: 
70891397-1-42)  részére határozatlan időre,  30  napos felmondási idő kikötésével 
raktározási céljára,  23.150,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási 
díjak összegen, a  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésének és az 
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat leendő bérlő általi elkészítésének 
kötelezettsége mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) 
önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését, valamint a  17.  §  (4)  bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  október  30. 

Napirend  5.5.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint  1. 
szám alatti helyiség (hrsz.:  35643/0/4/4)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós 
pályázat kiírására 

1092/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás) 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint  1.  szám alatti, 
35643/0/4/4  helyrajzi számú,  95 m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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2.)  elfogadja a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68. 
földszint  1.  szám alatti,  35643/0/A/4  helyrajzi számú,  95 m2  alapterületű, utcai bejáratú, 
földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati 
dokumentációt az alábbi feltételekkel: 

a.) a minimális bérleti díj összege  316.000,-  Ft/hó + ÁFA, 

b.) a pályázat bírálati szempontja: 
- a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min. 1 

hó — max.  10  hó (súlyszám: I) 

c.) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testület  248/2013.  (VI.19.) számú Határozat II. Fejezetének  8.  a) pontja szerinti 25%-
os bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), 
illetve kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó,  call  center, stb.), 
raktározás tevékenység végzésére vonatkozik. 

d.) Kiiró kiköti, hogy az ingatlanra csak olyan ajánlat adható be, amely szeszárusítás 
nélküli kereskedelmi tevékenység, irodai, bemutatóterem, népi iparművészeti-, 
képzőművészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem, könyvárusítás, valamint lakossági 
kisipari tevékenység végzésére vonatkozik. 

e.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell 
vizsgáltatnia használatbavétel előtt. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás 
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a 
Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság elé. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  10. 

Az  1092/2019.  (IX.23.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  3.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  5.6.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Karácsony Sándor utca  2/C. 
szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

1093/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

42 



1.) a  Budapest  VIII. kerület, Karácsony Sándor utca  2/C.  szám alatti,  35348/0/A/1  hrsz.-
ú,  43 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratú, pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásával kapcsolatban hozott  535/2019. (V.21.)  számú határozatát visszavonja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Karácsony Sándor utca  2/C.  szám alatti, 
35348/0/A/1  helyrajzi számú, tulajdoni lapon  43 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratú, 
pinceszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához INTERDENT-2002 Kft. 
(székhely:  1086 Budapest,  Karácsony Sándor utca  2.  fszt.4.; cégjegyzékszáma:  01-09-
706182;  adószám:  12844364-2-42;  képviseli: Pencz Mónika Etelka ügyvezető) részére 
határozott időre  (3  évre),  2021.  december  31.  napjáig,  30  napos felmondási idő 
kikötésével raktározás céljára,  19.500,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és 
különszolgáltatási díjak összegen, a  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék 
megfizetésének  es  az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat leendő bérlő általi 
elkészítésének kötelezettsége mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  2.)  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) 
önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését, valamint a  17.  §  (4)  bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  október  31. 

Napirend  5.7.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Kőfaragó utca  5.  szám alatti 
üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat 
eredményének megállapítására 

1094/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a  Budapest  VIII. kerület, 
Kőfaragó utca  5.  szám alatti,  36487/0/A/3  helyrajzi számú,  71 m2  alapterületű, utcai bejáratú, 
földszinti, nem lakás céljára szolgáló, önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására 
vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek,  de  eredménytelennek 
nyilvánítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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Napirend  5.8.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Orczy  tit 29.  földszint  12.  szám 
alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

1095/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Orczy  tit 29.  földszint  12.  szám alatti, 
35988/0/A/39  hrsz.-ú,  37 m2  alapterületű, üres, utcai, földszinti, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadásához  Hanna  Farag egyéni vállalkozó (székhely:  1185 
Budapest,  Bajcsy  Zs.  utca  52.;  nyilvántartási szám:  53921295;  adószám:  69950458-1-43) 
részére határozatlan időre,  30  napos felmondási idő kikötésével lakossági kisipari 
szolgáltatás (fodrászat) céljára,  80.000,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj + közüzemi és 
különszolgáltatási díjak összegen, a  3  havi bruttó bérleti dijnak megfelelő óvadék 
megfizetésének és az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat leendő bérlő általi 
elkészítésének kötelezettsége mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában  alto  nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) 
önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését, valamint a  17.  §  (4)  bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  október  18. 

Napirend  5.9.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14.  földszint  1. 
szám alatti helyiség (hrsz.:  35662/0/A/1)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós 
pályázat kürására 

1096/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14.  földszint  1.  szám alatti, 
35662/0/A/1  helyrajzi számú,  54 m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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2.)  elfogadja a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14. 
földszint  1.  szám alatti,  35662/0/A/1  helyrajzi számú,  54 m2  alapterületű, utcai bejáratú, 
földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati 
dokumentációt az alábbi feltételekkel: 

a.) a minimális bérleti díj összege  150.000,-  Ft/hó + ÁFA, 

b.) a pályázat bírálati szempontja: 
a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 
a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min. 1  hó 
— max.  10  hó (súlyszám:  1) 

c.) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testület  248/2013.  (VI.19.) számú határozat II. fejezetének  8.  a) pontja szerinti 25%-
os bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), 
illetve kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó,  call  center, stb.), 
raktározás tevékenység végzésére vonatkozik. 

d.) Kiíró kiköti, hogy az ingatlanra csak olyan ajánlat adható be, amely szeszárusítás 
nélküli kereskedelmi tevékenység, irodai, bemutatóterem, népi iparművészeti-, 
képzőművészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem, könyvárusítás, valamint lakossági 
kisipari tevékenység végzésére vonatkozik. 

e.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell 
vizsgáltatnia használatbavétel előtt. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  és  2.)  pontjai szerinti 
nyilvános, egyfordulós pályázat lebonyolítására és a pályázati dokumentáció 
Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerinti közzétételére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  október  15. 

4.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás 
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  18. 

Az  1096/2019.  (IX.23.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  4.  sz. melléklete 
tartalmazza. 
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Napirend  5.10.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14.  földszint  2. 
szám alatti helyiség (hrsz.:  35662/0/A/2)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós 
pályázat kiírására 

1097/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14.  földszint  2.  szám alatti, 
35662/0/A/2  helyrajzi számú,  60 m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.)  elfogadja a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14. 
földszint  2.  szám alatti,  35662/0/4/2  helyrajzi számú,  60 m2  alapterületű, utcai bejáratú, 
földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati 
dokumentációt az alábbi feltételekkel: 

a.) a minimális bérleti díj összege  161.900,-  Ft/hó + ÁFA, 

b.) a pályázat bírálati szempontja: 
a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 
a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min. 1  hó 
—max.  10  hó (súlyszám:  1) 

c.) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testület  248/2013.  (VI.19.) számú határozat II. fejezetének  8.  a) pontja szerinti 25%-
os bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), 
illetve kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó,  call  center, stb.), 
raktározás tevékenység végzésére vonatkozik. 

d.) Kiíró kiköti, hogy az ingatlanra csak olyan ajánlat adható be, amely szeszárusítás 
nélküli kereskedelmi tevékenység, irodai, bemutatóterem, népi iparművészeti-, 
képzőművészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem, könyvárusítás, valamint lakossági 
kisipari tevékenység végzésére vonatkozik. 

e.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell 
vizsgáltatnia használatbavétel előtt. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  és  2.)  pontjai szerinti 
nyilvános, egyfordulós pályázat lebonyolítására és a pályázati dokumentáció 
Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerinti közzétételére. 
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Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  október  8. 

4.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás 
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  17. 

Az  1097/2019.  (IX.23.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  5.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  5.11.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Puskin utca  24.  földszint  12. 
szám alatti üres,  new  lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat 
eredményének megállapítására 

1098/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a  Budapest  VIII. kerület, 
Puskin utca  24.  földszint  12.  szám alatti,  36528/0/A/12  helyrajzi számú,  131 m2  alapterületű, 
udvari bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására irányuló 
nyilvános, egyfordulós pályázati eljárást érvényesnek,  de  eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Napirend  5.12.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Rákóczi út  59.  szám alatti 
helyiség (hrsz.:  34628/0/A/6)  bérbeadására vonatkozó nyilvános, egyfordulós pályázat 
kiírására 

1099/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Rákóczi út  59.  földszint  6.  szám alatti, 
34628/0/A/6  helyrajzi számú,  134 m2  alapterületű, udvari bejáratú, földszinti, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség nyilvános, egyfordulós pályázat útján történő bérbeadásához. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, Rákóczi út  59. 
földszint  6.  szám alatti,  34628/0/A/6  helyrajzi számú,  134 m2  alapterületű, udvari 
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bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati 
dokumentációt az alábbi feltételekkel: 

a.) a minimális bérleti díj összege  266.850,-  Ft/hó + ÁFA, 
b.) a pályázat bírálati szempontja: 

- a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 
- a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min. 1 

hó — max.  10  hó (súlyszám •  1) 

c.) a pályázatban érintett helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testület  248/2013.  (VI.19.) számú határozat II. fejezetének  8.  a) pontja szerinti 25%-os 
bérleti díj kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), illetve 
kölcsönző, nyilvános internet szolgáltatás (internet kávézó,  call  center, stb.), 
raktározás tevékenység végzésére vonatkozik. 

d.) Kiíró kiköti, hogy az ingatlanra csak olyan ajánlat adható be, amely irodai, 
bemutatóterem, népi iparművészeti-, képzőművészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem, 
illetve könyvárusítás tevékenység végzésére vonatkozik. 

e.) Kiíró kiköti, hogy pályázónak a közművek üzemképességének állapotát felül kell 
vizsgáltatnia használatbavétel előtt. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás 
lebonyolítására és arra, hogy a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a 
tulajdonosi joggyakorló bizottság elé. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  december  10. 

Az  1099/2019.  (IX.23.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  6.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  5.13.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Szabó Ervin tér  3.  szám alatti 
ingatlan teremgarázsában lévő  273.  számú gépkocsi-beálló bérbeadására 

1100/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.) nem járul hozzá a  Budapest  VIII. kerület, Szabó Ervin  ter 3.  szám alatti, 
36750/1/A/10  hrsz.-ia ingatlan teremgarázsában lévő  273.  számú gépkocsi-beálló 
bérbeadásához a Belvárosi  Vivo  Sportegyesület (székhely:  1111 Budapest,  Budafoki Út 
14.  IV/1A; nyilvántartási szám:  01-02-0015814;  adószáma:  18650820-1-43;  képviseli: 
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Selmeci  Tibor Ivan  elnök) részére, az általa ajánlott  15.000,-  Ft/hó + ÁFA bérleti díj 
összeg megfizetése mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület,  Szabo  Ervin tér  3.  szám alatti,  36750/1/A/10 
hrsz.-ú ingatlan teremgarázsában lévő  273.  számú gépkocsi-beálló bérbeadásához a 
Belvárosi Vívó Sportegyesület (székhely:  1111 Budapest,  Budafoki  fit 14.  IV/1A; 
nyilvántartási szám:  01-02-0015814;  adószáma:  18650820-1-43;  képviseli: Selmeci Tibor 
Ivan  elnök) részére, határozatlan időre,  30  napos felmondási idővel,  22.000,-  Ft/hó + 
ÁFA bérleti díj összeg megállapítása mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

3.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt-t, hogy: 

a.) a határozatban foglaltakról tájékoztassa a Belvárosi Vívó Sportegyesületet (székhely: 
1111 Budapest,  Budafoki út  14.  IV/1A; nyilvántartási szám:  01-02-0015814; 
adószáma:  18650820-1-43;  képviseli: Selmeci Tibor Iván elnök), és 

b.) a bérleti szerződés rendelkezéseinek ismertetésével hívja fel a  36750/1/A/10  helyrajzi 
számon nyilvántartott albetét tulajdonostársait az előbérleti jogra vonatkozó 
nyilatkozattétel érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény 
(Ptk.)  5:81.  § ( I ) bekezdése alapján. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

4.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában  alto  nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) 
önkormányzati rendelet  14.  §  (2)  bekezdése alapján  3  havi bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

5.)  az Önkormányzat tulajdonában  alto  nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet  17.  §  (5)  bekezdés  c)  pontja 
alapján  a  közjegyzői okiratot nem szükséges elkészíttetni. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  október  31. 
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Napirend  5.14.  pontja: Javaslat az Új Teleki téri Piac E jelű  4.  szám alatti üzlethelyisége 
tárgyában kötött bérleti szerződés felmondására, és az üzlethelyiség pályázat útján 
történő újbóli hasznosítására 

1101/2019. (1X.23.)  sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által,  2016. 
szeptember  30.  napján a Denimdivat Trade Kft.-vel (cégjegyzékszám:  01-09-280959; 
székhely:  1083 Budapest,  Losonci tér  4.  fszt.  3.;  képviseli:  Nguyen  Ly  Hung  ügyvezető; 
adószám:  25537893-2-42)  kötött bérleti szerződés - a szerződés  23. es 29.  pontjai alapján 
- azonnali hatállyal történő megszüntetéséhez. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.) felkéri a polgármestert az azonnali hatályú felmondás aláírására  es  közlésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  30. 

3.) a határozat  1-2.)  pontjaiban foglaltak szerinti felmondás közlését követően, pályáztatás 
útján hasznosítja a  Budapest  VIII. kerület,  35123/11  hrsz. alatt nyilvántartott, 
természetben a  Budapest  VIII. kerület, Teleki  Laszlo  tér  1.  szám alatti Piac-csarnok 
épületében található, E jelzésű  4.  szám alatt található,  30 m2  alapterületű, önkormányzati 
tulajdonban levő üzlethelyiséget, amelyre tekintettel elfogadja a határozat mellékletét 
képező pályázati felhívást. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

4.) felkéri a pályázatot kiíró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t arra, hogy 
gondoskodjon a pályázati felhívásnak a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján, illetve a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. honlapján 
történő megjelenítéséről, valamint a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Új Teleki téri Piac erre a célra rendszeresített 
hirdetőtábláján történő közzétételéről, továbbá a pályázati eljárás lebonyolításáról. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  október  4. 

Az  1101/2019. (1X.23.)  sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  7.  sz. melléklete 
tartalmazza. 
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Napirend  5.15.  pontja: Javaslat az Új Teleki téri Piac L jelű  2.  számú üzlethelyiségének 
albérletbe adásához való bérbeadói hozzájárulásra 

1102/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület,  35123/11  hrsz. alatt kialakított, természetben az Új 
Teleki téri Piacon található  L/2  jelzésű,  20 m2  alapterületű, önkormányzati tulajdonban 
lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában Dr.  Gera  József István egyéni 
vállalkozó, valamint bérlők kérelmének helyt adva, az üzlethelyiség 
albérletbe adásához László-Kanyó Bernadett (székhely:  1181 Budapest,  Havanna utca  29. 
8.  emelet  32.  ajtó; nyilvántartási szám:  54032862;  adószám:  55367167-1-43)  egyéni 
vállalkozó részére, a bérbeadó és a bérlők között fennálló bérleti jogviszony időtartamáig, 
2029.  március  14.  napjáig, az alábbi feltételek szerint: 

a) Bérlők másfészeres bérleti díj összeget, azaz  39.000,-  Ft/hó + ÁFA összeget 
kötelesek megfizetni az Önkormányzat számára. 

b) Albérlő az  L/2  jelű kereskedelmi egységben kizárólag a Bérbeadó Önkormányzat és 
a Bérlők által megkötött bérleti szerződésben szereplő üzletkörrel (nyers élelmiszer), 
illetve tennékkörrel (tej, tejtermék, pékáru, cukrászati termék) azonos tevékenységet 
folytathat. 

c) A  szerződés megszűnése esetén az albérlő a helyiséget csereelhelyezés és pénzbeli 
térítés igénye nélkül köteles kiüríteni. Továbbá a helyiség bérleti díjára vonatkozóan 
az albérlő készfizető kezességet vállal, illetve az Önkormányzat tulajdonában álló 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet  17.  §  (4)  bekezdésben meghatározott 
közjegyzői okiratot aláírja. 

d) Ha  a bérleti szerződés cserehelyiség biztosítási kötelezettség mellett szűnik meg, a 
cserehelyiség megfelelőségénél kizárólag a bérlők vehetők figyelembe. 

e) Ha  a bérleti szerződés a bérlők halála miatt szűnik meg, az albérlő a bérleti 
jogviszony folytatására nem jogosult, kivéve,  ha  olyan személy befogadása történik, 
aki a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény alapján a bérleti jogviszony 
folytatására jogosult. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.)  a határozat  1.)  pontja szerinti bérbeadói hozzájárulás akkor lép hatályba,  ha  a bérlőkkel 
fennálló bérleti szerződés módosítása aláírásra kerül a felek által. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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3.)  felkéri a polgármestert a bérlőkkel fennálló bérleti szerződés határozat  1.)  pontja szerinti 
módosításának aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  október  4. 

Napirend  5.16.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező  u. 2.  szám alatti 
Társasházban a felvonó létesítésére 

1103/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező  u. 2.  szám alatti társasházban  5 
személyes lift telepítéséhez a következő feltételekkel: 

a.) A lift  telepítését  a  társasház  fó  lépcsőházában  a  Müller  Lift  Kft. végzi  el a 
24.066.500,- Ft  összegű ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

b.) A  társasház a lift telepítési munkáival összefüggésben,  16.846.550 Ft  (kivitelezés és 
műszaki ellenőri költség  70%-a)  összegű vissza nem térítendő támogatást igényel a 
Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által kiírt felújítási pályázat 
keretében,  0,- Ft  visszatérítendő támogatás vállalása mellett, akként, hogy a társasház 
rendelkezik a szükséges önerővel, azaz a kivitelezési költség 30%-ával, 
7.219.950  Ft-tal. 

c.) Felhatalmazza a társasház közös képviselőjét a határozat  1.b.)  pontja szerinti 
pályázati iratanyag benyújtására, a pályázattal kapcsolatos teljes körű eljárás 
lefolytatására, a pályázattal összefüggő szerződés megkötésére. 

d.) A  társasház a földszinti helyiségekre a lifthez kapcsolódó üzemeltetési költséget nem 
állapít meg. 

e.) A  lift telepítése miatt módosítja a társasház alapító okiratát; a közös tulajdonú 
felsorolásoknál létrehozza a XXII. sorszámot, megnevezése: személyfelvonó; 
szerkezeteivel és liftaknájával. Az ezzel kapcsolatos változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társasházi alapító okirat elkészítésére és az alapító okirat 
módosításával kapcsolatos, földhivatal előtti eljárásban történő jogi képviselet 
ellátására meghatalmazza a  ügyvédet, valamint felhatalmazza a 
rajzok elkészíttetésére a közös képviselőt. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a társasház közgyűlésén vagy 
írásos szavazáson képviselője útján az  1.)  pontban foglaltaknak megfelelő szavazatával 

52 



támogassa a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonos 
képviseletében. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Napirend  5.1.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  118.  földszint  2. 
szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 

Soós György 
5.1-es  vitáját megnyitom. Jakabfy úr parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen  A  számított bérleti díjnak, tehát a rendelet szerint számított bérleti díjnak 
kevesebb, mint a harmadát fizetné ez a leendő bérlő. Az a módosító javaslatom, hogy 
egyébként a rendeletünkben meghatározott maximális kedvezmény az  50  százalékos, hogy 
első körben ezt a számított  50  százalékát ajánljuk fel bérleti díjként. Aztán,  ha  nem írja alá a 
szerződést, akkor vissza fog majd jönni és akkor újra dönthet a, hát, akkor már a következő 
bizottság. Köszönöm. 

Soós György 
JGK befogadja? 

Dr. Kecskeméti László 
Természetesen befogadom. 

Soós György 
Rendben. Vitát zárom. Szavazás következik. (Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatot, az elhangzott módosítással.) 

13  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta: 

1104/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

Ľ) hozzájárul a  Budapest  VIII. kerület, Baross utca  118.  földszint  2.  szám alatti, 
35488/0/A/22  hrsz.-ú, tulajdoni lapon  25 m2  alapterületű, üres, utcai bejáratú, földszinti, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához Sütő Marianna egyéni vállalkozó 
(székhely:  5920  Csorvás, Munkácsy  Mihaly  utca  45.;  nyilvántartási szám:  50016189; 
adószám:  67297566-1-24)  részére határozatlan időre,  30  napos felmondási idő 
kikötésével lakossági kisipari szolgáltatás (pedikűrös) céljára,  31.975,-  Ft/hó + ÁFA 
bérleti díj + közüzemi és különszolgáltatási díjak összegen, a  3  havi bruttó bérleti díjnak 
megfelelő óvadék megfizetésének és az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat 
leendő bérlő általi elkészítésének kötelezettsége mellett. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 
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2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti bérleti 
szerződés megkötésére, amelynek feltétele, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013. (V1.20.) 
önkormányzati rendelet  14.  *  (2)  bekezdése alapján  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő 
óvadék megfizetését, valamint a  17.  §  (4)  bekezdése alapján közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírását vállalja a leendő bérlő. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  október  31. 

6.  Egyéb előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés?.) 

Soós György 
6-os blokk.  6.4-est külön tárgyaljuk. Egyéb külön tárgyalási javaslat van-e? Jakabfy úr? 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm, a 2-es, 3-as. 

Soós György 
Akkor külön tárgyaljuk. 

Napirend  6.1.  pontja: Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 
Elötet jesztő: dr. Juhász Marica - HumánszolgáltatásiÜgyosztály vezetője 

Soós György 
6.1-es  vitáját megnyitom, vitáját zárom. Szavazás következik. (Szavazásra bocsátja az 
elötetjesztésben foglalt határozati javaslatot) 

13  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta: 

1105/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(13  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat csatlakozik a  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2020.  évi fordulójához. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

2. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  október  2. 
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3. kiírja a határozat mellékletét képező  A  típusú és  B  típusú  Bursa  Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot  2019.  október 4-től  2019.  november 5-ig. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  október  4. 

4. a  3.  pont szerinti pályázatok elbírálása során az érvényesen pályázók közül az alábbiakban 
felsorolt szociális körülmények között élőket részesíti előnyben a következő sorrendben: 
a) aki egyedül élő (egy fős háztartásban él) és havi nettó jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg  (57.000,- Ft), 
b) akinek a háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg  (42.750,- Ft)  és a pályázónak 
munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme 
nincsen, 
c) akinek a háztartásában élő közeli hozzátartozója a pályázat benyújtásakor az Szt.  33. 
§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtását megelőző  16 
hónapon belül legalább  12  hónapig álláskeresőként nyilvántartott, 
d) a pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan 
beteg, 
e) akinek gyermeke van és a pályázóval egy háztartásban él, 
0 aki árva vagy félárva, 
g) akinek a háztartásban élő eltartott gyermekek száma  3  vagy annál több, 
Ha  a pályázónál az a)-g) pontokban felsorolt szociális körülmények közül legalább három 
előfordul, úgy őt halmozottan rászorulónak kell tekinteni, s pályázatát az elsők közé kell 
sorolni. 

Felelős: polgármester 
Határidő: pályázat elbírálási határideje  2019.  december  5. 

Az  1105/2019.  (IX.23.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  8.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  6.2.  pontja: Javaslat a Csarnok, Magdolna, Orczy, Losonci és Corvin 
negyedekre vonatkozó új kerületi építési szabályzat véleményezési eljárása során 
érkezett vélemények elfogadására 
Előterjesztő: Iványi Gyöngyvér -főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 

Soós György 
6.2-es  vitája. Jakabfy úr parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Még egy nagyobb lélegzetű anyag, így az utolsó ülésre. Régóta vártuk. 
Talán 2017-ben indult ez az eljárás. Kicsit hasonló lesz, mint a múltkori, másik területi 
JÖKÉSZ-ek. Azon morfondíroztam, hogy azért szeretnénk, hogy  ha  egy kicsit zöldebb lenne 
a kerületünk. Én úgy tudom, hogy mindenki. Viszont  en  azt nem értem, hogy mégis hogy 
képzeljük el a kerületnek a látható zöldítését, hogyha a magántelkeknél és közterületeken sem 
növeljük meg a zöldterületi előírásokat. Nem lesz zöld, egyszerűen fizikai képtelenség. Tehát, 
hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy akár  5  százalékponttal megnöveljük, a mondjuk a 
magántelkeken az új építéseknél létrehozandó zöld felületet — nem lesz zöldebb a kerület. 
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Tehát, ez ennyi.  Es  akkor most van egy harmadik pont, a barnamező. Ahol most, nem tudom, 
egy elhagyatott pályaudvar van, én akkor oda javasoltam, hogy akkor legalább oda írjunk elő 
50  százalékos zöldterületet — mégis az egy fejlesztés előtt álló terület, tehát oda lehet olyan 
funkciókat tervezni, vagy pedig lehet egy ligetesebb, parkban  alto  épületeket tervezni. Tehát 
oda egy  50  százalék zöldterület előírás az most is beleférne, még csak most adjuk meg nekik a 
funkciót, és akkor ezt is elutasítják.  Hat  ennyi lesz az eredménye, hogy nem lesz zöldebb, sőt 
még a pályaudvar területet is beépítik — tehát még ott is a mostani nem tudom, dzsungel-szerű 
növényfoltok sem lesznek, mert azokat is majd szépen az épületek miatt majd kivágják.. 

Sobs  György 
Képviselő  it,  egyszerűsítsünk. Bízzuk rá ezt a következő Képviselő-testületre. Vegyük le ezt 
az anyagot. Előterjesztő. Bocsánat még Alpolgármester úr szeretne valamit szólni. 
Parancsoljon. 

Egry Attila 
Köszönöm a szót, Elnök úr. Azért mégis annyi kiegészítéssel had éljek, hogy teljes egészében 
egyetértek Jakabfy Képviselő úr felvetésével. Annyit pontosítanék, hogy amíg ebben a 
ciklusban az ellenzék ezekről csak beszélt, addig a többség azért bőven meg is valósította 
ezeket a célokat és rengeteg zöldfelületet felújítottunk, illetve már a tervezések is mindig úgy 
történtek — beszélünk itt játszótér-felújításról, vagy útfelújításról,  komplex  városnegyed 
megújításról —, hogy mindig előtérbe helyeztük az élhető környezetnek a kialakítását. Azt 
gondolom, hogy  ha  most ebből a JÓKÉSZ-es módosításból ez nem olvasható ki, akkor nem 
sikerült ezt rendesen átültetni az írott szövegbe, és szükséges esetleg ennek egy pontosítása, 
finomítása — hiszen mindannyian azt szeretnénk, a zászlónkra is azt tűztük, hogy azon túl, 
bogy  idősbarát önkormányzat címet már jó régóta visel az Önkormányzat, szeretnénk 
családbarát önkormányzattá válni. Ez elképzelhetetlen, hogy anélkül valósuljon meg, hogy 
növeljük a zöldterületet és a közterületeinket még élhetőbbé tegyük. Azt gondolom, hogy itt 
most ezt, ebben a vitában nem fogjuk tudni pontosítani, ez egy sokkal összetettebb anyag, 
hogy ezt itt most, a szövegezést pontosítjuk és döntésre tudjuk vinni. Így azért azt javaslom, 
és akkor úgy gondolom, hogy ebben teljes az egyetértés, hogy történjen meg ennek egy 
pontosítása,  es  a következő bizottsági ülésre, amely egyébként már várhatóan a választások 
után lesz, ne vegyük el Elnök úrtól a jogot és a lehetőséget, hogy a Bizottságot összehívja, 
hiszen a mindenkori bizottsági elnöknek van meg ez a jogosítványa — ezt majd ő eldönti. Azt 
is el tudja dönteni, hogy napirendre mikor veszi az elkészült anyagot,  de  ezek már inkább 
technikai kérdések. Azt gondolom, hogy a lényege ennek az előterjesztésnek, illetve most a 
vitának, hogy itt egy pontosításra van szükség, dolgozzunk azért, hogy nagyobb zöldterületek 
ás élhetőbb legyen Józsefváros. Köszönöm. 

Sobs  György 
Rendben, köszönjük szépen. Előterjesztés visszavonva. 

Előterjesztő visszavonta. 

Napirend  6.3.  pontja: Javaslat adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos 
döntéshozatalra 
Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  - aljegyző 

Soós György 
6.3-as  vitája. Jakabfy Úr, parancsoljon. 
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Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Ez viszont egy nehéz ügy. Corvin sétány befejezéséhez kapcsolódó 
telekeladások, telekeladásokhoz, amik már megtörténtek évekkel ezelőtt — telekeladásokhoz 
kapcsolódott beépítési kötelezettség. Engedély megszerzési kötelezettség két év múlva, 
beépítési azt hiszem öt év múlva. Hát a két év az most kezdene el lejárni. Decemberben tudná 
— Karácsonyra lehívni Józsefváros az első bankgaranciát, amit természetesen a befektető nem 
teljesít, mint ahogy már megszoktuk. Nem készültek el a tervek, hát decemberig még 
elkészülhetnek a jogerős építési engedéllyel,  de  hát akkor nem lenne itt előttünk ez az 
előterjesztés, hogy határidő kiterjesztését kéri. Tehát, nem fognak elkészülni. Tehát az első 
nem tudom én hét és fél, vagy tizenöt milliót lehívhatnánk decemberben. Ehelyett,  3  év 
további haladékot adunk, hogy  ha  megszavazzuk ezt az előterjesztést —  en  mondjuk, nem 
fogok így tenni, nyilvánvaló módon. Úgy adunk mostantól, illetve januártól három év 
haladékot, hogy eleve csak két évet adtunk a jogerős építési engedélynek a megszerzésére. 
Most  akkor még adunk ehhez a kettőhöz, ami nagyjából letelt, még hármat. Hát, hogy 
mondjam. Szerintem ez nem egy normális dolog, tehát, hogyha  en  bemegyek, egy polgárjogi 
szerződésbe vállalok valamit, valamilyen határidőre, amire adok valami biztosítékot és én azt 
nem teljesítem, akkor rajtam úgy be fogják vasalni, mint a huzat. Tehát azt javaslom, hogy 
tegyük mi ugyanezt meg a befektetőnkkel, úgyis azóta felment a telkének az ára, még így is 
nagyon jól fog járni. Aztán a szerződésmódosítás javaslat készült, amiben azt írják be, hogy 
ellehetetlenült az ő teljesítése. Milyen indokból? Olyan indokból lehetetlenült el, hogy ő még 
hozzávásárolt szomszéd telkeket és összevonta. Hát ugyan már nekem mi közöm van hozzá, 
Józsefváros Önkormányzatának mi köze van hozzá, hogy ő még további telket vett és együtt 
akarja beépíteni? Hát akkor is két év alatt el kellett volna érnie a jogerős használatbavételi 
engedélyt, és öt év alatt a beépítést. Ez volt az ő szerződésében. Az ő saját érdekkörében 
következtek be változások, semmi nem lehetetlenült el a mi szerződésünkben. Tetszett volna 
megvenni azokat a telkeket időben, összevonni időben és akkor belefert volna a két évbe és 
meg tudta volna tervezni. Hát egyszerűen nem érdekünk az, hogy most ezt az első 
bankgaranciát ne hívjuk le.  Most  közösen vagy nem tudom, egyébként nagyon helyesen 
kitalálta valaki a hivatalban, hogy bankgaranciás biztosítékokat kérjünk,  de  most, amikor meg 
itt lenne a dolognak a lényege, akkor meg miért nem tesszük ezt meg? Hívjuk le, aztán utána 
majd meg fogja építeni, mert nem tudom, akkor már úgyis, igen, futhat akkor már a pénze 
után. 

Soós György 
Aljegyző asszony válaszol. Parancsoljon. 

Dr. Mészár  Erika 
Köszönöm a szót, Elnök úr. Mit építene meg, Képviselő úr? Tehát, magába az 
előterjesztésben  es  a szerződésben is benne van, amit ön is idézett, hogy lehetetlenült maga a 
szerződésnek a tárgya és innentől kezdve az ehhez kapcsolódó kötbér. Egy új, jogi tárgy jött 
létre, egy új telek jött létre, mert telekegyesítés történt, és ezen egy új épület fog majd 
megépülni. Azokon a telkeken, amiket megvett a kérelmező, egy részét egyébként az 
Önkormányzattól, nem tud max mit építeni, hiszen az új telken, ami egy új dolog, azon fog 
építkezni. Egyébként azt kérte, hogy a négy darab, vagy három darab telek tekintetében a 
legutolsóként lejáró határidőt vegyük figyelembe, tehát ezért a három év. Tehát, nem 
meghosszabbítok még három évvel, hanem a legutolsó szerződésben foglalt véghatáridőt 
veszem figyelembe, és a bankgaranciaként újat adott, amit természetesen csatolt. Én úgy 
gondolom, hogy ezzel az eljárással az Önkormányzat, az új helyzetet a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően rendezi a tulajdonossal. Köszönöm. 
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Soós György 
Jakabfy úr, parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm. Tehát, akkor mégis mi ez a lehetetlenülés? Azt írják ebben a mellékletben, hogy a 
lehetetlenülés az azért következett be, mert összevonta a telkeket. Nagyjából. Na  de, őneki 
néhány telekre kötelessége volt. Amit nem teljesített. És akár úgy hívjuk, hogy lehetetlenülés, 
akár úgy hívjuk, hogy nem tudom  en,  bármi másnak, attól, hogy ő egyesítette ezeket a 
telkeket, attól miért szűnt meg az ő kötelezettsége? Amit szerződésben vállalt? 

Solis  György 
Aljegyző asszony parancsoljon. 

Dr. Mészár  Erika 
Köszönöm a szót, Elnök úr. Azért, mert azok a helyrajzi számú telkek, amire az 
Önkormányzat megkötötte a különböző szerződéseket, amit ugye nyílt pályázat útján nyert 
meg a tulajdonos, azok megszűntek. Lehetetlenültek, ezt így írja, így szabályozza a PTK. 
Tehát létrejött egy teljesen új dolog. Egy új telek. Egy új helyrajzi számú telek, amire egy új 
határidőt vállal a befektető, az utolsó véghatáridőt figyelembe véve — ezt hangsúlyozom. És 
Ugyanúgy vállalja a bankgaranciát. 

Soós György 
Jakabfy úr, parancsoljon. 

Jakabfy Tamás 
Jó, most akkor tegyük fel egy pillanatra. Aljegyző asszonynak elhiszem ezt a dolgot. Ebben az 
esetben,  ha en  lennék a befektető, akkor a fenét ajánlanék fel új bankgaranciát. Hát, hogyha ez 
egyszer ellehetetlenült, akkor miért akarnám fenntartani az eredeti vállalásomat? Azért akarja 
fenntartani ez a beruházó az eredeti vállalását valamilyen formában, mert baromira nem 
lehetetlenült el. Tehát az az ő érdekkörében történt változás, hogy ő ott összevonogatta a 
telkeket, és egy magyar bíróság az simán megítélné azt, hogy az adott határidőig az összevont 
teleknek azt a részét, ami az eredeti telek volt, azt neki be kellett volna építenie. Különben 
nem babrálna azzal, meg nem tenne szívességeket Józsefváros Önkormányzatának, hogy 
huszon-milliós bankgaranciákat adna. Hát, miért tenné? Köszönöm. 

Soós György 
Képviselő ár. Nem bíróságon ülünk, tehát azért mindenkit óvva intenek attól, hogy azt 
mondja, hogy döntene egy bíróság. Fogalmam sincs. Nem vagyok jogász, egyébként ön sem 
az, és nem is vagyok  biro.  Meg jogi kérdésekben adjuk meg Aljegyző asszonynak a szót, és 
még válaszol a felvetésre. 

Dr. Nieszár  Erika 
Köszönöm a szót.  A  befektető a tulajdonos az látja, hogy van neki négy darab szerződése, 
vagy három. Három darab szerződése. Megkeresi az Önkormányzatot, akivel szerződéses 
kapcsolatban áll, és azt mondja, hogy kössünk egy  id  szerződést, tekintettel arra, hogy 
lehetetlenült a többi, tehát te önkormányzat, hogy  ha  így maradsz az egyes szerződésekkel, 
akkor hiába támadnád meg bíróság előtt, ami nincs, azt nem tudod megtámadni. Tehát 
innentől kezdve a felek leültek, megegyeztek, az Önkormányzat egy új alapokra helyezi a 
megállapodást, a tényleges alapoknak megfelelően, és a befektető is ennek megfelelően tud 
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tovább indulni. Ezért kereste meg az Önkormányzatot, mert nagyon jól tudta azt, hogy az, 
amit ő megvett, az már nincs, amire neki kötelezettsége van, az félig-meddig megvan, tehát 
még mielőtt itt a határidőt elmulasztaná, előtte szerette volna a tényleges állapotnak 
megfelelően rendezni a történetet  es  azt a határidőt, amit elmulasztana, azt nem is tudná 
elmulasztani, mert nincs meg, aminek a tárgyába elmulasztaná. Köszönöm. 

Solis  György 
Rendben. Köszönöm. Vitát zárom, szavazás következik. (Szavazásra bocsátja az 
előleljesztésben foglalt határozat/javaslatot.) 

10  igen,  1  nem,  2  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta: 

1106/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(10  igen,  1  nem,  2  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ágy dönt, hogy hozzájárul a  Budapest  VIII. 
kerület, Balassa utca  7. (36188  hrsz.) szám alatti, Balassa utca  9. (36189  hrsz.) szám alatti, 
Szigony utca  26., 28 es 30. (36195, 36196, 36197  hrsz.) szám alatti és Balassa utca  5. (36190 
hrsz.) szám alatti ingatlanokat érintő adásvételi szerződések módosítására és a telekegyesítési 
eljárás eredményeként bejegyzett  36186  hrsz.-Ü telek beépítésére vonatkozó megállapodás 
megkötéséhez a határozat melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Az  1106/2019.  (IX.23.) sz. VPB határozat mellékletét a jegyzőkönyv  9.  sz. melléklete 
tartalmazza. 

Napirend  6.4.  pontja: Javaslat  65  éven felüliek támogatására az „Idősek Világnapja" 
alkalmából 
Elí terjesztö: dr. Sára Botond - polgármester 

Soós György 
6.4-es  vitáját megnyitom. Van-e kérdés, hozzászólás? Jakabfy M., parancsoljon 

Jakabfy Tamás 
Köszönöm szépen. Először is én kettőt is kaptam belőle. Nem tudom, jó lenne tudni, hogy ez 
ugyanaz? Vagy... 

Soós György 
Ugyanaz. 

Jakabfy Tamás 
Jó. Jó, akkor kémék egy kis olvasási szünetet. 

Soós György 
Öt perc olvasási szünet. 
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5  perc olvasási szünet 

Soós György 
Sikerült elolvasni, értelmezni? Akkor a vita zajlik. 
6.4-es  vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás nincs. Vitát zárom. Szavazás következik. 
(Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglalt határozatijavaslatot.) 

12  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (az alábbi határozatot) elfogadta: 

1107/2019.  (IX.23.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kérelemre egyszeri  8.000,- Ft 
összegű pénzbeli támogatást nyújt józsefvárosi állandó lakóhellyel rendelkező,  2019. 
december  31.  napjáig  65.  életévüket betöltő, valamint a  65.  életévnél idősebb személyek 
részére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  december  31. 

2.  felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

Soós György 
Zárt ülés. 

7.  Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

Napirend  7.1.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Kőris  u. 6.  szám alatti üres, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő. dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
lágyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1108/2019.  (JX.23.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend  7.2.  pontja:  A Budapest  VIII. kerület, Lujza utca  16.  szám alatti üres, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1109/2019.  (IX.23.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  7.3.  pontja: Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások felújítására, 
házfelügyelők kijelölésére és ahhoz kapcsolódóan házfelügyelői szolgálati lakások 
bérbeadására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1110/2019.  (IX.23.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  7.4.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület,MIS 
Ilszám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére ZART  ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr:. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend  7.4.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  7.5.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsetvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend  7.5.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  7.6.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1111/2019.  (IX.23.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésró7 készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend  7.7.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1112/2019.  (IX.23.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  7.8.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1113/2019. (IX 23.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  7.9.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1114/2019. (IX 23.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésról készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  7.10.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár is eladási ajánlat jóváhagyására 

ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő:  ‚Jr.  Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárost Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1115/2019. (IX 23.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend  7.11.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII.,  111.1111.1111.1111111 szám 
alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésire ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!.. 
vagvongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1116/2019.  (IX.23.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülést-ól készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  7.12.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, József körút  53.  szám alatti 
helyiség (hrsz.:  36704/0/A/1)  bérleti jogának átruházására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend  7.12.  pontját külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  7.4.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, 
111  szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére ZÁRT ULES 

Előterjesztő: dr. Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
12agyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1117/2019. (1X.23.)  sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  7.5.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, imannie s 
szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban  ZART  ÜLÉS 
Előterjesztő:  di-.  Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1118/2019.  (IX.23.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  7.12.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, József körút  53.  szám alatti 
helyiség (hrsz.:  36704/0/A/1)  bérleti jogának átruházására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: dr Kecskeméti László Zsolt - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
vagyongazdálkodási igazgatója 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  1119/2019.  (IX.23.) sz. VPB 

határozatot a zárt ülésról készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Soos'Györ
\ 

Városgazdálkodási LRéngyi 
Bizottság elnöke 

K. m. f. 

os Tamás 
Városgazdálkodási és Pé zügyi 

Bizottság alelnöke 

KÉPVISELŐ I FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉSEK 

Soós György 
Nyílt ülés. Ülésünk végén lehetőség van kérdések feltevésére. Pálovics úr. 

Pálovies László 
Köszönöm a szót, Elnök úr. Folyik egy remek kis beruházás a II.  Janos Pal Papa  téren, egy 
futókör létesül a tér körül. Figyelemmel kísértem az építkezést — magas színvonalú a 
kivitelezés is és a terv is jó, és ezen kívül még egy régen húzódó problémát is félig orvosol, 
jelesül, amit felvetettem jó pár évvel ezelőtt, hogy a  14-15-16-17-el szembeni járdaszakasz — 
ugye — kavicsos burkolatú volt félig-meddig. Ugyanis a futókör az nagyrészt a járda 
szélességét gyakorlatilag betöltötte. Az lenne a tiszteletteljes javaslatom, hogy ezt száz 
százalékosan oldjuk meg, ugyanis a kutyafuttató, a  13-12.... 

Soós György 
Képviselő úr. Nem tudunk mit csinálni. Fővárosi tulajdon. 

Pálovies László 
Igen, ebben... Köszönöm, tisztában vagyok ezzel,  de  gondoltam, hogy esetleg egy párbeszéd 
— javaslat szintjén — lehetne, még az alapanyag is megvan hozzá. Ugyanis kitermelték hozzá 
azt a térkövet, amit oda le lehetne rakni. Köszönöm. 

Soós György 
Rendben, jelezni fogjuk. 
Egy kis figyelmet kérnék szépen, mert egy  5  éves ciklus lejárt és szeretném szépen 
megköszönni minden bizottsági tagunknak az  5  eves munkáját és az életben sok sikert 
kívánok mindenkinek. Bizottsági ülést bezárom  13  óra  46  perckor. 

A  jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Városgazdálkodási és 
Pénzügyi Bizottság  2019.  szeptember 23-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

2h 5d  
Pribelszki-Varga Zsanett 

Városvezetési Ügyosztály vezetője 
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A,jsjyzőkönyvet  k e: 

7 ‚.Marton  Anita 
Szervezési és épviselői Iroda 
ügyint 

A  jegyzőkönyv melléklete:  

- 1.  sz. melléklet / az  1069/2019.  (IX23.) sz. VER határozat]. és  2.  sz. melléklete 

- 2.  sz. melléklet / az  1087/2019. (IX 23.)  sz.  VEB  határozat melléklete 

- 3. sz. melléklet / az  1092/2019. ax 23.)  sz. VPB határozat melléklete 

- 4. sz. melléklet / az  1096/2019. (IX 23)  sz. VPB határozat melléklete 

- 5.  sz. melléklet / az  1097/2019. (IX 23.)  sz. VPB határozat melléklete 

- 6.  sz. melléklet / az  1099/2019. (IX 23.)  sz. VPB határozat melléklete 

-  7.  sz. melléklet / az  1101/2019. (IX 23.)  sz.  VEB  határozat melléklete 

- 8.  sz. melléklet / az  1105/2019. (IX 23)  sz. VPB határozat melléklete 

- 9. sz. melléklet / az  1106/2019. (IX 23)  sz. VER határozat melléklete 

- 10. sz. melléklet lszavazási lista Mvoks-ból 
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1.  sz. melléklet 
az  1069/2019. (IX. 23.)  sz. 

VPB határozat!. sz. melléklete 
HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

amely 
- egyrészről a  Heim  NI Gyermekkórház (székhelye:  ; adószám: 

; KSH szám: ; képviseli. ), mint 
használó (a továbbiakban. Használó), 

- másrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67.;  adószám:  15735715-2-42;  KSH szám:  15735715-
8411-321-01.;  képviseli: dr. Sara Botond polgármester), mint tulajdonos (a 
továbbiakban: Tulajdonos/Önkormányzat), 

(Használó és Tulajdonos a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött  litre,  alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Az  ingatlan jogi helyzetének általános leírása 

1. A  Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi  a Budapest  VIII. kerület,  38690  hrsz. alatt felvett, 
közút besorolású ingatlan  (Budapest  VIII. Delej utca Üllői út  es  Szenes Iván  ter  közötti 
szakasza). 

2. Jelen megállapodás az  I.  pontban hivatkozott ingatlanra  a  megállapodás mindkét fél általi 
aláírása napján lép hatályba. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy  a  Tulajdonos  a  közterületet,  a  jelen 
megállapodáshoz mellékelt 19US6057 nyilvántartási számú forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásnak megfelelően használat céljára átadja  a  jelen megállapodásban foglaltak szerint. 

4. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az AAG-Terv  Kit  által készített 
2019.  augusztus  08-án a  forgalomtechnikai kezelő  Budapest  Közút  Zn  által jóváhagyott 
I  9US6057 nyilvántartási számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás. 

A  használat joga 

5. Használó vállalja, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterületet saját költségén átalakítja oly 
módon, hogy sorompóval történő lezárással megnyílik annak a lehetősége, hogy az említett 
útszakaszt kizárólag az intézménybe érkezők használják várakozási céllal. 

Ó. Használó vállalja, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterületre a mellékletben megjelölt helyre 
saját költségen sorompót helyez ki, azt üzemelteti, továbbá az úttest és a járda tisztántartásáról, 
síkosságmentesítéséröl, valamint a zöldfelület gyommentesítéséről is gondoskodik. 

7. Használó nyilatkozik, hogy a Ó. pontban vállalt feladatokról, valamint a közterületet igénybe 
vevő várakozás körülményeiről (különösen,  de  nem kizárólag a várakozók napi átlagszámáról, az 
ott tartózkodás átlagos időpontjáról) a Tulajdonos részére évente beszámol az évet követő év 
január  31.  napjáig. 

8. Tulajdonos vállalja az  1.  pontban hivatkozott közterületen az úttest, és a járda vonatkozásában 
a  6.  pontban nem rögzített közútkezelői feladatok további ellátását, valamint az oda telepített fäk 
gondozását. 

9. A  Használó a Tulajdonos  8.  pontban rögzített feladatai ellátásához biztosítja a közterületet az 
előre egyeztetett időpontban, mely esetenként a parkolóhelyek időleges csökkentését jelentheti. 
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10. Szerződő felek rögzítik, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterület továbbra is 
közterületként funkcionál a gyalogosforgalom biztosítása mellett, azonban az átmenő 
gépjárműforgalom megszűnik. 

11. Az átadás tekintetében a szerződő felek az I. pontban hivatkozott közterületre a használat 
jogának gyakorlásáért nem állapítanak meg ellenértéket. 

12. A  Használó javára a használat joga határozatlan időre szól. 

13. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás bármely fél által egyoldalúan 
felmondható. 

14. Amennyiben a megállapodás bármelyik fél által felmondásra kerül Használó vállalja az 
eredeti állapotok visszaállítását. 

15. A  Használó nem adhat harmadik személy részére közterület-használati hozzájárulást, és 
tulaj donosi/közútkezelői/munkakezdési hozzájárulást, 

Vegyes rendelkezések 

16. Jelen megállapodást a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága  ...../2019.  ( ) számú 
határozatával jóváhagyta. 

17. A  jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a  Pik.  rendelkezései az irányadók. 

18. Jelen két oldalból álló megállapodást a szerződő felek elolvasás  es  értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt — képviseleti jogosultságuk igazolása mellett — helybenhagyólag 
aláhják. 

Budapest, 2019.  szeptember 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
dr. Sara Botond 

polgármester 
Tulajdonos 

Fedezetet nem igényel. 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem. 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében  es  megbízásából 

    

 

Heim  Pál Gyermekkórház 
képviseletében 

  

Használó 

 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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az  1069/2019. (1X.23)  sz. 
VPB határozat  2.  sz. melléklete 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
amely 

- egyrészről a Péterfy Kórház Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos 
Traumatológiai Intézet (székhelye:  1076 Budapest,  Péterfy Sándor utca  8-20.;  adószám: 
15492320-2-42;  KSH szám.  15492320-8610-312-01;  képviseli: Dr. Sásdi Antal 
főigazgató), mint használó (a továbbiakban: Használó), 

másrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat (székhelye: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67.;  adószám:  15735715-2-42;  KSH szám  15735715-
8411-321-01.;  képviseli: dr. Sara Botond polgármester), mint tulajdonos (a 
továbbiakban: Tulajdonos/Önkormányzat), 

(Használó is Tulajdonos a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Az  ingatlan jogi helyzetének általános leírása 

1. A  Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi  a Budapest  VIII. kerület,  34708  Insz. alatt felvett, 
közút besorolású ingatlan  (Budapest  VIII. Gázláng utca). 

2. Jelen megállapodás az  1.  pontban hivatkozott ingatlanra  a  megállapodás mindkét fél általi 
aláírása napján lep hatályba. 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy  a  Tulajdonos  a  közterületet,  a  jelen 
megállapodáshoz mellékelt 19US6058 nyilvántartási számú forgalomtechnikai kezelői 
hozzájárulásnak megfelelően használat céljára átadja  a  jelen megállapodásban foglaltak szerint. 

4. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az AAG-Terv Kft. által készített 
2019.  augusztus  08-án a  forgalomtechnikai kezelő  Budapest  Közút  Zn  által jóváhagyott 
19U56058  nyilvántartási számú forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás. 

A  használat joga 

5. Használó vállalja, hogy az I. pontban hivatkozott közterületet saját költségén átalakítja oly 
módon, hogy sorompóval történő lezárással megnyílik annak a lehetősége, hogy az említett 
útszakaszt kizárólag az intézménybe érkezők használják várakozási céllal. 

6. Használó vállalja, hogy az I. pontban hivatkozott közterilletre a mellékletben megjelölt helyre 
saját költségen sorompót helyez ki, azt üzemelteti, továbbá az úttest és a járda tisztántartásáról, 
síkosságmentesítéséről, valamint a zöldfelület gyommentesítéséről is gondoskodik. 

7. Használó nyilatkozik, hogy a  6.  pontban vállalt feladatokról, valamint a közterületet igénybe 
vevő várakozás körülményeiről (különösen,  de  nem kizárólag a várakozók napi átlagszámáról, az 
ott tartózkodás átlagos időpontjáról) a Tulajdonos részére évente beszámol az évet követő év 
január  31.  napjáig. 

8. Tulajdonos vállalja az  1.  pontban hivatkozott közterületen az úttest, és a járda vonatkozásában 
a  6.  pontban nem rögzített közútkezelői feladatok további ellátását, valamint az oda telepített fák 
gondozását. 

9. A  Használó a Tulajdonos  8.  pontban rögzítette feladatai ellátásához biztosítja a közterületet az 
előre egyeztetett időpontban, mely esetenként a parkolóhelyek időleges csökkentését jelentheti. 



10. Szerződő felek rögzítik, hogy az  1.  pontban hivatkozott közterület továbbra is 
közterületként  tuitional  a gyalogosforgalom biztosítása mellett, azonban az átmenő 
gépjárműforgalom megszűnik. 

11. Az átadás tekintetében a szerződő felek az  1.  pontban hivatkozott közterületre a használat 
jogának gyakorlásáért nem állapítanak meg ellenértéket. 

12. A  Használó javára a használat joga határozatlan időre szól. 

3.  Szerződő felek rögzítik, hogy jelen megállapodás bármely fél által egyoldalúan 
felmondható. 

14. Amennyiben a megállapodás bármelyik fél által felmondásra kerül Használó vállalja az 
eredeti állapotok visszaállítását. 

15. A  Használó nem adhat harmadik személy részére közterület-használati hozzájárulást, és 
tulajdonosi/közútkezelői/munkakezdési hozzájárulást. 

Vegyes rendelkezések 

16. Jelen megállapodást a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága  ...../2019.  ( ) számú 
határozatával jóváhagyta. 

17. A  jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

18. Jelen két oldalból álló megállapodást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt — képviseleti jogosultságuk igazolása mellett — helybenhagyólag 
alaitják. 

Budapest, 2019.  szeptember ..... 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
dr. Sara Botond 

polgármester 
Tulajdonos 

Fedezetet  new  igényel. 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzern: 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében  es  megbízásából 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

Péterfy Kórház Rendelőintézet 
és Manninger Jenő Országos 

Traumatológiai Intézet 
képviseletében 

Dr. Sásdi Antal főigazgató 
Használó 
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2.  sz. melléklet 
az  1087/2019.  (IX.23.) sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
VPB határozat melléklete 

bíráló, értékelő és döntés előkészítő bíráló bizottsági ülésről 

 

:: .Eljáfás Mégneciezése ',. „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér (I.P4, KP6)" 
• :  É '' SF . ,  'OE ; . •OE • : • • 

. • ljárásitielekmey cgya: 
'. : • , .::. . 

Az eljáräst lezáró döntés elökészítése érdekében megtartott Bíráló 
Bizottsági  GIS 

 

JiHilye':. 1082 Budapest,  Baross  u. 63-67 

 

• : Időporita.: 2019_  vb  .  'IS  . 

 

• Jelerilévők. Jelenléti  Iv  szerint. 

1. Előzmények 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  a 
közbeszerzésekról sz616,  2015.  évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Része alapján, uniós értékhatár Matti 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást (Kbt.  113.  §  (1)  szerint) indított az „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tár 
(IP4, KP6)" tárgyban. Az eljárásban kettő  (2)  részre lehetett ajánlatot 

Az eljárást megindító felhívás  2019.  szeptember  4.  napján küldte meg az ajánlattételre felkért gazdasági 
szereplőknek. 

Az ajánlattétell határidőt ajánlatkérő  2019.  szeptember 16-án  10:00  árai időpontban határozta meg, a 
megjelölt határidőig részenként  2  (kettő) ajánlat érkezett. 

1. rész 

Értékelési szempont 
.1(5-g1)  Építőlparl 
Szolgáltató Kft. 

R.S.Z. Építőipari Kft 

1.Nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül  (HUF) 137 404 731 117 055 000 
2. A  teljesítésbe bevont szakember többlet 
szakmai tapasztalata az  M.1.  pont tekintetében 
bemutatott szakember esetében (minimum  0 
maximum  24  hónap) egész hónapokban 

24 24 

3. A  kötelezően  Wirt 36  hónap jótálláson felüli 
többlet jótállás vállalása egész hónapokban 
megadva (minimum  0,  maximum  12  hónap) 

12 12 

4. Kizárólag EURO  Ill  vagy annál korszerűbb 
Igen Igen normának megfelelő tehergépjárművek 

alkalmazása legalább  SO %-ban  (Igen/nem) 
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...... 

elnök, műszaki bíráló jogi bíráló 

2. 

  

rész 

Értékelési szempont 
.16-g13  gpftgiparl 
Szolgáltató Kft. 

ZOFE  Zöldtertilet-

 

fenntartó és 
Fejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

1.Nettó ajánlati  är  tartalékkeret nélkül  (HUE) 79 866 897 47 976 760 
2. A  teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai 
tapasztalata az M.t pont tekintetében bemutawiL 
szakember esetében (minimum  0  maximum  24 
hónap) egész hónapokban 

24 24 

3. A  kötelezően előírt  36  hónap jótálláson felüli 
többlet jótállás vállalása egész hónapokban 
megadva (minimum  0,  maximum  12  hónap) 

12 12 

4. Kizárólag EURO  Ill  vagy annál korszerűbb 
normának megfelelő tehergépjárművek 
alkalmazása legalább  SO %-ban  (igen/nem) 

Igen Igen 

2, A  Bizottság javaslata a döntéshozó felé az eljárás eredménye tekintetében: 

A  fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság egyhangúan megállapítja, hogy a rendelkezésre álló fedezet összege 

nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, 

Mindezekre tekintettel az eljárást a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja alapján eredménytelenné kell nyllvánftani. 

A  Döntéshozó a „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tár (LP4, KP6)»  tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyllvánttsá . 

az eljárást mindkettő részben a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdés  1$  pontja alapján eredménytelennek. 

k.m.f 

   

közbeszerzési bíráló 
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BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI 
JEGYZŐKÖNYV 

1. Ajánlatkérő: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária  ter  továbbfejlesztése (LP4, 
KP6)" tárgyú, a  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  115.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok tervezetének 
véleményezése 

3. Időpont:  2019'  Q hó C. nap  1  óra 

4. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlevő személyek: alullrott  BB  tagok 

1.) A  Bíráló Bizottság megszavazta a Kbt.  115.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

alkalmazását 

2.) A  Bíráló Bizottság megszavazta az eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok 

tervezetét javasolja elfogadásra a döntéshozónak. 

Melléklet: 
1.  Egyéni bírálati lapok 

Kmf. 

Bíráló Bizottság tagjai: 

(11  rifile kit'? 

   

   

   

 

 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Zöldudvarok kialakítása, Kálvária  ter  továbbfejlesztése (LP4, KP6)" tárgyú, a  2015.  évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  115.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást 
megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67) 

Bíráló Bizottság tagja: Kiss Tibor 

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt.  115.  §  (1)  bekezdés 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019,  szeptembere 

aláírás 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Zöldudvarok kialakítása, Kálvária  ter  továbbfejlesztése (LP4,  KM)"  tárgyú, a  2015.  évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban; Kbt.)  115.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást 
megindító felhívás  es  közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja: dr. Hencz Adrienn 

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt.  115.  §  (1)  bekezdés 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019. szeptembeng 

ettz( -2_. 

 

aláírás 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tár továbbfejlesztése (LP4, KP6)" tárgyú, a  2015,  évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt,)  115.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást 
megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja: Palya Sándor 

1.) Egyetértek az előterjesztéssel. Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt.  115.  §  (1)  bekezdés 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  szeptember 



EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

„Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér továbbfejlesztése (LP4, KP6)" tárgyú, a  2015.  évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  115.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást 
megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok tervezetének véleményezése 

Ajánlatkérő neve: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

Bíráló Bizottság tagja: dr. Sólyom Attila 

1.) Egyetértek az előterjesztéssel, Javaslom megszavazni és elfogadni a Kbt.  115.  §  (1)  bekezdés 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását és közbeszerzési dokumentumokat. 

2.) A  felhívással, közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeim, javaslataim az alábbiak: 

Budapest, 2019.  szeptembere 

    

    

láírás 





3.  sz. melléklet 
az  1092/2019.  aX.23.) sz. 
VPB határozat melléklete 

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a Képviselő-testület 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága  —12019.  (IX.23.) számú határozata alapján 
nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező József krt.  68.  földszint  1.  szám 
alatti,  35643/0/A/4  helyrajzi számit  95 m2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadására. 

A  Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni, és erről köteles hirdetményt kifüggeszteni.  A  versenyeztetési eljárás visszavonása 
esetén — amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg — a Kiíró 
köteles az ellenértéket visszafizetni,  ha  az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja.  A  pályázati 
dokumentáció ellenértékét a  Kiln!)  ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza. 

1. A  pályázati kiírás adatai 

A  pályázat kürója: 

A  pályázati dokumentáció megvásárlásának 
helye, ideje: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkonnányzat 

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

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

nyilvános egyfordulós pályázat 

Bérbeadás 

20.000,- Ft  + ÁFA 

átutalással fizetendő a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. OTP  Bank  Nyit-
nél vezetett  11784009-22229762  számú 
számlájára (megjegyzés rovat: helyiség 
címe, megvásárló neve (cégnév)) 

pályázati dokumentáció árának átutalása 
után, az átutalási bizonylat bemutatását  es  a 
képviseleti jogosultság igazolását követően 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Kereskedelmi célú Bérbeadási Iroda 
1084 Budapest, Or it. 8.  I. emelet 
2019.  október 8-tól ügyfélfogadási időben 

A  pályázat Bonyolítója: 

A  pályázat jellege: 

A  pályázat célja: 

A  pályázati dokumentáció ára: 

Az ajánlati biztosíték összege: 

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja: 

bruttó  1.203.960,  -  Ft. 
Az ajánlati biztosíték befizetése csak 
magyar forintban teljesíthető, értékpapírral. 
garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem 
helyettesíthető. 

átutalás 



Számlaszám: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
OTP  Bank  Nyrt.-nél vezetett  11784009-
22229762  számú számlájára 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték 

Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének 
határideje: 2019.  november  25. 24°°  óráig 

A  pályázat leadásának határideje: 2019.  november  26. 1000  óráig 

A  pályázattal kapcsolatban további információ 

kérhető: Kereskedelmi célú Bérbeadási Iroda 

Tel.:  06 1 216 6962/101, 104  mellék 

A  pályázattal érintett ingatlan megtekinthető:  2019.  október  8.  és  2019.  november  26. 
között előzetes egyeztetés szükséges a 
Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező  u. 2. 
szám alatti Irodában, vagy a  06 1 210 4928, 
210 4929  telefonszámokon 

A  pályázat bontásának várható időpontja: 2019.  november  26. 1000  órától 

A  pályázatok bontásának helye: 1084 Budapest, Őr  u. 8.  L emelet. Az 
ajánlattevő a pályázat bontásán jelen lehet. 

A  pályázat eredményét megállapító szervezet:  Budapest  Főváros  VIE  kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
tulajdonosi joggyakorló bizottsága 

A  pályázat elbírálásának határideje, és a 
várható eredményhirdetés: 

2. A  pályázattal érintett ingatlan 

Címe: 

Helyrajzi száma: 
Megnevezése: 
Alapterülete: 
Minimum  nettó bérleti díj: 

2019.  december  17. 

Budapest  VIII. kerület, József körút  68. 
földszint I. 
35643/0/A14 
üzlethelyiség 
95 m2 
316.000,- Ft  + ÁFA / hónap 

Ajánlati biztosíték összege: 1.203.960,- Ft 

A  Kiíró kiköti,  bogy  a fenti helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testület  248/2013.  (VI.19.) számú határozatának  8.  a) pontja szerinti a  25  ¶/  os  bérleti díj 
kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), kölcsönző, nyilvános 
internet szolgáltatás (internet kávézó,  call  center, stb), raktározási tevékenység végzésére 
vonatkozik 
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A  Kiíró kiköti, hogy a fenti helyiségre csak olyan ajánlat adható be, amely a Képviselő-
testület  248/2013. (V1.19.)  számú határozatának  8.  a) pontja szerinti a  6  %-os bérleti díj 
kategóriába tartozó szeszárusítás nélküli kereskedelmi, irodai, bemutatóterem, népi 
Iparművészeti-, képzőművészeti-, kulturcikk kiskereskedelem, könyvárusítás, valamint 
lakossági kisipari tevékenység végzésére vonatkozik. 

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés megkötését követően a közművek felülvizsgálata a 
bérlő feladata. 

3. A  pályázat célja, tartalma 

A  bérbeadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiség a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkonnányzat kizárólagos tulajdonát képezi, bérbeadásukra a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCV1 tv., a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012. (X11.13.)  számú önkormányzati rendelet, 
a Képviselő-testület  45/2019. (11.21.)  számú határozata (Versenyeztetési szabályzat), és az 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013. (V1.20.)  önkormányzati rendelet vonatkozik. 

A  Kiíró a  2.  pontban körülírt helyiséget adja bérbe a nyertes ajánlattevő részére határozatlan 
időre  30  napos felmondási idő Idkötésével. Amennyiben az ajánlattevő ettől eltérő bérleti 
jogviszony időtartamot (pl.: határozott idő,  5  évre) kíván létesíteni, azt a pályázatában az 
ajánlati összesítőn jeleznie kell. Határozott idő esetén a maximális időtartam  15  év lehet. 

A  bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, az adott év január  1411  a KSH által közzétett 
előző évi inflációs index mértékével emelkedik.  A  bérleti díj emelkedésének első időpontja 
2020.  január hónap.  A  január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

A  helyiség bérleti díja a  2.  alatt található. Kiíró óvadék megfizetését köti ki, melynek mértéke 
a havi bruttó bérleti díj háromszorosa. Az ajánlati biztosíték összege az óvadék összegébe 
beszámításra kerül. 

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírása, melynek költségét a Bérlő viseli. 

A  helyiség átalakítása, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabályok az 
irányadók, melyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájárulást a tulajdonosi joggyakorló 
adja ki a munkalatok megkezdése előtt. Eszerint a helyiségben folytatni kívánt tevékenységgel 
kapcsolatban a helyiséget magában foglaló társasház  es  az engedélyező hatóságok, 
szakhatóságok, is közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a bérlőnek kell beszereznie.  A 
bérbeadás során az Önkormányzat nem szavatolja, hogy bérlő a helyiségekben az általa kívánt 
tevékenységet folytathatja. 

A  Kiíró kiköti, hogy jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan 
tevékenység végzése érdekében történő bórbevételi ajánlat érkezik, amelyet az Önkormányzat 
nem preferál, továbbá jogosult a pályázat eredményét a helyiségben végzendő tevékenység 
tekintetében a benyújtott ajánlattól eltérő feltétellel megállapítani. 

4. A  pályázaton történő részvétel feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben: 

a) megvásárolja a Pályázati dokumentációt,  es  az erről szóló igazolást csatolja, 

b) az ajánlati biztosíték összegét megfizeti és az határidőn belül beérkezik, 
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c)  az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja. 

5. Az  ajánlat tartalmi követelményei 

A  versenyeztetési eljárás nyelve  a  magyar. 

Az  ajánlattevőnek: 

a.) az ajánlatban közölnie kell  a  nevét/cégnevét, székhelyét, adószámát, adóazonosító számát, 
cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét  es  elérhetőségét, bankszámla számát, az 
elektronikus levelezési címét,  ha  ilyennel rendelkezik. 

b.) az ajánlathoz kell csatolni  a  pályázott nem lakás célú helyiségnek megfelelő ajánlati 
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazoló átutalás teljesítését igazoló bankszámla 
kivonatot. 

c.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja  a  Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési és egyéb feltételeket, továbbá  a  pályázat céljának 
megvalósítását.  Az  ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie  a  bérbevétel időtartamát. 

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy ra vonatkozóan  a 2015.  évi CXLIII. törvény 
62.  §  (I)  bekezdésében és  63.  §  (1)  bekezdésben foglalt kizáró körülmények nem állnak 
fenn. 

e.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó  is  adók módjára behajtható köztartozása 
nincs. E nyilatkozat mellé kell csatolnia  a  NAV igazolását arról, hogy nem  all  fenn 
köztartozása. 

E) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben adó és bérleti díj tartozása 
nincs, továbbá  a  Kiíróval szemben szerződésben vállalt  es  nem teljesített kötelezettsége 
nincs, 

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

Ha  az ajánlattevő egyéni vállalkozó, fentieken túl 

h.) az ajánlatához csatolni kell  a  vállalkozói igazolvány  30  napnál  nein  régebbi hiteles 
másolatát 

Ha  az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, fentieken túl 

i.) az ajánlatához csatolni kell  a  társaság  30  napnál  new  régebbi hiteles cégkivonatát  es a 
társaság képviseletére jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles 
másolatát. 

az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, 
felszámolási  is  végrehajtási eljárás nincs folyamatban. 

k.)  az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy  a  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény  3.  §  (1)  bekezdés  I.  pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

Az  ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról és igazolnia kell, hogy  a  nemzeti vagyonról szóló 
2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (I)  bekezdés  1.  pontja szerint átlátható szervezet, melyet az 
eredeti,  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel  a  szervezet bejegyzéséről 
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat alapján nem igazolhatók  a  törvény  3.  §  (1)  bekezdés 
I.  pontjában meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása szükséges (pl: több  mint 
25%-os tulajdonnal bíró jogi személy  30  napnál nem régebbi  30  napnál nem régebbi hiteles 
cégkivonata, külföldön bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása  is). 

j.) 
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Amennyiben az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljárás során benyújtott 
ajánlatát, továbbá az ajánlat mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű 
aláírással kell ellátnia. Cégszerű aláírás során a cég képviseletére jogosult személy/személyek 

társaság kézzel vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket 
önállóan/együttesen fija/ítják alá hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően. 

A  Bonyolító az ajánlattevőt — az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel — elektronikus 
formában  5  munkanapos határidő kitűzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos formai vagy 
tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat nem 
megfelelően,  ill.  nem teljes körűen csatolta. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás kézhezvételét 
követően az abban megjelölt határidőre a hiányt nem, vagy nem teljes körűen pótolja, úgy 
ajánlata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól érvénytelennek minősül,  es  a 
pályázat további részében nem vehet részt 

A  Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról S a hiánypótlási 
határidőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt. 

A  hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. 

Nines  helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek 
minősül, amennyiben 

a.) az ajánlati biztosíték összege a pályázati dokumentáció  1.  pontjában meghatározott 
határidőn belül nem kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján. 

b.) nem jelöl meg bérleti díjat. 

6.  Az ajánlat formai követelményei 

A  pályázó pályázatát zárt, jelzés nélküli borítékban,  1  példányban köteles az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, a pályázati 
felhívásban meghatározott módon benyújtani. 

Az ajánlat minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni is össze kell fűzni. Az 
oldalak sorrendjét a  16.  sz. melléklet tartalmazza. 

Az iratot lezárt, sértetlen borítékban, személyesen lehet benyújtani.  A  borítékra kizárólag a 
pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 

„Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint  1. 3564310/A14  hrsz.-ú helyiség 
bérbevétele" 

A  Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. 

A  Bonyolító az ajánlattételi határidő lejárta után csak abban az esetben vesz át ajánlatot,  ha  az 
ajánlattevő vagy meghatalmazottja az ajánlattételi határidő előtt az ajánlattételi felhívásban 
megjelölt helyen megjelent,  de  azt méltányolható okból a Bonyolító érdekkörében felmerült 
okból nem tudta időben benyújtani (pl.: sorban állás).  A  Bonyolító minden ajánlattételi 
határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

Amennyiben az ajánlattevő a versenyeztetési eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazott 
útján jár el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is 
mellékelni kell az ajánlathoz.  A  Polgári Perrendtartás  325.  §-a szerint a teljes bizonyító erejű 
magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta  es  aláírta; 



b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta 
alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét 
(címét) is fel kell tüntetni; 

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesítve van; 

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, 
hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű 
aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt 
elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; 

az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljárás során nevében 
nyilatkozatot maga vagy meghatalmazottja útján tehet. Amennyiben az ajánlattevő jogi személy 
vagy egyéb szervezet, a versenyeztetési eljárás során nevében nyilatkozatot a képviseleti joggal 
rendelkező személy, vagy e jogi személy/szervezet meghatalmazottja tehet. 

7.Az ajánlat módosítása 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati 
ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem 
módosíthatók. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 

8.Ajánlati kötöttség 

Az  ajánlattevő  60  napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi 
határidő lejártának na.pjával kezdődik.  Az  ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben  a 
Kiíró az ajánlatok bírálatára vonatkozó határidőt elhalasztotta, úgy vállalja az ajánlati kötöttség 
ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását. 
Az  ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására  a  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi 
V. törvény  (a  továbbiakban:  Rk.)  rendelkezései irányadóak, különös tekintettel  a 6:64.  §-ra. 

Az  ajánlat olyan megállapodást, kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely legalább  a  törvény 
alapján lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kitűnik belőle, 
hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát  a  nyilatkozó — elfogadás eseten 
— azt magára nézve kötelezőnek ismeri  el. 

Az  ajánlati kötöttség azzal jár,  bogy ha a  másik fél az adott időhatáron belül az ajánlatot 
elfogadja,  a  szerződés  a  törvény rendelkezése folytán létrejön.  Az  ajánlat megtételével tehát 
függő helyzet alakul ki, mely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja,  a 
befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. 

A  Kiíró az ajánlati biztosítékot  a  felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve — az ajánlatok elbírását követően —  a  nem nyertes ajánlattevők 
részére köteles  a  közléstől számított  15  munkanapon belül visszafizetni.  A  Kiíró az ajánlati 
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,  ha a  visszatizetési határidőt elmulasztja. 
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9. A  pályázatok bontása 

A  pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati 
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott jogi 
képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az általuk 
írásban meghatalmazott személyek.  A  képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni kell 
(személyi igazolvány, meghatalmazás). 

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán 
jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), 
az általuk felkínált bérleti díj ajánlatot, az ingatlanban végezni kívánt tevékenységet, az egyéb 
vállalásokat. 

Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg, 

A  Bonyolító az ajánlatok felbontásáról, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet 
készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.  A 
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkön3rvvezető hja alá, és a bontáson megjelent 
ajánlattevők közül felkért személyek aláírásukkal hitelesítik. 

10.Az ajánlat érvénytelenségeinek esetei 

A  Bonyolító érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot,  ha 

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

b.) az ajánlattevő az ajánlattételi határidőn túl nyújtotta be ajánlatát, vagy az ajánlat az 
ajánlattételi határidőn túl érkezik be, 

c.) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be,  aid  az Önkormányzattal szembeni korábbi fizetési 
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette, 

d.) a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és 
adatokkal nyújtotta be, 

e.) az ajánlattevőnek a pályázati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem, vagy 
nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve,  ha  az ajánlattevő nem esatolta arról szóló 
nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása, (adó, vám, társadalombiztosítási járulék és egyéb, 
az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),  ha  ezek 
csatolását a pályázati kiírás előírta, 

f.) az ajánlat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy az 
ajánlattevő nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, 

g.) az ajánlattevő valótlan adatot közölt, 

h.) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül 
nem vagy nem teljeskörűen tett eleget, 

i) amennyiben az ajánlatban foglalt tevékenységi  kör  végzését magasabb szintű jogszabály 
kizárja. 

j) biztosítékadási kötelezettség esetén a biztosítékot a pályázó nem bocsátotta, vagy nem az 
előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére, 
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k)  a pályázó az ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához vagy 
feltételhez kötötte, továbbá  ha  a megajánlott vételár, bérleti díj mértéke a minimum árat 
nem éri el, 

1) a pályázó nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban, 
és nem vállalt ajánlati kötöttséget, 

m) a pályázat az előző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati kiírásban, 
a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak, 

n) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson. 

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett. 

11. A  pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

A  Bonyolító a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult 
megvizsgálni az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt 
dokumentumok eredetiséget is ellenőrizheti. 

A  benyújtott ajánlatok alapján a Bonyolító értékeli a pályázatokat, meghatározza a benyújtott 
pályázatok sorrendjét,  es  javaslatot tesz a Kiírónak a pályázat eredményének megállapítására. 

A  pályázatok eredményét a Kiíró állapítja meg.  A  pályázati ajánlatok eredményét Kiíró a 
bontástól számított  60  napon belül állapítja meg. Az eredmény megállapításának határideje egy 
alkalommal legfeljebb  30  nappal meghosszabbítható. Az új hatkidőről, illetve annak 
függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles 
hirdetményi úton tájékoztatni az érintetteket. 

A  Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja 
meg a pályázat eredményét  es  rangsorolja a pályázati ajánlatokat.  A  pályázat nyertese az, aki a 
pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési 
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette. 

A  Kiíró jogosult a pályázat eredményét a benyújtott ajánlatban foglaltaktól eltérő feltétellel 
megállapítani. 

A  Kiíró a Ptk.  6:74  §  (2)  bekezdése alapján kiköti, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak 
megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogát arra, hogy ne kössön 
bérleti szerződést. 

Az elbírálás fő szempontja: 

A  pályázat bírálati szempontja: -a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 

-a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben 
történő megrizetése,  min. 1  hó — max.  10  hó (súlyszám: 
1) 

Az értékelés módszere: 

Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén:  1-10  pont. 
Részszempontonként a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot  (10  pontot), a 
többi megajánlás ehhez képest arányosan kap kevesebb pontot az egyszerű arányosítás 
módszere szerint.  A  minimálisan adható pontszám  new  lehet kevesebb 1-nél. Az egyes 
megajánlásra adott értékelési pontszámot Kiíró megszorozza a hozzá tartozó súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 



Az egyes részszempontok: 

1.) bérleti díj (nettó Ft/hó) 

Kiíró előírja Pályázó számára, hogy ajánlatában az ajánlott bérleti díjat nettó Ft/hó 
mértékegységben,  es  az ÁFA feltüntetésével kell megadni. 

A  Pályázó ajánlatában megjelölt bérleti díj legalább  316.000,-  Ft/hó + ÁFA.  A  részszempont 
súlyszáma:  9. 

Kiíró az ajánlott bérleti díjakat nettó összegük alapján hasonlítja össze egymással.  A 
legmagasabb bérleti díj a legkedvezőbb Kiíró számára, ez kapja a  10  pontot. 

2.) a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min. 1  hó 
—max.  10  hó 

Kiíró a Pályázó által előre megfizetni vállalt bérleti díjak tekintetében annyi pontot  ad  (max.  10 
pont), ahány hónap bérleti díj egyösszegű megfizetését vállalja a Pályázó.  A  részszempont 
súlyszáma: I. 

A  pályázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázati 
ajánlattevőtől az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében.  A  Kiíró a felvilágosítás kéréséről 
es  annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi pályázati ajánlattevőt is. 

12.  Összeférhetetlenség 

A  versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani,  ha  a versenyeztetési 
eljárás bonyolításában vagy az ajánlatok elbírálásában olyan személy vesz részt, aki maga is 
ajánlattevő, vagy 

a.) annak közeli hozzátartozója (Ptk.:  8:1.  §  (1)  bekezdés L pontja), 

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja, 

c.) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése. 

13. A  pályázati eljárás érvénytelenséginek és eredménytelenségének esetei 

A  Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárás,  ha 

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, 

b.) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő 
cselelcményt követ el. 

A  Kiíró eredménytelennek nyilvánítja az eljárást,  ha 

a.) nem érkezett ajánlat, 

b.) az ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, 

c.) az ajánlatok bírálata  swan  a Bonyolító az összes ajánlatot érvénytelenné irányította, 

cl.) a Kiíró eredménytelennek nyilvánítja 

Eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról. 

9 



14.Eredményhirdetés, szerződéskötés 

A  pályázat eredményéről a KIM') legkésőbb  2019.  december  17.  napjáig dönt, amelyről 
Bonyolító  5  napon belül valamennyi ajánlattevőt értesíti. 

A  Bérbeadó a pályázat nyertesével a döntés átvételét követően az Önkormányzat tulajdonában 
álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) 
önkormányzati rendelet  18.  §-ában foglalt határidőn belül bérleti szerződést köt.  A  nyertes 
ajánlattevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével bérleti szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor 
a második legjobb ajánlat meghatározásra került. 

A  nyertes ajánlattevő esetében a befizetett ajánlati biztosíték a fizetendő óvadék összegébe 
beszámításra kerül, azonban,  ha  a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy 
érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az elvesztett 
ajánlati biztosíték a Kiírót illeti meg. 

15.Egyéb rendelkezések 

Az ingatlanok megtekinthetők a dokumentáció  1.  pontjában megjelölt időpontban, azonban a 
megtekintés időpontjáról a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársával. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát,  es  a 
!Girt  által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden 
tényt, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek 
nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal  es  konzorciális ajánlat esetén a 
résztvevőkkel való kapcsolattartásra.  Ha  az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy 
a pályázat titkosságát megsértette, a Bonyolító az ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

A  Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról 
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat. 

A  Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás esetén az 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia. 

A  Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles  5  évig 
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek 
rendelkezésére bocsátani. 

A  jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  45/2019. (11.21.)  határozata, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat 
nevében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
dr. Kecskeméti László Zsolt s.k. 

vagyongazdálkodási igazgató 
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Mellékletek:  

Jelentkezési lap egyéni vállalkozók számára 
Jelentkezési lap jogi személyek  es  egyéb szervezetek számára 
Ajánlati összesítő 
Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, 
végrehajtási eljárásról 
Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, 
szerződéskötésről, szerződéskötési képességről, ajánlati 
kötöttségről 
Nyilatkozat Küróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó 
es  adók módjára behajtható köztartozásról 
Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 
Nyilatkozat a bankszámlaszámról 
Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról 
Bérleti szerződés tervezet 
Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok  es  nyilatkozat 
Bérbeszámítási tájékoztató 
Bérbeszárnítási kérelem 
Bérbeszámításhoz szükséges tételes költségvetés 
Bérbeszámítási megállapodás 
Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai  es  tartalmi 
követelményeiről 

I. számú melléklet: 
2. számú melléklet: 
3. számú melléklet: 
4. számú melléklet: 

5. számú melléklet: 

6. számú melléklet: 

7. számú melléklet: 
8. számú melléklet: 
9. számú melléklet: 
10. számú melléklet: 
11. számú melléklet: 
12. számú melléklet: 
13. számú melléklet: 
14. számú melléklet: 
15. számú melléklet: 
16. számú melléklet: 
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1.  számú melléklet 

a Budapest  WM  kerület, József körút  68.  földszint  1. 35643/0/A/4  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 

egyéni vállalkozók számára 

Az ajánlattevő neve: 

 

Székhelye: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Honlap címe: 

 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 

 

Meghatalmazott nevel: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása 

I Meghatalmazott eseten 
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2.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint  1. 35643/0/A/4  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 

jogi személyek és egyéb szervezetek számára 

Jogi személy/szervezet neve, 
cégformája: 

 

Székhelye: 

 

Postacíme: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Statisztikai számjel: 

 

Cégnyilvántartási/nyilvántartási 
száma. 

 

Adószáma: 

 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 

 

Képviselőjének neve, beosztása: 

 

Meghatalmazott neve2: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

cégszerd aláírás 

Meghatalmazott eseten 
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3.  számú melléklet 
a Budapest  WM  kerület, József körút  68.  földszint  1. 35643/0/A/4  helyrajzi számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ  

Alulírott (név/jogi 
személy/ szervezet neve) a  Budapest  VIII.  szám alatti, 

/... helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Nettó havi bérleti díj ajánlat: Ft 

Bérbevétel időtartama*: határozatlan / határozott idő: év 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

A  bérbevétel célja/ helyiségben végzendő tevékenység: 

Szeszesitalt *kívánok forgalmazni / nem kívánok forgalmazni. 

(A  helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körrel rendelkezni kell.) 

Egyéb vállalások: 
A **-gal  megjelölt részmél kétjük feltüntetni, hogy a Pályázó a bérleti díj előre, egy összegben 
történő megfizetését hány hónapra tudja vállalni,  min. 1  hó — max.  10  hó 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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4.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint  1. 35643/0/A/4  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról 

Alulírott  (név) kijelentem, hogy az egyéni 
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nines 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása 

Alulírott  
(jogi személy/szervezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság/szervezet 

• végelszámolás alatt *áll/nem áll 
• ellen csődeljárás folyamatban *var/nincs 

• ellen felszámolási eljárás folyamatban *var/nincs. 
• végrehajtási eljárás folyamatban *van/nines. 

Budapest,  

cégszerű aláírás 

A  t-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

Is 



5.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint  1. 35643/0/A/1  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alidirott  
(név/jogi személy/szervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 

ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiirást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az állapotát megismertem és azt elfogadom. 

A  Pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét megismertem S elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok. 

Kijelenteni, hogy a pályázati dokumentációban szereplő  60  napos ajánlati kötöttséget 
Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történő meghosszabbítását. 

Kijelentem, hogy a bérbeszámítás feltételeit megismertem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban bérbeszámitási igénnyel élek, és a bérbeszámítási 
igényem részben vagy egészben elutasításra kerül az elbírálásban illetékességgel bíró 
Ingatlanszolgáltatási Iroda, vagy a tulajdonosi bizottság részéről, úgy a havi bérleti díjjal szemben 
beszámításra nem vagyok jogosult. Már most kijelentem, hogy amennyiben a bérbeszámítási igényem 
részben vagy egészben elutasításra kerül, úgy az ajánlati kötöttségemtől elállok */ nem állok el.* 

Hivatkozással az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  45/2019. (02.21.)  számú Képviselő-testületi 
határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat)  46.  pont  c)  alpontjának értelmében, tudomásul 
veszem, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem  jar  vissza. 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása / cégszerű aláírás 
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Ó. számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint  1. 35643/0/A/4  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó 
köztartozásról 

Alulírott . (mint a  

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az 
ajánlattevőnek, 

Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi- és különszolgáltatási díj 
tartozása * van/ nincs; 

Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs; 
Kiíróval szemben adótartozása * van/ nincs; 
Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/  nines, 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

I .  

2. 

3. 

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

Budapest,  

ajánlattevő aláírásaieégszerű aláírás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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7.szánni melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint I.  35643/0/A/4  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Pénzügyi alkalmasságról 

Alulírott  (mint a  

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelenteni, hogy a 
pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyok/az általam 
képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti-, közüzemi  es  különszolgáltatási díj 
megfizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak. 

A  számlavezető banknál az elmúlt  1  évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

Budapest,  

ajánlattevő cégszerű aláírása 



8.számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, József körött  68.  földszint  1. 35643/0/A/4  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a bankszámlaszámról 

A  pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, 

illetőleg — az ajánlatok elbírálását követően más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az 

általam/ a jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi 

bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszámlavezető pénzintézet  

Bankszámlaszám'  

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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9.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint I.  35643/0/A/4  helyrajzi számú  new 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Alulirott  (név), mint a  

(jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet 

a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.)  pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. 

Átlátható szervezetnek minősül: 

h) an  olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel 
a következő feltételeknek: 

ba)—a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével —tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzésértil és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) an  Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térség ól szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

he) nem minősül a társasági adóról  es an  osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

b4)  a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
biro  jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a be),  bb)  és be) alpont szerinti 
feltételek fennállnak; 

c) an  a civil szervezet  es  a vízi társulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca)  vezető lisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-
ot meghaladó részesedéssel, 

cc)  székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

Fentieket az alábbi okiratokkal igazolok: 
I. Eredeti,  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet 

bejegyzéséről, 
7 

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi személy/szervezet tekintetében nem 
tervezünk olyan változást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható 
szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a jogi személy/szervezet már 
nem minősülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani. 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláír 
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10.  számú melléklet 

Helyiség bérleti szerződés 
határozatlan időre 

/egyoldald kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/ 

amely egyrészről: 
a  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u 
63-67.;  adószáma:  15735715-2-42)  (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény 
tulajdonosa S bérbeadó nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.;  cégszáma:  01-10-048457;  adószáma:  25292499-2-42; 
képviseli: dr. Kecskeméti László Zsolt vagyongazdálkodási igazgató) (a továbbiakban: 

Bérbeadó) 

másrészről: 

Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószáma: 
Képviselő neve: 
Anyja neve: 
Születési helye  es  ideje: 
Telefonszám: 
Lakcím: 
Személyigazolvány szám: 
Lakcímkártya szám: 
Elektronikus címe: 
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulírott helyen 
napon az alábbi feltételekkel: 

Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő 
bérbeadói jogok — ezen belül a bérleti közmű díj — S terhelik a bérbeadói kötelezettségek.  A 
Bérbeadó a bérbeadás tekintetében az Önkormányzat megbízása alapján, helyette és a nevében 
jar  el.  A  szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az 
Önkormányzat jogosult. 

I.  A  Bérleti szerződés tárgya: 

1. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 

Budapest  VIII., kerület  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a  Budapest  VIII., 

kerület szám alatt található  .....m2  alapterületű, földszinti nem lakás céljára szolgáló 

helyiség (tulajdoni lapon: ) (a továbbiakban: bérlemény). 



2. Az Önkormányzat  Bizottsága a  számú határozatában döntött a 
bérleménynek — üres helyiségként - a Bérlő részére történő bérbeadásáról határozatlan 
időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Bérlő pedig 
megtekintett  állapotban bérletbe veszi az  1.  pontban meghatározott bérleményt. 

II.  A  Bérleményben folytatott tevékenység: 

3. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleményt  tevékenység céljára 
veszi bérbe.  A  Bérlő kijelenti, hogy a Bérleményt kizárólag a jelen pontban megjelölt 
tevékenység végzése céljából veszi igénybe. 

4.A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban 
az engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: 
hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájárulást neki kell 
megszereznie. Bérlő tudomásul veszi, hogy  ha  a hozzájárulást nem kapja meg, Úgy 
Bérbeadóval szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet. Erre tekintettel a Bérbeadó  new 

szavatolja, hogy a Bérlő a helyiségben az általa kívánt tevékenységet folytathatja. Amennyiben 
a jelen pontban meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az előbbi 
hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhető, a Felek a bérleti szerződést közös 
megegyezéssel felbontják. 

5.Bérlő tudomásul veszi  es  elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti 
szerződésben megállapított helyiség használati módja megváltoztatásához a társasház 
beleegyező nyilatkozata szükséges lehet.  Ha  a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval 
szemben kár- vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel. Ez esetben a Felek a bérleti szerződést 
közös megegyezéssel felbontják. 

6. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére nem 
használja a  3.  pontban meghatározott célra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt 
felmondani. Bérbeadó tudomásul veszi továbbá, hogy a bérlemény tényleges használatának 
ideiglenes vagy tartós, egyoldalú és önkéntes hiánya nem érinti a jelen szerződésből eredő 
Bérlőt fizetési kötelezettségek fennállását, továbbá Bérbeadó mentesül minden olyan kár 
megtérítése alól, amelynek bekövetkezte a tényleges Bérlői használat hiányával, őrizetlenül 
hagyásával összefüggésben áll. 

III.  A  bérleti logviszonv kezdete és időtartama: 

7. A  Bérbeadó az I. pontban meghatározott bérleményt határozatlan időre adja bérbe a 
Bérlőnek. 
A  bérleti jogviszony kezdete: a szerződés hatályba lépésének napja 
A  bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete:  2019  

A  bérleti jogviszony vége: határozatlan idejű,  30  napos felmondási  
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IV. A  Bérlemény birtokának átruházása: 

8.A  Bérbeadó a bérleményt átadás — átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a 
jelen szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette.  A  Felek az átadás-átvételi 
eljárás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény állapotát, a mérőórák 
állását, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt. 

9. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat  Bizottsága a  ..../2019.  ( ) számú 
határozatában foglaltak alapján Bérlő ... havi bruttó bérleti díjat ,- Ft-ot, azaz 

 forintot előre egy ősszegben teljesített Bérbeadó  1178400-

 

22229669  számú OTP  Bank  Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára, amely összegről a Bérbeadó 
egyösszegben,  2019.  hónapokra állít ki számlát, és  2019. 

hónaptól havi bérleti díj számlázásra áll át. 

10.A  Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja. 

V. Bérlő fizetési kötelezettségei:  

11.A  Szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti  Mat Ft/hó + ÁFA, 
azaz  forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.  A  Bérlő tudomásul veszi, hogy 
a bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett előző évi inflációs index 
mértékével emelkedik.  A  bérleti díj emelkedésének első időpontja  2020  január 
hónap.  A  január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

12.A  Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap  15.  napjáig köteles megfizetni, a 
Bérbeadó nevében kiállított számla alapján, a számlán szereplő bankszámlára.  A  bankszámla 
száma a bérleti szerződés megkötésének időpontjában  11784009-22229669  (OTP  Bank  Nyrt.). 
A  bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Bérbeadó 
tájékoztatja a Bérlőt.  A  Bérlőt a bérleti díj az  7.  pontban szereplő időponttól terheli.  A  Bérlő a 
bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni,  ha  a havi számlát valamilyen okból 
nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti díjat az előző havi számlán levő bankszámlára köteles 
átutalni.  A  bérleti díjfizetes akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  az a tárgyhónap  20.  napjáig a 
Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül. Amennyiben a Bérlő a fizetési kötelezettséget 
helytelen számlára fizeti be, az nem számít teljesítésnek.  A  Bérlő késedelmes fizetése eseten a 
Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

13. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése 
esetén a  50.  pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés 
megszűnését követő naptól a helyiség tényleges kiürítéséig a jogcím nélküli használat után 
havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos 
összegű használati díjat kell megfizetnie.  A  használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta 
számlát, csak utólag, a használati díj megfizetése után.  A  használati díjat havonta előre, minden 
hónap  15.  napjáig kell megfizetni a bérleti díj megfizetésére szolgáló — a bérleti díjról kiállított 
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utolsó havi számlán levő — bankszámlára történő átutalással. Amennyiben a bankszámlaszám 
változik a Bérbeadó en:61 tájékoztatást  ad. A  használati díj akkor tekinthető teljesítettnek,  ha 
az a tárgyhónap  20.  napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.  A  használati díj 
késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi 
kamatot számítja fel. 

14.A }Mark;  egyéb fizetési kötelezettségei: 

Víz  es  csatornadíj /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Üzemeltetési közös költség  A  szerződés kötésekor - Ft/hó  -1-  ÁFA,  évente a 
díja: társasház közgyűlése által meghatározott összegre változik, 

amelyet a Bérbeadó közöl a Bérlő felé. Amennyiben a Bérlő 
a vízóra hitelesítési vagy vízdíj fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget és a Szolgáltató a vízórát törli a 
nyilvántartásából, a közös költség mértéke a társasház 
közgyűlése által meghatározott vízóra nélküli közös költség 
összegére változik, amelynek összege a szerződéskötés 
időpontjában , - Ft/hó ÁFA. 

Áramdíj /vältozó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Gaz szolgáltatás díja /változó/  A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Fűtésszolgáltatás /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő 
Amennyiben a Társasházban házközponti fűtés kerül 
kialakításra, ügy a közgyűlési határozat alapján Társaságunk 
a  fates  díjat ÁFÁ-val terhelten havonta kiszámlázza. 

A  fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek változása esetén módosul. 

A  Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja. 

15. Ha  a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza a Bérlő felé, azt a Bérlőnek a 
számlán szereplő határidőig kell átutalnia a megjelölt számlára.  A  fizetéssel és késedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjra vonatkozóak az irányadóak. 

16.A  Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiség birtokba adását követő  8  napon belül, 
amennyiben a helyiség rendelkezik közniü ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségben a saját 
költségén a vízóra felszerelését/hitelesítését, lejáró vízóra cseréjét (a cserével kapcsolatos 
költségeket), vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemény használatához a 
Bérbeadó szerint szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban: szolgáltatási 
szerződés) a Fővárosi Vízművek Zrt.-yel, a Díjbeszedő Zrt.-vel, az ELMÚ Zrt.-vel, a FŐTÁV 
Zrt.-vel, a Gázművek Zrt.-vel  es  egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a 
szolgáltatási szerződés megkötését a Bérbeadó felt  90  napon belül a szolgáltatási szerződés 
egy másolatának átadásával igazolja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a közművek 
üzemképességének állapotát felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt. 

17.A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt 
kíván közmű mérőórát felszereltetni a bérleményben, azt tűrni köteles,  es  a mérőóra 
felszerelését követő  8  napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a 
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megkötés tényét pedig a szolgáltatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia 
a Bérbeadó felé. 

18. A  Bérlő vállalja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által 
kiszámlázott szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony —jelen szerződés  7.  pontjában 
szereplő — kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a 
szolgáltatók részére rendszeresen megfizeti. 

19. A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj, használati díj  es  egyéb hátralék 
esetén —  ha  a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget — a Bérbeadó a jelen szerződésben 
szereplő adatait követeléskezelő cégnek kiadja. 

20.A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat 
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az általa a Bérbeadónak befizetett 
összeget a Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezután a bérleti díj, majd a 
közüzemi díjtartozásra számolja el. 

VI. Óvadék:  

21. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a korábbi pályázati eljárás során, a Bérbeadó által 
megállapított bankszámlára ,-  Ft  ajánlati biztosítékot megfizetett.  A  Bérlőnek a jelen 
szerződés kapcsán ,-  Ft  óvadék fizetési kötelezettsége áll fenn.  A 45/2019. (H.21.) 
Képviselő-testületi határozat  24.  pontja szerint a befizetett pályázati biztosíték az óvadék 
összegébe beszámít. 

22. A  Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy 
karokozás eseten a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire 
szabadon, a Bérlő hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot 
az eredeti összegre a Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül kiegészíteni. 

23. A  befizetett óvadék, annak a jegybanki alapkamattal megegyező  Snail  kamattal növelt 

összegben a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a helyiség Bérbeadónak történő 
visszaadását követő  30  napon belül visszajár a Bérlőnek,  ha  ekkor  nines  semmiféle hátraléka 
és a bérleményt újra hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a Bérbeadónak. 
Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Bérlőnek az Önkormányzat, vagy a Bérbeadó felé a 
bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása van, a tartozást a Bérbeadó az óvadékösszegéből 
levonhatja. 

VII. Bérlő egyéb jogai, kötelezettségei: 
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24. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő által a bérleménybe történő befogadáshoz, 
albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog átruházásához a bérbeadó írásbeli 
hozzájárulása, valamint a Bérbeadó ás Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti 
szerződésmódosítás) szükséges. 

A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a további használatba (albérletbe) adás kapcsán kizárólag 
természetes személlyel, valamint a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXC VI. törvény  3.  §  (1) 
bekezdés I. pont szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, 
amennyiben a vele szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás 
áll be, amely alapján már  new  minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. E tényt a használatba !albérletbe/ adásról szóló 
szerződésben rögzítenie kell. Az előbbiek elmaradása eseten a Bérbeadó a Bérlővel szemben 
a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  A  bérlemény bérleti joga kizárólag a 
Bérbeadó hozzájárulása mellett ruházható át másra vagy cserélhető el természetes személlyel, 
vagy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXC VI. törvény  3.  §  (1)  bekezdésben meghatározott 
átlátható szervezettel. 

25. A  Bérlő köteles a bérleményt  es  a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, 
valamint gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben, 
vezetékekben, épület-felszerelési tárgyakban - mind a kizárólagosan használt, mind a közösen 
használt helyiségekben a saját, vagy a bérlemény használatára vele együtt jogosított személyek 
magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az okozott kár megtérítéséről. 

26. A  Bérlő köteles az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő karbantartási, 
javítási munkákat saját költségén elvégezni.  A  bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak 
és a bérlemény berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásával, illetőleg 
azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő  köteles. Ettől a felek külön 
megállapodásban eltérhetnek. 

27. A  Bérlő az épületben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát  es 
munkáját zavaró tevékenységet nem folytathat.  A  Bérlő, a tagjai, dolgozói, üzleti partnerei sem 
tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók 
nyugalmát vagy munkáját zavarja. 

28. A  Bérlő köteles a bérlemény közvetlen környezetében akár a Bérlő vagy tagja, dolgozói, 
üzleti partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé 
haladéktalanul bejelenteni. 

29. A  Bérlő a bérleményben kizárólag az általa beszerzett, a tevékenységhez szükséges 
engedélyek (pl. működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás — beleértve az 
energia igényt is) birtokában kezdheti meg tevékenységét.  A  bérleményben csak a szerződésben 
foglalt tevékenység ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Az 
üzemeltetés a saját kockázatára, felelősségére  es  terhére történik. 
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30. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonában álló, a bérleményben levő vagyontárgyakra, 
valamint a tevékenységből eredő károkért Bérbeadó nem felel, ezen károkra a Bérlő jogosult 
biztosítást kötni. 

31. A  Bérlő saját költségén köteles gondoskodni: 

a) a bérlemény, a bérleményhez tartozó eszközök, berendezések állagának megőrzéséről, 

b) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek  es  területek tisztántartásáról és 
megvilágításáról,  ha  ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szükségessé, 

c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási és ipari hulladék elszállításáról, 

d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Bérlő kizárólagosan 
használ, illetőleg tart üzemben, 

e) a helyiségekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, 
ernyőszerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, 

f) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg 
cseréről, 
működésével összefiiggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint 

g) ha  a bérlemény előtt járda van, annak a tisztán tartásáról, 
h) a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan 

betartásáról. 
i)mindarról, amit jogszabályok előírnak. 

32. A  Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet 
bármiféle átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végzendő 
átalakításokat is. 

33.  Az átalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájárulások és hatósági engedélyek 
(településképi bejelentési eljárás) beszerzése a Bérlő kötelessége. 

34. A  Bérlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítási, felújítási, karbantartási munka — beleértve 
a bérlemény szerződéskötéskor megismert állapotához képest szükséges állagmegóvó, javító és 
karbantartási munkákat is — ellenértékének bérleti díjba történő beszámítására, külön 
igénylésére, illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően a 
Bérbeadóval előzetesen történt írásbeli megállapodás alapján van helye. 

35. A  Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult — a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés 
hiányában pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemény szerződés megszűnésekor 
fennálló állagának sérelme nélkül leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet 
a Bérbeadónak megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.  A  Bérbeadó a Bérlő 
értéknövelő beruházásainak megtérítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles 
jogalap nélküli gazdagodás címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére,  ha  a beruházáshoz 
vagy értéknövelő munkához előzőleg a Bérbeadó hozzájárult,  es  abban a felek írásban 
megállapodtak.  A  Bérlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámításra csak akkor jogosult,  ha 

Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult. 
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36. A  Bérlő köteles azon tevékenységek esetén, melyek településképi bejelentési eljárás 
kötelesek, a szükséges hatósági engedély beszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni. Ezen 
felül a Bérlő az épület homlokzatán- a társasházban lévő helyiség esetén a társasház 
közgyűlése, tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes 
engedélyével  es  az általa jóváhagyott helyre és lcivitelben — csak olyan cégtáblát, emblémát, 
reklámot, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély- vagy településképi bejelentési eljárás köteles 
cégtábla, embléma, reklám, légkondicionáló berendezés szellőző kivezetést kihelyezése jogerős 
építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban történt hozzájárulás birtokában 
helyezhető el.  A  társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély 
vagy településképi bejelentési eljárásban történt jóváhagyó határozat nélkül kihelyezett dolog 
esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja. 

37. A  tiszta önkormányzati tulajdonú házban levő helyiség estén Bérbeadó a reklám 
engedélyezését bérleti díjhoz kötheti. 

38. A  Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.  pont  b.  alpontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. Ezt a  Sr  a Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy 
a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely 
alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlátható 
szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

39. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást 
köteles a cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő  15  napon belül a 
Bérbeadónak bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája 
megszűnését és az új bankszámla számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő 
Felel. 

40. A  Bérlő a tudomásra jutástól számított  8  napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, 
ha  vele szemben felszámolási vagy csödeljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el. 

VIII. Bérbeadó  legal,  kötelezettségei: 

41.A  Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyisegre vonatkozó olyan 
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavartalan használatban akadályozza, vagy 
korlátozza. 

42. A  bérlet tartama alatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő tűrési kötelezettsége mellett, az 
életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a helyiség rendeltetésszerű használatát 
lényegesen akadályozó, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról.  A  Bérlő e munkálatok 
elvégzését a bérbeadóval történt írásbeli megállapodás alapján átvállalhatja. Bérlő 

28 



haladéktalanul köteles a Bérbeadó vagy megbízottja felé írásban bejelenteni,  ha  a 
bérleményben a Bérbeadót terhelő munkálat elvégzése válik szükségessé.  A  bejelentés 
elmulasztásából, vagy késedelméből eredő, vagy azzal összefüggő károkért Bérlő felelős. 

IX. A  kézbesítésének szabályai:  

43.  Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet 
érvényesen kézbesíteni kézbesítővel és postán.  A  felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a 
székhelyében bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az 
utolsó ismert címre küldött leveleket a Bérlő által kézhezvettnek kell tekinteni. 

44. A  Szerződő 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 volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át/az 
„nem kereste", „elköltözött" vagy „ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza/ az 
iratot annak visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.  

X.  A  Bérleti szerződés megszűnése: 

45. A  Szerződő Felek bármelyike jogosult a bérleti szerződést rendes felmondás útján, 
indokolás nélkül  30  napos felmondási idővel felmondani.  A  felmondás a hónap utolsó napjára 
szólhat. 

46. A  Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt,  ha  a Bérbeadó a jelen 
bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

47. A  szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  1993.  évi LXXVIH. törvény  25.  §-a 
szerint a bérleti jogviszony Bérbeadó részéről történő a Bérlő szerződésszegésére alapozott 
rendkívüli felmondásának van helye a következő esetekben és módon: 

a) Ha  a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat  nun  fizeti meg, a 
Bérbeadó köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban 
felszólítani.  Ha  a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó 
további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.  A  felmondás az elmulasztott 
határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.  A  felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt 
napnál. 

b) Ha  a Bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt — a 
következményekre figyelmeztetéssel — a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől 
való tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani.  A 
felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásáról vagy megismétlésétől számított 
nyolc napon belül írásban kell közölni. 

48. A 46.  pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó a Bérlő 
szerződésszegő magatartására alapozott rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti 
jogviszonyt különösen akkor,  ha  a Bérlő 

a)  A  bérleményben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet. 
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b) A  bérleményt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja, vagy másnak a 
Bérbeadó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy ma a 
Bérbeadó hozzájárulásához kötött bármilyen szerződést köt, hozzájárulás nélkül. 

c) A  Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési 
kötelezettség teljesitésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos — a felmondás kilátásba 
helyezését is tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét 
követő  8  napon belül nem tesz eleget. 

d) A  bérleti szerződés megkötését követő  8  napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó 
felhívását követő S napon belül nem intézi a vízóra nevére történő átírását, valamint nem 
köti meg a bérlemény használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a 
szolgáltató felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti 
módosítását, vagy ezek megkötését az előbbi határidőn belül a Bérbeadó felé a szerződések 
egy másolatának leadásával nem igazolja. Meghiúsítja,  ill.  akadályozza az új mérőóra 
beszerelését. 

e)A  szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási 
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában 
szereplő határidőig a szolgáltató részére nem fizeti meg. 

0 A  befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül nem egészíti ki. 

g) A  bérleményt és berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben általa 
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására,  8  napon belül nem javítja meg,  ill,  a kárt nem teríti 
meg a bérbeadónak. 

h)A  Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi el az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül 
felmerülő felújítási, karbantartási, javítási munkákat. 

I)  A  bérleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést.  A 
társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez 
ki reklámot, illetve cégtáblát, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést. 

j) A  bérleményt úgy használja, a Bérlő, a tagjai, a dolgozói, az üzleti partnerei olyan 
magatartást tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a 
tevékenységében zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt a magatartását a Bérbeadó 
felszólítását követő  8  napon belül nem szünteti meg. 

k) A  Bérlő a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat neki felróható okból az önkormányzat közterület felügyeletét 
ellátó szerve  fete  nem jelenti be. 

I)  A  bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, illetve nem rendeltetésszerűen 
használja. 

ni)  A  hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi S polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó 

felhívása ellenére nem tartja be. 

n)A  székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást nem jelenti be a Bérbeadónak 

o) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszert használat 
ellenőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, illetve ezek 
végzésében akadályozza. 

p)A  jelen szerződésben egyes pontjaiban foglalt esetekben. 
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49. A  bérleti jogviszony egyebekben az  54.  pontban hivatkozott jogszabályok által szabályozott 
esetekben szűnik meg. 

50. A  bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony 
utolsó napján a bérleményt kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó 
képviselőjének átadni.  A  Felek az átadott bérleményről állapotfelvételt  es  helységleltárt, 
tartalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel.  A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti 
jogviszony megszűnését követő  8  napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a bérleményt, 
a Bérbeadó, illetve képviselője jogosulttá válik arra, hogy a helyiséget felnyissa, az 
ingóságokat a Bérlő költségére elszállítsa, és a bérleményt birtokba vegye.  A  Bérbeadó az 
ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a 
járulékai erejéig. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény visszaadása csak a jelen pont 
szerinti eljárás lefolytatásával joghatályos, ennek megtörténtéig használati díjat köteles fizetni 
Bérbeadó felé.  A  bérlemény visszaadására irányuló eljárás lefolytatását Bérlő köteles írásban 
kezdeményezni Bérbeadónál.  A  birtok visszaadásának időpontját, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljárásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza hiteles módon. 

51. Ha  a bérlemény korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként, fióktelepként a 
cégbíróságon bejelentésre került, a bérleti jogviszony megszűnését követő  15  napon belül a 
Bérlő köteles azt töröltetni,  es  ezt a Bérbeadó felé igazolni. 

52. A  Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése eseten csere helyiségre 
nem tarthat igényt. Kártalanításra abban az esetben tarthat igényt,  ha  a bérleti jogviszony — 
részéről történő — felmondására a Bérbeadó szerződésszegese miatt került sor. 

Vegves rendelkezések: 

53. A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
nyilvántartsa. 

54. A  jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a lakások  es  helyiségek 
bérletéről szóló  1993.  évi LXXVM. törvény, a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013.  (VI  .20.) Budapest  Józsefvárosi önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

55. Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással 
kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemény helye szerint 
illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

56. A  Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző 
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. Ez alapján bírósági végrehajtásnak 
van helye.  A  bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot a jelen bérleti szerződés aláírását követő  5  munkanapon belül nem hja alá, az 
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Önkormányzatnak, illetve a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való 
kötöttsége megszűnik, a jelen bérleti szerződés nem lép hatályba. 

57. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, 
közmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján 
készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadására a Felek 
jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak. 

58. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzőtől a teljesítés 
kötelezettség lejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanúsítványba 
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre szükség van. 

59. A  Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést 
megadják,  abbot  a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot,  ill,  a 
ténytanúsítványt elkészítse. 

60. A  Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a 
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik. 

61. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások  es  helyiségek bérletéről szóló  1993.  évi 
LXXVIII. törvény  11/A.  §  (1)  bekezdése  es  a  95.  §  (2)  bekezdése értelmében  2016.  január  1. 
napjától a Bérbeadó a nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a jogszabályban 
meghatározott energiahatékonysági tanúsítvány másolati példányát a bérleti szerződés 
megkötését megelőzően köteles az új bérlőnek bemutatni  es  azt a szerződés megkötésével 
egyidejűleg a Bérlő részére átadni. 

A  Bérlő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy  HET- azonosító számmal 
ellátott energiahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azzal 
mindenben megegyező másolati példányt átvette. 

62. A  jelen bérleti szerződés akkor lép hatályba,  ha  a Bérlő az óvadékot a Bérbeadónak 
megfizette, valamint a közjegyzőnél az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta, 

63.A  jelen bérleti szerződés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet tárgyában korábban 
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés melléklet& képezik 

64. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E 
kijelentésükért, valamint a bérleti szerződésben leírt adatok helyességéért teljes anyagi 
felelősséget vállalnak. 

32 



65. A  jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, aláírási címpéldánya, a 
képviselője személyi igazolványának  es  lakcímkártyájának másolata. 

Jelen szerződés kilenc  (13)  számozott oldalból áll és  5 050  eredeti példányban készült.  A  bérleti 
szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint alcaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 

Kelt:  Budapest, 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
bérbeadó képviseletében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
dr. Kecskeméti László Zsolt 

vagyongazdálkodási igazgató 

Bérlő / képviselője 
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Helyiség bérleti szerződés 
határozott id ő re 

/egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/ 

amely egyrészről: 
a  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.;  adószáma:  15735715-2-42)  (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény 
tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.;  cégszáma:  01-10-048457;  adószáma:  25292499-2-42;  képviseli: 
dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt vagyongazdálkodási igazgató) (a továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről: 

Székhely: 
Cégjegyzékszárn: 
Adószáma. 
Képviselő neve: 
Anyja neve: 
Születési helye és ideje: 
Telefonszám: 
Lakcím: 
Személyigazolvány szám 
Lakcímkártya szám: 
Elektronikus címe: 
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 

Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő 
bérbeadói jogok — ezen belül a bérleti közmű díj — S terhelik a bérbeadói kötelezettségek.  A 
Bérbeadó a bérbeadás tekintetében az Önkormányzat megbízása alapján, helyette és a nevében 
jár el.  A  szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az 
Önkormányzat jogosult. 

I.  A  Bérleti szerződés tárgya: 

1. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 
Budapest  VIII., kerület helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a  Budapest  VIII., 
kerület szám alatt található  tnz alapterületű, földszinti, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség (tulajdoni lapon: ) (a továbbiakban: bérlemény). 

2.Az Önkormányzat Bizottsága a számú határozatában döntött 
a bérleménynek — üres helyiségként - a Bérlő részére történő bérbeadásáról határozott időre. 
Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Bérlő pedig megtekintett 
állapotban bérletbe veszi az  1.  pontban meghatározott bérleményt. 
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II.  A  Bérleményben folytatott tevékenység: 

3.A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleményt céljára veszi 
bérbe.  A  Bérlő kijelenti, hogy a Bérleményt kizárólag a jelen pontban megjelölt tevékenység 
végzése céljából veszi igénybe. 

4.A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban 
az engedélyező hatóságok, szakhatóságok  es  közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: 
hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájárulást neki kell 
megszereznie. Bérlő tudomásul veszi, hogy  ha  a hozzájárulást nem kapja meg, ügy Bérbeadóval 
szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet. Erre tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy 
a Bérlő a helyiségben az általa kívánt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontban 
meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az előbbi hatóságok elutasító 
döntése miatt nem végezhető, a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel felbontják. 

5. Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti 
szerződésben megállapított helyiség használati módja megváltoztatásához a társasház 
beleegyező nyilatkozata szükséges lehet.  Ha  a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval 
szemben kár- vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel. Ez esetben a Felek a bérleti szerződést 
közös megegyezéssel felbontják. 

6. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére nem 
használja a  3.  pontban meghatározott célra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt 
felmondani. Bérbeadó tudomásul veszi továbbá, hogy a bérlemény tényleges használatának 
ideiglenes vagy tartós, egyoldalú  es  önkéntes hiánya nem érinti a jelen szerződésből eredő 
»értői fizetési kötelezettségek fennállását, továbbá Bérbeadó mentesül minden olyan kár 
megtérítése alól, amelynek bekövetkezte a tényleges Bérlői használat hiányával, őrizetlenül 
hagyásával összefüggésben áll. 

HI. A  bérleti jogviszony kezdete és időtartama: 

7.A  Bérbeadó az  1.  pontban meghatározott bérleményt határozott időre adja bérbe a Bérlőnek. 
A  bérleti jogviszony kezdete: a szerződés hatályba lépésének napja 
A  bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete:  2019  

A  bérleti jog-viszony vége:  a Bérbeadó javára a jelen szerződésben kikötött 
3  havi felmondási idővel gyakorolható felmondási jogával. 

Határozott idő esetén a Ptk.  6:339.  §  (2)  bekezdése irányadó. 

IV. A  Bérlemény birtokának átruházása: 
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8. A  Bérbeadó a bérleményt átadás — átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a  Berle;  a 
jelen szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette.  A  Felek az átadás-átvételi 
eljárás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény állapotát, a mérőórák 
állását, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt. 

9.Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Bizottsága a  ..../2019.  ( ) számú 
határozatában foglaltak alapján Bérlő ... havi bruttó bérleti díjat ,- Ft-ot, azaz 

 forintot előre egy összegben teljesített Bérbeadó  11784009-

 

22229672  számú OTP  Bank  Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára, amely összegről a Bérbeadó 
egyösszegben,  2019'  hónapokra állít ki számlát, és  2019. 

hónaptól havi bérleti díj számlázásra  all  át. 

10.A  Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja. 

V. Bérlő fizetési kötelezettségei: 

11.A  Szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti  (Mat Ft/hó + 
ÁFA azaz  forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.  A  Bérlő 
tudomásul veszi, hogy a bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett előző 
évi inflációs index mértékével emelkedik.  A  bérleti díj emelkedésének első időpontja  2020 
január hónap.  A  január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

12.A  Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap  15.  napjáig köteles megfizetni, a 
Bérbeadó nevében kiállított számla alapján, a számlán szereplő bankszámlára.  A  bankszámla 
száma a bérleti szerződés megkötésének időpontjában  11784009-22229762  (OTP  Bank  Nyit). 
A  bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Bérbeadó 
tájékoztatja a Bérlőt.  A  Bérlőt a bérleti díj az  7.  pontban szereplő időponttól terheli.  A  Bérlő a 
bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni,  ha  a havi számlát valamilyen okból 
nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti díjat az előző havi számlán levő bankszámlára köteles 
átutalni.  A  bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  az a tárgyhónap  20.  napjáig a 
Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül. Amennyiben a Bérlő a fizetési kötelezettséget 
helytelen számlára fizeti be, az nem számít teljesítésnek.  A  Bérlő késedelmes fizetése esetén a 
Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

13. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése 
esetén a  50.  pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés 
megszűnését követő naptól a helyiség tényleges kiürítéséig a jogcím nélküli használat után 
havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos 
összegű használati díjat kell megfizetnie.  A  használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta 
számlát, csak utólag, a használati díj megfizetése után.  A  használati díjat havonta előre, minden 
hónap  15.  napjáig kell megfizetni a bérleti díj megfizetésére szolgáló — a bérleti díjról kiállított 
utolsó havi számlán levő — bankszámlára történő átutalással. Amennyiben a bankszámlaszám 
változik a Bérbeadó erről tájékoztatást  ad. A  használati díj akkor tekinthető teljesítettnek,  ha 
az a tárgyhónap  20.  napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.  A  használati díj 
késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi 
kamatot számítja fel. 
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14. A  Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei: 

Víz és csatornadíj /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Üzemeltetési közös költség  A  szerződés kötésekor - Ft/hó + ÁFA  évente a 
díja: Társasház közgyűlése által meghatározott összegre változik, 

amelyet a Bérbeadó közöl a Bérlő fele. Amennyiben a Bérlő 
a vízóra hitelesítési vagy vízdíj fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget  es  a Szolgáltató a vízórát törli a 
nyilvántartásából, a közös költség mértéke a társasház 
közgyűlése által meghatározott vízóra nélküli közös költség 
összegére változik, amelynek összege a szerződéskötés 
időpontjában + ÁFA. 

Áramdíj /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Gáz szolgáltatás díja /változó/  A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő, 

Fűtésszolgáltatás /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő 
Amennyiben a Társasházban házközponti fűtés kerül 
kialakításra, úgy a közgyűlési határozat alapján Társaságunk 
a fűtés díjat ÁFA-val terhelten havonta kiszámlázza. 

A  fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek változása esetén módosul. 

A  Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését 

14. Ha  a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza a Bérlő felé, azt a Bérlőnek a 
számlán szereplő határidőig kell átutalnia a megjelölt számlára.  A  fizetéssel  es  késedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjra vonatkozóak az irányadóak. 

15.A  Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiség birtokba adását követő  8  napon belül, 
amennyiben a helyiség rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségben a saját 
költségén a vízóra felszerelését/hitelesítését, lejáró vízóra cseréjét (a cserével kapcsolatos 
költségeket), vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemény használatához a 
Bérbeadó szerint szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban: szolgáltatási 
szerződés) a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, a Díjbeszedő Zrt.-vel, az ELMÜ Zrt.-vel, a FŐTÁV 
Zrt.-vel, a Gázművek Zrt.-vel  es  egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a 
szolgáltatási szerződés megkötését a Bérbeadó felé  90  napon belül a szolgáltatási szerződés 
egy másolatának átadásával igazolja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a közművek 
üzemképességének állapotát felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt 

16. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt 
kíván közmű mérőórát felszereltetni a bérleményben, azt tűrni köteles,  es  a mérőóra 
felszerelését követő  8  napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a 
megkötés tényét pedig a szolgáltatási szerződés egy másolatának megIcaldésével kell igazolnia 
a Bérbeadó fele. 

37 



17.A  Bérlő vállalja,  bogy  a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által 
kiszámlázott szolgáltatási  es  egyéb díjakat a bérleti jogviszony — jelen szerződés  7.  pontjában 
szereplő — kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a 
szolgáltatók részére rendszeresen megfizeti. 

18.A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj, használati díj  es  egyéb hátralék 
esetén —  ha  a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget — a Bérbeadó a jelen szerződésben 
szereplő adatait követeléskezelő cégnek kiadja. 

19.A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szembenbérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat 
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az általa a Bérbeadónak befizetett 
összeget a Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezután a bérleti díj, majd a 
közüzemi díjtartozásra számolja el. 

VI. Óvadék: 

20.A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a korábbi pályázati eljárás során, a Bérbeadó által 
megállapított bankszámlára ,-  Ft  ajánlati biztosítékot megfizetett.  A  Bérlőnek a 
jelen szerződés kapcsán ,-  Ft  óvadék fizetési kötelezettsége áll fenn.  A 4512019. 
(1I.21.)  Képviselő-testületi határozat  24.  pontja szerint a befizetett pályázati biztosíték az 
óvadék összegébe beszámít. 

21. A  Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy 
károkozás esetén a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire 
szabadon, a Bérlő hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot 
az eredeti összegre a Bérbeadó írásos felhivásától számított  8  napon belül kiegészíteni. 

22. A  befizetett óvadék, annak a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal növelt 
összegében a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a helyiség Bérbeadónak történő 
visszaadását követő  30  napon belül visszajár a Bérlőnek,  ha  ekkor nincs semmiféle hátraléka 
és a bérleményt újra hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a Bérbeadónak. 
Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Bérlőnek az Önkormányzat, vagy a Bérbeadó felé a 
bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása van, a tartozást a Bérbeadó az óvadékösszegéből 
levonhatja. 

VII. Bérlő egyéb logai kötelezettségei: 

23. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő által a bérleménybe történő befogadáshoz, 
albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog átruházásához a Bérbeadó írásbeli 
hozzájárulása, valamint a Bérbeadó és Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti 
szerződésmódosítás) szükséges. 

A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a további használatba (albérletbe) adás kapcsán kizárólag 
természetes személlyel, valamint a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1) 
bekezdés  1.  pont szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, 
amennyiben a vele szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás 
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all  be, amely alapján már nem minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. E tényt a használatba (albérletbe) adásról szóló 
szerződésben rögzítenie kell. Az előbbiek elmaradása esetén a Bérbeadó a Bérlővel szemben 
a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  A  bérlemény bérleti joga kizárólag a 
Bérbeadó hozzájárulása mellett ruházható át másra vagy cserélhető el természetes személlyel, 
vagy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdésben meghatározott 
átlátható szervezettel. 

24. A  Bérlő köteles a bérleményt és a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, 
valamint gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben, 
vezetékekben, épület-felszerelési tárgyakban - mind a kizárólagosan használt, mind a közösen 
használt helyiségekben a saját, vagy a bérlemény használatára vele együtt jogosított személyek 
magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az okozott kár megtérítéséről. 

25. A  Bérlő köteles az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő karbantartási, 
javítási munkákat saját költségén elvégezni.  A  bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak 
és a bérlemény berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásával, illetőleg 
azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a Felek külön 
megállapodásban eltérhetnek. 

26. A  Bérlő az épületben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és 
munkáját zavaró tevékenységet nem folytathat.  A  Bérlő, a tagjai, dolgozói, üzleti partnerei sem 
tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók 
nyugalmát vagy munkáját zavarja. 

27. A  Bérlő köteles a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói. 
üzleti partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé 
haladéktalanul bejelenteni. 

28. A  Bérlő a bérleményben kizárólag az általa beszerzett, a tevékenységhez szükséges 
engedélyek (pl. működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás — beleértve az 
energia igényt is) birtokában kezdheti meg tevékenységét.  A  bérleményben csak a szerződésben 
foglalt tevékenység ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Az 
üzemeltetés a saját kockázatára, felelősségére és terhére történik. 

29. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonában álló, a bérleményben levő vagyontárgyakra, 
valamint a tevékenységből eredő károkért Bérbeadó nem felel, ezen károkra a Bérlő jogosult 
biztosítást kötni. 

30. A  Bérlő saját költségén köteles gondoskodni: 

a) a bérlemény, a bérleményhez tartozó eszközök, berendezések állagának megőrzéséről, 

b) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek  es  területek tisztántartásáról és 
megvilágításáról,  ha  ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szükségessé, 
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c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási ás ipari hulladék elszállításáról, 

d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Bérlő kizárólagosan 
használ, illetőleg tart üzemben, 

e) a helyiségekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, 
ernyőszerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, 

I) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg 

cseréről, 
működésével összeffiggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint 

g) ha  a bérlemény előtt járda van, annak a tisztán tartásáról. 

h) a hatósági, tűz-védelmi, balesetvédelmi is polgári védelmi előírások maradéktalan 

betartásáról. 
i)mindarról, amit jogszabályok előírnak. 

31. A  Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet 
bármiféle átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végzendő 
átalakításokat is. 

32. Az átalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájárulások  es  hatósági engedélyek 
(településképi bejelentési eljárás) beszerzése a Bérlő kötelessége. 

33.A  Bérlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítási, felújítási, karbantartási munka — beleértve 
a bérlemény szerződéskötéskor megismert állapotához képest szükséges állagmegóvó, javító és 
karbantartási munkákat is — ellenértékének bérleti díjba történő beszámítására, külön 
igénylésére, illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően a 
Bérbeadóval előzetesen történt írásbeli megállapodás alapján van helye. 

34. A  Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult — a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés 
hiányában pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemény szerződés megszűnésekor 
fennálló állagának sérelme nélkül leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet 
a Bérbeadónak megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.  A  Bérbeadó a Bérlő 
értéknövelő beruházásainak megtérítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles 
jogalap nélküli gazdagodás címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére,  ha  a beruházáshoz 
vagy értéknövelő munkához előzőleg a Bérbeadó hozzájárult,  es  abban a felek írásban 
megállapodtak.  A  Bérlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámításra csak akkor jogosult,  ha 
a Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult. 

35. A  Bérlő köteles azon tevékenységek esetén, melyek településképi bejelentési eljárás 
kötelesek, a szükséges hatósági engedély beszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni. Ezen 
felül a Bérlő az épület homlokzatán- a társasházban lévő helyiség esetén a társasház 
közgyűlése, tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes 
engedélyével  es  az általa jóváhagyott helyre és kivitelben — csak olyan cégtáblát, emblémát, 
reklámot, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély- vagy településképi bejelentési eljárás köteles 
cégtábla, embléma, reklám, légkondicionáló berendezés szellőző kivezetést kihelyezése jogerős 
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építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban történt hozzájárulás birtokában 
helyezhető el.  A  társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély 
vagy településképi bejelentési eljárásban történt jóváhagyó határozat nélkül kihelyezett dolog 
eseten a Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja. 

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

37. A  Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.§ (1)  bekezdés  1.  pont  b.  alpontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy 
a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely 
alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlátható 
szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

38. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást 
köteles a cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő  15  napon belül a 
Bérbeadónak bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája 
megszűnését  es  az  id  bankszámla számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő 
felel. 

39.A  Bérlő a tudomásra jutástól számított  8  napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, 
ha  vele szemben felszámolási vagy csödeljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el. 

VIII. Bérbeadó jogai, kötelezettségei: 

40.A  Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan 
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavartalan használatban akadályozza, vagy 
korlátozza. 

41. A  bérlet tartama alatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő türési kötelezettsége mellett, az. 
életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a helyiség rendeltetésszerű használatát 
lényegesen akadályozó, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról.  A  Bérlő e munkálatok 
elvégzéset a bérbeadóval történt írásbeli megállapodás alapján átvállalhatja. Bérlő 
haladéktalanul köteles a Bérbeadó vagy megbízottja felé írásban bejelenteni,  ha  a 
bérleményben a Bérbeadót terhelő munkálat elvégzése válik szükségessé.  A  bejelentés 
elmulasztásából, vagy késedelméből eredő, vagy azzal összefüggő károkért Bérlő felelős. 

IX. A  kézbesitésének szabályai: 
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42. Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet 
érvényesen kézbesíteni kézbesítővel  es  postán.  A  Felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a 
székhelyében bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az 
utolsó ismert címre küldött leveleket a Bérlő által kézhezvettnek kell tekinteni. 

43. A  Szerződő 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 volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át/az 
„nem kereste", „elköltözött" vagy „ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza/ az 
iratot annak visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.  

X.  A  Bérleti szerződés megszűnése: 

44. A  bérleti jogviszony az  7.  pontban meghatározott kezdeti időponttól határozott ideig tart, a 
Felek azt csak egyező akarattal szüntethetik meg, kivéve az alábbi, valamint jogszabályban 
meghatározott eseteket. 

45. A  határozott idő alatt a Bérbeadó jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a 
bérleti jogvíszonyt,  ha 
a) az Önkormányzat a helyiséget nem önkormányzati tulajdon esetén az Önkormányzatokra 

érvényes jogszabályban meghatározott mindenkori kisajátítási jogcímek alapján 
kisajátíttatná, feltéve, hogy a Képviselő-testület azon cél megvalósításáról már döntést 
hozott, amelyhez a helyiségre szüksége van. 

10  a helyiség (a helyiséget érintő épületrészt) átalakítására, lebontására, vagy rendeltetésének a 
megváltoztatására az Önkormányzat jogerős és végrehajtható hatósági engedélyt kapott, 
vagy 

c)  az Önkormányzat jogszabály vagy a jogszabályon alapuló hatósági határozat alapján köteles 
a helyiséget harmadik személynek átadni. 

46. A  Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt,  ha  a Bérbeadó a jelen 
bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

47. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások  es  helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény  25.  §-a 
szerint a bérleti jogviszony Bérbeadó részéről történő a Bérlő szerződésszegésére alapozott 
rendkívüli felmondásának van helye a következő esetekben  es  módon: 

a)  Ha  a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a 
Bérbeadó köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban 
felszólítani.  Ha  a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó 
további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.  A  felmondás az elmulasztott 
határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.  A  felmondási idő  new  lehet rövidebb tizenöt 
napnál. 
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b) Ha  a Bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt — a 
következményekre figyelmeztetéssel -- a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől 
való tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani.  A 
felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásáról vagy megismétlésétől számított 
nyolc napon belül írásban kell közölni. 

48. A 47.  pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó a Bérlő 
szerződésszegő magatartására alapozott rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti 
jogviszonyt különösen akkor,  ha  a Bérlő 

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

b) A  bérleményt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja, vagy másnak a 
Bérbeadó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a 
Bérbeadó hozzájárulásához kötött bännilyen szerződést köt, hozzájárulás nélkül. 

c) A  Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési 
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos — a felmondás kilátásba 
helyezését is tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét 
követő  8  napon belül nem tesz eleget. 

d) A  bérleti szerződés megkötését követő  8  napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó 
felhívását követő  8  napon belül nem intézi a vízóra nevére történő átírását, valamint nem 
köti meg a bérlemény használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a 
szolgáltató felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti 
módosítását, vagy ezek megkötését az előbbi határidőn belül a Bérbeadó felé a szerződések 
egy másolatának leadásával nem igazolja. Megbiúsítja,  ill.  akadályozza az új mérőóra 
beszerelését. 

e) A  szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási 
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában 
szereplő határidőig a szolgáltató részére nem fizeti meg. 

0 A  befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül nem egészíti ki. 

g) A  bérleményt  es  berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben általa 
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására,  8  napon belül nem javítja meg,  ill,  a kart nem téríti 
meg a bérbeadónak. 

h)A  Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi el az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül 
felmerülő felújítási, karbantartási, javítási munkákat. 

i) A  bérleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést.  A 
társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez 
ki reklámot, illetve cégtáblát, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést. 

j) A  bérleményt úgy használja, a Bérlő, a tagjai, a dolgozói, az üzleti partnerei olyan magatartást 
tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a 
tevékenységében zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt a magatartását a Bérbeadó 
felszólítását követő  8  napon belül nem szünteti meg. 

k) A  Bérlő a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat neki felróható okból az önkonnányzat közterület felügyeletét 
ellátó szerve felé nem jelenti be. 
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1) A  bérleményt  a  Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, illetve nem rendeltetésszerűen 
basználja. 

m)A  hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat  a  Bérbeadó 
felhívása ellenére nem tartja  be. 

n)A  székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást nem jelenti  be a  Bérbeadónak. 

o) Nein  engedi  be a  Bérbeadó képviselőjét  a  bérleménybe  a  rendeltetésszerű használat 
ellenőrzése, illetve  a  Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében,  ill.  ezek 
végzésében akadályozza. 

p) A  jelen szerződésben egyes pontjaiban foglalt esetekben. 

49.A  bérleti jogviszony egyebekben az  54.  pontban hivatkozott jogszabályok által szabályozott 
esetekben szűnik meg. 

50. A  bérleti jogviszony biandlyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony 
utolsó napján a bérleményt kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó 
képviselőjének átadni.  A  Felek az átadott bérleményről állapotfelvételt  es  helységleltárt, 
tartalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel.  A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti 
jogviszony megszűnését követő  8  napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a bérleményt, 
a Bérbeadó, illetve képviselője jogosulttá válik arra, hogy a helyiséget felnyissa, az 
ingóságokat a bérlő költségére elszállítsa, is a bérleményt birtokba vegye.  A  Bérbeadó az 
ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti  es  használati díj, valamint a 
járulékai erejéig. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény visszaadása csak a jelen pont 
szerinti eljárás lefolytatásával joghatályos, ennek megtörténtéig használati díjat köteles fizetni 
Bérbeadó  fete. A  bérlemény visszaadására irányuló eljárás lefolytatását Bérlő köteles írásban 
kezdeményezni Bérbeadónál.  A  birtok visszaadásának időpontját, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljárásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza hiteles módon. 

51. Ha  a bérlemény korábban  ä  Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként, fióktelepként a 
cégbíróságon bejelentésre került, a bérleti jogviszony megszűnését követő  15  napon belül a 
Bérlő köteles azt töröltetni,  es  ezt a Bérbeadó felé igazolni. 

52. A  Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere helyiségre 
nem tarthat igényt. Kártalanításra abban az esetben tarthat igényt,  ha  a bérleti jogviszony - 
részéről történő — felmondására a Bérbeadó szerződésszegése miatt került sor. 

XL  Vegyes rendelkezések: 

53. A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
nyilvántartsa, 

54. A  jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek 
bérletéről szóló  1993.  évi LXXVIE. törvény, a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény, valamint az Önkormányzat 
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tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013.  (VI.  20.) Budapest  Józsefvárosi önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

55. Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással 
kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemény helye szerint 
illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

56. A  Bérlő kijelenti, hogy  a  jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző 
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot  fr  alá. Ez alapján bírósági végrehajtásnak 
van  helye.  A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot  a  jelen bérleti szerződés aláírását követő  5  munkanapon belül nem frja alá, az 
Önkormányzatnak, illetve  a  Bérbeadónak  a  Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való 
kötöttsége megszűnik, és  a  jelen bérleti szerződés nem lép hatályba. 

57. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, 
közmű díj  es  egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján 
készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadására a Felek 
jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak. 

58. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzőtől a teljesítés 
kötelezettség lejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanúsítványba 
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre szükség van. 

59. A  Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést 
megadják,  abbot  a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot,  ill,  a 
ténytanúsítványt elkészítse. 

60. A  Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat  es  a 
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik. 

61.A  Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló  1993.  évi LXXVIII. 
törvény  11/A.  §  (1)  bekezdése és a  95.  §  (2)  bekezdése értelmében  2016.  január  1.  napjától a 
Bérbeadó a nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a jogszabályban meghatározott 
energiahatékonysági tanúsítvány másolati példányát a bérleti szerződés megkötését 
megelőzően köteles az új bérlőnek bemutatni  es  azt a szerződés megkötésével egyidejűleg a 
Bérlő részére átadni. 

A  Bérlő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy  HET-  azonosító számmal 
ellátott energiahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azzal 
mindenben megegyező másolati példányt átvette. 



61. A  jelen bérleti szerződés akkor lép hatályba,  ha  a Bérlő az óvadékot a Bérbeadónak 
megfizette, valamint a közjegyzőnél az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta. 

62.A  jelen bérleti szerződés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet tárgyában korábban 
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik. 

63. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E 
kijelentésükért, valamint a bérleti szerződésben leírt adatok helyességéért teljes anyagi 
felelősséget vállalnak. 

64. A  jelen szerződés mellékletét képezi a  Berle  cégkivonata, aláírási címpéldánya, a 
képviselője személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata. 

Jelen szerződés tíz  (13)  számozott oldalból áll és  5  (öt) eredeti példányban készült.  A  bérleti 

szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 

Kelt:  Budapest, 

    

      

 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
bérbeadó képviseletében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
dr. Kecskeméti László Zsolt 
vagyongazdálkodási igazgató 

 

Bérlő / képviselője 
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11.  sz melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  roldszint  1.35643/0/4/4  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Alulírott  (név) mint a 
 (társaság neve) vezető tisztségviselője jelen 

pályázatban található határozatlan / határozott időre szóló* bérleti szerződéshez az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem / nem teszek módosítási javaslatot* 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó 

A  I ul írott    (név) mint a 
 (társaság neve) vezető tisztségviselője 

nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellélcletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok Kiíró általi elutasítása esetén is 
fenntartom ajánlatomat. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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12.  sz. melléldet 

Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújitási költségeinek 
elszámolásáról 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekben a 
bérbeadó helyett elvégzett munkalatok költségeinek elszámolását, a Képviselő-testület  248/2013.  (VI. 
19.)  számú határozat  34-41.  pontja szabályozza. Ez alapján a bérbevett nem lakás céljára szolgáló 
helyiség felújítása során a bérbeadó helyett, a bérlő által elvégzett munkálatok költségének 
elszámolására az alábbiak szerint van lehetőség. 

• A  helyiség bérbevétele előtt több alkalommal is kérheti a helyiség megtekintését, amely 
megtekintések során lehetősége van felmérni a szükséges munkálatokat, kikérheti szakember 
véleményét, árajánlatot kérhet. Ez alapján tud dönteni a helyiség bérbevételéről ős megalapozott 
bérbevételi kérelmet nyújthat be a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-n keresztül a tulajdonos-
bérbeadó Józsefvárosi Önkormány-zathoz.  A  helyiség megtekintését a Kereskedelmi célú bérbeadási 
Iroda  (1084 Budapest, Or u. 8.  I.  ern.,  tel.:  314-1098) anal  kiadott „Megtekintő"-vel 
kezdeményezheti.  A  megtekintő kiadásától számított  3  napon belül időpont egyeztetés érdekében a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit  Ingatlanszolgáltatási Irodáját  (1084 Budapest,  Tavaszmező 
u. 2.  tel:  210-4928)  kell felkeresni.  A  megtekintés időpontjának egyeztetést csak a megtekintőben 
meghatározott szervezet meghatalmazással rendelkező képviselője (dolgozója), vagy a megtekintőn 
meghatározott személy kezdeményezheti, a megtekintésen csak az a személy vehet részt.  A 
megtekintést követő  3  napon belül a Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda részére vissza kell jelezni. 

• Bérbeszámításra csak a tulajdonos előzetes jóváhagyása alapján van lehetőség.  A  munkálatok 
megkezdése előtt az Ingatlanszolgáltatási Irodához be kell nyújtani a helyiség felújítására vonatkozó 
tételes költségvetést.  A  költségvetés elfogadásáról, a munkálatok költségeinek bérleti díjba történő 
beszámításáról a bérbeadói jogokat gyakorló bizottság dönt.  A  döntés alapján megkötött 
Bérbeszámítási megállapodás alapján történik meg a munkalatok költségeinek elszámolása.  

• A  felújítás költségvetésének benyújtása előtt kérjük, egyeztessen az Ingatlanszolgáltatási Irodával, 
amelyek azok a felújítások, amelyeket a bérbeadónak kell elvégeznie, Igy a költségek a bérbeadót 
terhelik,  es  melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a bérlet időtartama alatt a bérlőt terhelik, 
így ezen költségek megtérítésére igény nem nyújtható be a bérbeadó  fete. 

• A  Bizottság bérbeszámításhoz hozzájáruló döntése után a Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda 
megköti a Bérbeszámítási megállapodást a bérlővel, ami után kezdődhet csak el a felújítási 
munkálatok elvégzése,  es  a költségek megállapodásban foglalt feltételek szerinti elszámolása. 

• A  munkálatok elvégzése után, amit a bérlő fog jelezni, azokat az Ingatlanszolgáltatási Iroda 
munkatársai leigazolják a bérlő megkeresését követően,  es  az igazolást megküldik a Kereskedelmi 
célú bérbeadási Iroda részére. 

• A  bérlő az általa elvégzett bérbeadóra tartozó munkákról az Önkormányzat, mint vevő részére 
számviteli  es  adójogszabályoknak megfelelő számlát állít ki.  A  számla határidőben történő 
benyújtását követően a Bérbeadó a bérbeszámítással lefedett bérleti díj  at  egyösszegben, a következő 
havi számlával egyidejűleg küldi meg a Bérlő részére.  A  Bérlő ezt követően a bérbeszámítás 
időtartamára, a bérbeszámítás levonása után fennmaradt összegnek megfelelő bérleti díj számlát kap 
havonta.  A  Bérbeadó által előírt havi bérleti díj  es  a Bérlő által a tárgyhóban beszámítandó összeg 
különbözetét köteles a Bérlő a bérleti szerződésben szereplő határidőig megfizetni. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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13.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási kérelem 

Alulírott,  (név) a 

(cégnév) (székhely: 

cégjegyzékszám; 

cégjegyzésre jogosult képviselője, a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  alto, Budapest 

 szám alatti, (hrsz.:  

utcai/udvari bejáratú, pince/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedő  m2  alapterületű 

helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyújtok be, Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

A  helyiséget megtekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával 
tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a helyiség helyreállításával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 
költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség,  ha  a munkálatok megkezdése előtt, a bérbeadó részére 
benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzájárult, az erre vonatkozó bérbeszámítási 
megállapodást megkötöttem, illetve a bérbeszámítás megkezdése előtt és alatt bérleti díj és egyéb 
közüzemi szolgáltatási díj hátralékom  nines. A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 
bérbeadó engedélyét kell kérnem a munkálatok megkezdése előtt abban az esetben is,  ha  az nem a 
bérbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek megtérítését nem kérem. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatolja, hogy az általam végezni kívánt 
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén az engedélyeket be kell szereznem, a 
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakitom, az a bérleti szerződés felmondására okot  ado 
körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell állítanom. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi a  Budapest  VIII., 
 szám alatti, (hrsz.- ) utcai/udvari 

bejáratú, pinee/alagsor/fsz./ emelet szinten elhelyezkedő  m2  alapterületű 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  számú 
melléklete. 

Budapest, 20  

ügyvezető/vezető tisztségviselő cégszerű aláírása 
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13.  sz. melléklet 

Bérbeszámltási kérelem 

Alulírott, (név) egvéni 

vállalkozó (székhely: • vállalkozói 

igazolvány száma: • vállalkozói igazolvány kiállításának időpontja: 

 vállalkozói igazolvány szerint végzett tevékenység megnevezése: 

), a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  alto, Budapest 

 szám alatti, (hrsz.:  

utcai/udvari bejáratú, pince/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedő  in2  alapterületű 

helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyújtok be, Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

A  helyiséget megtekintettem,  a  helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával 
tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy  a  helyiség helyreállításával kapcsolatos,  a  bérbeadót terhelő helyreállitási 
költségek megtérítésére csak akkor  van  lehetőség,  ha a  munkálatok megkezdése előtt,  a  bérbeadó részére 
benyújtott költségvetés alapján  a  bérbeadó ahhoz hozzájárult, az erre vonatkozó bérbeszámítási 
megállapodást megkötöttem, illetve  a  bérbeszámítás megkezdése előtt és alatt bérleti díj és egyéb 
közüzemi szolgáltatási díj hátralékom nincs.  A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, 
bérbeadó engedélyét kell kérnem  a  munkálatok megkezdése előtt abban az esetben  is, ha  az nem  a 
bérbeadót terhelő munkálat, vagy  a  költségek megtérítését nem kérem. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy  a  bérbeadó  nein  szavatolja, hogy az általam végezni kívánt 
tevékenységet  a  helyiségben végezhetem, szükség esetén az engedélyeket  be  kell szereznem,  a 
helyiséget  a  végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újitanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben  a  helyiséget  nein  a  bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakítom, az  a  bérleti szerződés felmondására okot adó 
körülmény, valamint  a  helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell állítanom. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi a  Budapest  VIII., 
 szám alatti, (hrsz.: ) utcai/udvari 

bejáratú, pince/alagsor/fsz./ emelet* szinten elhelyezkedő  m2  alapterületű 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  száma 
melléklete. 

Budapest, 20  

egyéni vállalkozó 
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15.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási megállapodás 

Amely létrejött egyrészről: 

a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 
(a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.,  cégszáma:  01-10-
048457;  adószáma:  25292499-2.42;  képviseli: dr. Kecskeméti László Zsolt 
vagyongazdálkodási igazgató) (a továbbiakban: Bérbeadó); 

másrészről: 

Székhely: 
Cégjegyzék szám: 
Adószáma: 
Képviselő neve: 
Születési helye  es  ideje: 
Telefonszám: 
Lakcím: 
Személyigazolvány szám: 
Lakcímkártya szám: 
Elektronikus címe: 
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) (a bérbeadó és bérlő a továbbiakban együtt: felek) között 
jött létre alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Bérbeadó és Bérlő között napján határozatlan időre szóló bérleti 
szerződés jött létre a  Budapest  VIII. kerület, helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben a  Budapest  VIII. kerület,  szám alatt található 

ni2  alapterületű utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
vonatkozásában.  A  Bérlő a helyiségben a Bérbeadót terhelő munkákat kíván elvégezni, 
melyhez előzetesen a munkálatok költségét is tartalmazó tételes költségvetést csatolt he. 
Bérlő a helyiségben elvégezni kívánt munkákhoz a társasház közgyűlésének hozzájárulását 
a jelen megállapodás megkötéséig bemutatta Bérbeadó részére. / Felek rögzítik, hogy a 
Bérlő által a Helyiségben elvégezni kívánt munkálatokhoz a társasház közgyűlésének 
hozzájárulása nem szükséges a társasházi okiratok alapján. 

2. A  szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő a helyiségben az általa benyújtott tételes 
költségvetésből a  Bizottság  számú határozatában el fogadott 
felújítási  ea  korszerűsítési munkákat elvégzi saját kivitelezésében.  A ,-  Ft  +  
Ft  ÁFA összegből ,  Ft  + ,-  Ft  ÁFA (mindösszesen -  Ft) 
összeg számolható el. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás  1.  számú 
mellékletében felsorolt Bérbeadót terhelő felújítási  es  korszerűsítési munkálatok  köre  nem 
teljes körű. Amennyiben a bérleti szerződés időtartama alatt egyéb olyan műszaki hiba 
(rejtett hiba) merül fel, amely akadályozza a helyiség rendeltetésszerű használatát úgy a 
hiba kijavítása a Bérbeadó kötelezettsége, vagy — külön bérbeszámítási megállapodás 
alapján - a Bérlő kötelezettsége. Szerződő felek rögzítik, hogy rejtett hiba minden olyan 
hiba, amelyet a felek a bérleti szerződés tárgyát képező helyiség birtokba adásakor nem 
észleltek, vagy arról nem volt tudomásuk. 



3. Jelen Bérbeszámítási megállapodást a felek a Bérbeadó  2.  pontban meghatározott 
határozata  (2.  számú melléklet) alapján kötik.  A  munkák elvégzésének határideje a 
megállapodás aláírását követő  180  nap.  A  Berlőnek a munkálatok befejezésére 
megállapított határidő lejártát követő  30  napon belül igazolnia kell a munkálatokra fordított 
költségeinek  es  a beszámítható összegnek a mértékét Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. Ingatlanszolgáltatási Irodájánál, amely a munkák elvégzését az előzetesen benyújtott 
és elfogadott költségvetés alapján leellenőrzi, és arról a Bérlő jelenlétében és aláírásával 
bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.  A  Bérlőnek a bérlemény-ellenőrzés 
alkalmával igazolnia kell, hogy engedélyköteles kívitelezésnél a szükséges hatósági 
(építési, FÖKÉTÜSZ, tüzoltósági, ÁNTSZ, társasházi közgyűlési, hatósági, stb.) 
engedélyeket beszerezte, vagy legalább az engedély iránti kérelmet benyújtotta. Bérlő 
vállalja a használatba vételi engedély megszerzését. 

4. Ha  a munkálatok műszaki tartalma és költsége előre nem látható műszaki-építészeti 
probléma felmerülése miatt meghaladja a megállapodásban rögzítetteket, a többletköltségek 
akkor érvényesíthetők,  ha  erről a Bérlő  es  a Bérbeadó a bérbeadói jogkör gyakorlója 
hozzájárulása alapján előzetesen megállapodtak.  Ha  valamelyik munka nem készül el, vagy 
hibás, késedelmes teljesítést rögzítenek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, a bérbeszámítás 
összegét az el nem végzett, vagy hibás teljesítés értékével csökkenteni kell. 

5. A  felek megállapodnak abban, hogy — a  6.  pontban rögzített feltételek maradéktalan 
teljesülése eseten - a bérbeszámítás nettó összegét 1-től havonta, a bérleti 
jogviszony fennállása alatt a helyiség bérleti díjába hónapon keresztül  Ft 
nettó bérleti díj összegéig beszámítják.  A  bérleti díjba nem számít bele az ÁFA és a 
közüzemi és külön szolgáltatási díjak.  A  bérbeszámítás mindaddig tart, amíg a Bérbeadó a 
Bérlőnek a jelen megállapodás  2.  pontjában szereplő, a felek által kölcsönösen megállapított 
összeget teljes egészében be nem számította. 

6. A  költségek beszámításának feltételei a következők: 
az Ingatlanszolgáltatási Iroda az elvégzett munkákat jegyzőkönyvben leigazolja, 
a Bérlő a bérleményben elvégzett munkálatok összegéről a bérbeadó szervezet  3. 
pontban szereplő foglalt bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyv felvételét kővető  15  napon 
belül a  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  1082 Budapest,  Baross  u. 63-
67.  vevő nevére számlát nyújt be a Bérbeadóhoz. 
a Bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes számla esetén a bérbeszámítás a 
bérleti díj nettó összegével szemben lehetséges, 
számla kiállítására nem jogosult Bérlő esetén az engedélyezett felújítási munkákhoz 
szükséges vásárolt anyagokról és szolgáltatásokról a  Budapest  VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat nevére szóló számlákat nyújt be az elszámoláshoz, 
számla kiállítására jogosult Bérlő estén a Bérlő továbbszámlázza az elvégzett és a 
leigazolt munkáról az összeget a  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
részére, 
a benyújtott számláknak a számviteli  es  adójogszabályoknak meg kell felelniük. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fent felsorolt feltételeket nem teljesíti, a 
bérbeszámítás lehetőségét elveszíti. 

7. A  számviteli és adójogszabályoknak megfelelő számla határidőben történő benyújtását 
követően a Bérbeadó az  5.  pontban megjelölt hónapra vonatkozó bérbeszámítással lefedett 
bérleti díjat egyösszegben, a következő havi számlával egyidejűleg küldi meg a Bérlő 
részére.  A  Bérlő ezt követően a bérbeszámítás időtartamára, a bérbeszámítás levonása után 
fennmaradt összegnek megfelelő bérleti díj számlát kap havonta.  A  Bérbeadó által előírt 

52 



havi bérleti díj  es  a Bérlő által a tárgyhóban beszámitandó összeg különbözetét köteles a 
Bérlő a bérleti szerződésben szereplő határidőig megfizetni. 

8. Amennyiben a bérbeszámítás időtartama alatt a helyiség utáni bérleti díj tartozás mértéke 
eléri a három havi — ténylegesen (a bérbeszámítás hiányában) fizetendő — bérleti díjat, a 
bérbeszámításból még fennmaradó összegre a bérbeszámítás megszüntethető, és az arra 
igényelhető beszámítást vagy megtérítést a bérbeadói jogkör gyakorlója jogosult elbírálni. 

9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bérlő bérleti jogviszonya a beszámítható 
költségének bérbeszámítás Mján való megtérülése előtt megszűnik, a helyiség bérébe még 
be nem számított összegre a volt bérlő vagy jogutódja nem tarthat igényt, kivéve,  ha  a bérleti 
jogviszonyt  fit  rendes felmondással a bérbeadó szervezet szünteti meg, vagy a bérleti 
szerződés megszüntetésére közös megegyezéssel a bérbeadó kezdeményezésére kerül sor. 

Ha  a bérleti jogviszony megszüntetésére azért kerül sor, mert a Bérlő a helyiséget 
megvásárolja, az értéknövelő beruházásokkal kapcsolatban a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kell eljárni. 

10.Bérbeadó kiköti, hogy a megállapodásban rögzített feltételek megszegése esetén a Bérlő a 
bérbeszámítási igényét nem érvényesítheti. 

11.Jelen megállapodás három  (3)  eredeti példányban készült  es  három  (3)  oldalból áll. Jelen 
megállapodásban nem szabályozott esetekben a Ptk. és a vonatkozó rendelkezések az 
irányadóak. 

Budapest, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat bérbeadó megbízásából eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt 
vagyongazdálkodási igazgató 

Melléklet:  
1.  Ingatlanszolgáltatási Iroda bérbeszámítási javaslata 



16.  sz. melléklet 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről 

Az ajánlatot az ajánlattevő/ jogi személy/szervezet képviselője minden oldalon kézjegyével köteles 
ellátni. Az ajánlatnak folyamatos sorszánozással kell rendelkeznie. 

A  borítékon a következő szöveget kell fehtintetni:  

„A Budapest  VIII. kerület, József körút  68.  földszint L  35643/0/A/4  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása" 

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át. 
Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajánlathoz. 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztositék 

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kell összefüzni:  
I. Jelentkezési lap  (1.  vagy  2.  sz. melléklet) 
2. Ajánlati összesítő  (3.  sz. melléklet) 
3. 30  napnál nem régebbi hiteles másolat a vállalkozói igazolványról (egyéni vállalkozás esetén) 
4. Eredeti,  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet bejegyzéséről (jogi 

személy/szervezet esetén) 
5. Aláírási címpéldány eredeti példánya vagy másolata (jogi személy/szervezet esetén) 
6. A  Ptic. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég 

képviselője hja alá 
7. Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat másolata 
8. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata 
9. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról  (4,  sz. 

melléklet) 
10. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 

ajánlati kötöttségről  (5.  sz. melléklet) 
11. Nyilatkozat adó  es  adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásról 

(6.  sz. melléklet) 
12. NAV igazolása arról, hogy nem áll fenn köztartozása. 
13. Helyi adó igazolás (beszerezhető: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala  1082 Budapest,  Baross  u. 

63-67. H. em.) 
14. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: JGK Zrt.  1083 Budapest, Or u. 

8.  I.  35.  szoba) 
15. Nyilatkozat pénzügyi allcalrnasságról  (7.  sz. melléklet) 
16. Nyilatkozat a bankszámlaszámról  (8.  sz. melléklet) 
17. Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról  (9.  sz. melléklet) 
18. Amennyiben szükséges, további okiratok a szervezet átláthatóságának igazolására 
19. A  bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok (11.sz. melléklet) 
20. Bérbeszámítási kérelem  (13.  sz. melléklet) 
21. Bérbeszámításhoz szükséges tételes költségvetés  (14.  sz. melléklet) 
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4.  sz. melléklet 
az  1096/2019. (13(23.)  sz. 
VPB határozat melléklete 

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a Képviselő-testület 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága  .../2019.  (LX.23.) számú határozata alapján 
nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező Fráter utca  14.  földszint  1.  szám 
alatti,  35662/0/A/1  helyrajzi számú  54  in2  alapterületű, utcai bejáratú, földszinti nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérbeadására, 

A  Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül 
visszavonni, és erről köteles hirdetményt kiftiggeszteni.  A  versenyeztetési eljárás visszavonása 
esetén — amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg — a Kiíró 
köteles az ellenértéket visszafizetni,  ha  az ajánlattevő a dokumentációt visszaadja.  A  pályázati 
dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza. 

L  A  pályázati kiírás adatai 

A  pályázat kiírója: 

A  pályázati dokumentáció megvásárlásának 
helye, ideje: 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat 

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

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

nyilvános egyfordulós pályázat 

Bérbeadás 

20.000,- Ft  + ÁFA 

átutalással fizetendő a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. OTP  Bank  Nyrt.-
nil vezetett  11784009-22229762  számú 
számlájára (megjegyzés rovat: helyiség 
címe, megvásárló neve (cégnév)) 

pályázati dokumentáció árának átutalása 
után, az átutalási bizonylat bemutatását és a 
képviseleti jogosultság igazolását követően 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
Kereskedelmi célú Bérbeadási Iroda 
1084 Budapest, Őr  u. 8.  I. emelet 
2019.  október  8-tél ügyfélfogadási időben 

A  pályázat Bonyolítója: 

A  pályázat jellege: 

A  pályázat célja: 

A  pályázati dokumentáció ára: 

Az ajánlati biztosíték összege: 

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja: 

bruttó  571.500,  -  Ft. 
Az ajánlati biztosíték befizetése csak 
magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, 
garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem 
helyettesíthető. 

átutalás 



Számlaszám: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
OTP  Bank  Nyrt.-nél vezetett  11784009-
22229762  számú számlájára 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték 

Az ajánlati biztosíték befizetés beérkezésének 
határideje: 2019.  november  26. 2480  óráig 

A  pályázat leadásának határideje: 2019.  november  27. 14°°  óráig 

A  pályázattal kapcsolatban további információ 

kérhető: Kereskedelmi célú Bérbeadási Iroda 

Tel.:  06 1 216 6962/101, 104  mellek 

A  pályázattal érintett ingatlan megtekinthető:  2019.  október  8.  és  2019.  november  27. 
között előzetes egyeztetés szükséges a 
Budapest  VIII. kerület, Tavaszmező  u. 2. 
szám alatti Irodában, vagy a  06 1 210 4928, 
210 4929  telefonszámokon 

A  pályázat bontásának várható időpontja: 2019.  november  27. 14°°  órától 

A  pályázatok bontásának helye: 1084 Budapest, Őr  u. 8.  I. emelet. Az 
ajánlattevő a pályázat bontásán jelen lehet. 

A  pályázat eredményét megállapító szervezet:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat Képviselő-testületének 
tulajdonosi joggyakorló bizottsága 

A  pályázat elbírálásának határideje, és a 
várható eredményhirdetés: 

2. A  pályázattal érintett ingatlan 

Címe: 

Helyrajzi száma: 
Megnevezése: 
Alapterülete: 
Minimum  nettó bérleti díj: 

2019.  december  18. 

Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14. 
földszint  1. 
35662/0/A/1 
egyéb helyiség 
54 m2 
150.000,- Ft  + ÁFA / hónap 

Ajánlati biztosíték ősszege: 571.500,- Ft 

A  Kiíró kiköti, hogy a fenti helyiségre nem adható be olyan ajánlat, amely a Képviselő-
testület  248/2013.  (VI.19.) szánni határozatának  8.  a) pontja szerinti a  25  %-os  bérleti díj 
kategóriába tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), kölcsönző, nyilvános 
internet szolgáltatás (internet kávézó,  call  center, stb), raktározási tevékenység végzésére 
vonatkozik. 
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A  Kiíró kiköti, hogy a fenti helyiségre csak olyan ajánlat adható be, amely a Képviselő-
testület  248/2013. (V1.19.)  számú határozatának  8.  a) pontja szerinti a  6  %-os bérleti díj 
kategóriába tartozó szeszárusitás nélküli kereskedelmi irodai, bemutatóterem, népi 
iparművészeti-, képzőművészeti-, kultúrcikk kiskereskedelem, könyvárusítás, valamint 
lakossági kisipari tevékenység végzésére vonatkozik. 
Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés megkötését követően a közművek felülvizsgálata a 
bérlő feladata. 

3. A  pályázat célja, tartahna 

A  bérbeadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiség a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, bérbeadásukra a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI tv., a  Budapest  Józsefvärosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló  66/2012.  (XII.13.) számú önkormányzati rendelet, 
a Képviselő-testület  45/2019.  (II.21.) számú határozata (Versenyeztetési szabályzat),  es  az 
Önkormányzat tulajdonában  MI6  nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet vonatkozik. 

A  Kiíró a  2.  pontban körülírt helyiséget adja bérbe a nyertes ajánlattevő részére határozatlan 
időre  30  napos felmondási idő kikötésével. Amennyiben az ajánlattevő ettől eltérő bérleti 
jogviszony időtartamot (pl.: határozott idő,  5  évre) kíván létesíteni, azt a pályázatában az 
ajánlati összesítőn jeleznie kell. Határozott idő esetén a maximális időtartam  15  év lehet. 

A  bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett 
előző évi inflációs index mértékével emelkedik.  A  bérleti díj emelkedésének első időpontja 
2020.  január hónap.  A  január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

A  helyiség bérleti díja a  2.  pont alatt található. Kiíró óvadék megfizetését köti ki, melynek 
mértéke a havi bruttó bérleti díj háromszorosa. Az ajánlati biztosíték összege az óvadék 
összegébe beszámításra kerül. 

Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele közjegyző előtt egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírása, melynek költségét a Bérlő viseli. 

A  helyiség átalakítása, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabályok az 
irányadók, melyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájárulást a tulajdonosi joggyakorló 
adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a helyiségben folytatni kívánt tevékenységgel 
kapcsolatban a helyiséget magában foglaló társasház és az engedélyező hatóságok, 
szakhatóságok,  es  közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a bérlőnek kell beszereznie.  A 
bérbeadás során az Önkormányzat nem szavatolja, hogy bérlő a helyiségekben az általa kívánt 
tevékenységet folytathatja. 

A  Kiíró kiköti, hogy jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan 
tevékenység végzése érdekében történő bérbevételi ajánlat érkezik, amelyet az Önkormányzat 
nem preferál, továbbá jogosult a pályázat eredményét a helyiségben végzendő tevékenység 
tekintetében a benyújtott ajánlattól eltérő feltétellel megállapítani. 

4. A  pályázaton történő részvétel feltételei 

Az ajánlattevő részt vehet a pályázaton amennyiben: 

a) megvásárolja a Pályázati dokumentációt, és az erről szóló igazolást csatolja, 

b) az ajánlati biztosíték összegét megfizeti és az határidőn belül beérkezik, 
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c)  az ajánlatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja. 

5.  Az ajánlat tartalmi követelményei 

A  versenyeztetési eljárás nyelve a magyar. 

Az ajánlattevőnek: 

a.) az ajánlatban közölnie kell a nevét/cégnevet, székhelyet, adószámát, adóazonosító számát, 
cég esetében cégszámát, képviselőjének nevét és elérhetőségét, bankszámla számát, az 
elektronikus levelezési címét,  ha  ilyennel rendelkezik. 

b.) az ajánlathoz kell csatolni a pályázott nem lakás célú helyiségnek megfelelő ajánlati 
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazoló átutalás teljesítését igazoló bankszámla 
kivonatot. 

c.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pályázati dokumentációban, illetve 
mellékleteiben leírt szerződéskötési ás egyéb feltételeket, továbbá a pályázat céljának 
megvalósítását. Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a bérbevétel időtartamát. 

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy rá vonatkozóan a  2015.  évi CXLIII. törvény 

62.  §  (1)  bekezdésében  es 63.  §  (1)  bekezdésben foglalt kizáró körülmények nem állnak 
fenn. 

e.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy adó  es  adók módjára behajtható köztartozása 
nincs. E nyilatkozat mellé kell csatolnia a NAV igazolását arról, hogy nem áll fenn 
köztartozása. 

F.)  az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben adó és bérleti díj tartozása 
nines,  továbbá a Kiiróval szemben szerződésben vállalt  es  nem teljesített kötelezettsége 
nincs, 

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

Ha  az ajánlattevő egyéni vállalkozó, fentieken túl 

h.) az ajánlatához csatolni kell a vállalkozói igazolvány  30  napnál nem régebbi hiteles 
másolatát 

Fla  az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, fentieken túl 

I.) az ajánlatához csatolni kell a társaság  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a 
társaság képviseletére jogosultak aláirási címpéldányának eredeti példányát vagy hiteles 
másolatát. 

j.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, 
felszámolási  es  végrehajtási eljárás nincs folyamatban. 

k.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény  3.  §  (1)  bekezdés I. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról  es  igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011.  évi CXCV1. törvény  3.  §  (1)  bekezdés I. pontja szerint átlátható szervezet, melyet az 
eredeti,  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel a szervezet bejegyzéserő l 
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat alapján nem igazolhatók a törvény  3.  §  (1)  bekezdés 
1.  pontjában meghatározott feltételek, további okiratok becsatolása szükséges (pl: több mint 
25%-os tulajdonnal  biro  jogi személy  30  napnál nem régebbi  30  napnál nem régebbi hiteles 
cégkivonata, külföldön bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása is). 
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Amennyiben az ajánlattevő nem egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljárás során benyújtott 
ajánlatät, továbbá az ajánlat mellékleteként benyújtott valamennyi nyilatkozatát cégszerű 
aláírással kell ellátnia. Cégszerű aláírás során a cég képviseletére jogosult személy/személyek 
a társaság kézzel vagy géppel irt, elönyomott, vagy nyomtatott cégneve alá nevét/nevüket 
önállóan/együttesen írja/írják alá hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően. 

A  Bony°HUI az ajánlattevőt — az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel — elektronikus 
formában  5  munkanapos határidő kitűzésével felszólítja az ajánlattal kapcsolatos formai vagy 
tartalmi hiányosságok pótlására, amennyiben a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat  new 
megfelelően,  ill.  nem telj es  körűen csatolta. Amennyiben az ajánlattevő a felhívás kézhezvételét 
követően az abban megjelölt határidőre a hiányt nem, vagy nem teljes körűen pótolja, úgy 
ajánlata a hiánypótlási határidő elteltének napját követő naptól érvénytelennek minősül, és a 
pályázat további részében nem vehet részt. 

A  Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról  es  a hiánypótlási 
határidőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt. 

A  hiánypótlás nem terjedhet ki az ajánlat módosítására. 

Nines  helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának,  es  az ajánlattevő ajánlata érvénytelennek 
minősül, amennyiben 

a.) az ajánlati biztosíték összege a pályázati dokumentáció I. pontjában meghatározott 
határidőn belül nem kerül jóváírásra a Kiíró bankszámláján. 

b.) nem jelöl meg bérleti díjat. 

6.  Az ajánlat formai követelményei 

A  pályázó pályázatát zárt, jelzés nélküli borítékban,  1  példányban köteles az ajánlatok 
benyújtására nyitva álló határidőben  es  helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, a pályázati 
felhívásban meghatározott módon benyújtani. 

Az ajánlat minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni és össze kell fűzni. Az 
oldalak sorrendjét a  16.  sz. melléklet tartalmazza. 

Az iratot lezárt, sértetlen borítékban, személyesen lehet benyújtani.  A  borítékra kizárólag a 
pályázat tárgyát kell Mimi, az alábbiak szerint: 

„Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14.  földszint  1. 35662/0/A/1  hrsz.-ii helyiség 
bérbevétele" 

A  Bonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. 

A  Bonyolító az ajánlattételi határidő lejárta után csak abban az esetben vesz át ajánlatot,  ha  az 
ajánlattevő vagy meghatalmazottja az ajánlattételi határidő előtt az ajánlattételi felhívásban 
megjelölt helyen megjelent,  de  azt méltányolható okból a Bonyolító érdekkörében felmerült 
okból nem tudta időben benyújtani (pl.: sorban állás).  A  Bonyolító minden ajánlattételi 
határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 

Amennyiben az ajánlattevő a versenyeztetési eljárás bármelyik szakaszában meghatalmazon 
útján jár el, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is 
mellékelni kell az ajánlathoz.  A  Polgári Perrendtartás  325.  §-a szerint a teljes bizonyító erejű 
magánokiratnak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie: 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta is aláírta; 



h)  két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy  a  kiállító  a  nem általa írt okiratot előttük írta 
alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte  el;  az okiraton  a  tanúk lakóhelyét 
(címét)  is  fel kell tüntetni; 

e)  a  kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton közjegyző által hitelesítve  van; 

d) a  gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, 
hogy  a  kiállító  a  nein  általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű 
aláírásának ismerte  el,  illetőleg  a  kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt 
elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; 

0  az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett  el. 

Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, a versenyeztetési eljárás során nevében 
nyilatkozatot maga vagy meghatalmazottja útján tehet. Amennyiben az ajánlattevő jogi személy 
vagy egyéb szervezet, a versenyeztetési eljárás sort nevében nyilatkozatot a képviseleti joggal 
rendelkező személy, vagy e jogi személy/szervezet meghatalmazottja tehet. 

7.Az ajánlat módosítása 

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati 
ajánlatát, az ajánlattételi határidő lejártát követően azonban a benyújtott ajánlatok nem 
módosíthatók. 

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 

8.Ajánlati kötöttség 

Az ajánlattevő  60  napig terjedő ajánlati kötöttséget köteles vállalni, amely az ajánlattételi 
határidő lejártának napjával kezdődik. Az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy amennyiben a 
Kiíró az ajánlatok bírálatina vonatkozó határidőt elhalasztotta,  (Ty  vállalja az ajánlati kötöttség 
ugyanannyi nappal történő meghosszabbítását. 
Az ajánlati kötöttség tartalmának meghatározására a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak, különös tekintettel a  6:64.  §-ra. 

Az ajánlat olyan megállapodást, kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely legalább a törvény 
alapján lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tartalmazza, s egyértelműen kitűnik belőle, 
hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot tükröznek, tehát a nyilatkozó — elfogadás eseten 
-- azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Az ajánlati kötöttség azzal jár, hogy  ha  a másik fél az adott időhatáron belül az ajánlatot 
elfogadja, a szerződés a törvény rendelkezése folytán létrejön. Az ajánlat megtételével tehát 
függő helyzet alakul ki, mely az ajánlati kötöttség leteltével ér véget. 

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a 
befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. 

A  Kiíró az ajánlati biztosítékot a felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének 
megállapítása esetén, illetve — az ajánlatok elbírását követően — a nem nyertes ajánlattevők 
részére köteles a közléstől számított  15  munkanapon belül visszafizetni.  A  Kiíró az ajánlati 
biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve,  ha  a visszafizetési határidőt elmulasztja. 
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9. A  pályázatok bontása 

A  pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Bonyolító végzi a pályázati 
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a Bonyolítón kívül megbízott jogi 
képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az általuk 
írásban meghatalmazott személyek.  A  képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni kell 
(személyi igazolvány, meghatalmazás). 

Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán 
jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismerteti az ajártlatteveik nevét, lakóhelyét (székhelyét), 
az általuk felkínált bérleti díj ajánlatot, az ingatlanban végezni kívánt tevékenységet, az egyéb 
vállalásokat. 

Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 

A  Bonyolító az ajánlatok felbontásáról, az ajánlatok ismertetett tartalmáról jegyzőkönyvet 
készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.  A 
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető hja alá,  es  a bontáson megjelent 
ajánlattevők közül felkért személyek aláírásukkal hitelesítik. 

10. Az  ajánlat érvénytelenségeinek esetei 

A  Bonyolf tó érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot,  ha 

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

b.) az ajánlattevő az ajánlattételi határidőn túl nyújtotta  be  ajánlatát, vagy az ajánlat az 
ajánlattételi határidőn túl érkezik  be, 

c.) azt olyan ajánlattevő nyújtotta  be,  aki az önkormányzattal szembeni korábbi fizetési 
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.)  new  teljesítette, 

d.) a  pályázatot nem  a  Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és 
adatokkal nyújtotta  be, 

e.) az ajánlattevőnek  a  pályázati dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem, vagy 
nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve,  ha  az ajánlattevő nem csatolta arról szóló 
nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása, (adó, vám, társadalombiztosítási járulék és egyéb, 
az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),  ha  ezek 
csatolását  a  pályázati kiírás előírta, 

L) az ajánlat nem felel meg  a  pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy az 
ajánlattevő  nein  tett  a  pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, 

g.) az ajánlattevő valótlan adatot közölt, 

h.) az ajánlattevő  a  hiánypótlási felhívásban foglaltaknak  a  rendelkezésére álló határidőn belül 
nem vagy nem teljeskörűen tett eleget, 

i) amennyiben az ajánlatban foglalt tevékenységi kör végzését magasabb szintű jogszabály 
kizad  a. 

biztosítékadási kötelezettség eseten  a  biztosítékot  a  pályázó nem bocsátotta, vagy nem az 
előírtaknak megfelelően bocsátotta  a  kiíró rendelkezésére, 

j) 
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k)  a pályázó az ajánlatát nem egyértelműen határozta meg, vagy más ajánlatához vagy 
feltételhez kötötte, továbbá  ha  a megajánlott vételár, bérleti díj mértéke a minimum árat 
nem éri el, 

1) a pályázó nem tett részletes  es  kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban. 
S nem vállalt ajánlati kötöttséget, 

m) a pályázat az előző esetekben felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati kiírásban, 
a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak, 

n) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázati eljáráson. 

Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett. 

11. A  pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 

A  Bonyolító a pályázati dokumentációban igényelt iratokon S adatokon túlmenően is jogosult 
megvizsgálni az ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére,  es  ennek során a csatolt 
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti. 

A  benyújtott ajánlatok alapján a Bonyolító értékeli a pályázatokat, meghatározza a benyújtott 
pályázatok sorrendjét, S javaslatot tesz a Kiírónak a pályázat eredményének megállapítására. 

A  pályázatok eredményét a Kiíró állapítja meg.  A  pályázati ajánlatok eredményét Kiíró a 
bontástól számított  60  napon belül állapítja meg. Az eredmény megállapításának határideje egy 
alkalommal legfeljebb  30  nappal meghosszabbítható. Az új határidőről, illetve annak 
függvényében az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításáról a Bonyolító köteles 
hirdetményi úton tájékoztatni az érintetteket. 

A  Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján állapítja 
meg a pályázat eredményét  es  rangsorolja a pályázati ajánlatokat.  A  pályázat nyertese az, aki a 
pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési 
szempontok alapján legjobb ajánlatott tette. 

A  Kiíró jogosult a pályázat eredményét a benyújtott ajánlatban foglaltaktól eltérő feltétellel 
megállapítani. 

A  Kiíró a Ptk.  6:74  §  (2)  bekezdése alapján kiköti, hogy a pályázati felhívásban foglaltaknak 
megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogát arra, hogy ne kössön 
bérleti szerződést. 

Az elbírálás fő szempontja: 

A  pályázat bírálati szempontja: -a bérleti díj összege (súlyszám:  9) 

-a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy ősszegben 
történő megfizetése,  min. 1  hó — max.  10  hó (súlyszám: 
1) 

Az értékelés módszere: 

Az értékelés során adható pontszám minden részszempont esetén:  1-10  pont. 
Részszempontonként a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot  (10  pontot), a 
többi megajánlás ehhez képest arányosan kap kevesebb pontot az egyszerű arányosítás 
módszere szerint.  A  minimálisan adható pontszám nem lehet kevesebb 1-nél. Az egyes 
megajánlásra adott értékelési pontszámot  Kin-6  megszorozza a hozzá tartozó súlyszámmal, a 
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 
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Az egyes részszempontok: 

1.) bérleti díj  (nett?)  Ft/hó) 

Kiíró előírja Pályázó számára, hogy ajánlatában az ajánlott bérleti díjat nettó Ft/hó 
mértékegységben,  es  az ÁFA feltüntetésével kell megadni. 

A  Pályázó ajánlatában megjelölt bérleti díj legalább  150.000,-  Ft/hó + ÁFA.  A  részszempont 
súlyszáma:  9. 

Kiíró az ajánlott bérleti díjakat nettó összegük alapján hasonlítja össze egymással.  A 
legmagasabb bérleti díj a legkedvezőbb Kiíró számára, ez kapja a  10  pontot. 

2.) a pályázók által vállalt bérleti díj előre, egy összegben történő megfizetése,  min. 1 Ito 
—max.  10  hó 

Kiíró a Pályázó által előre megfizetni vállalt bérleti díjak tekintetében annyi pontot  ad  (max.  10 
pont), ahány hónap bérleti díj egyösszegű megfizetését vállalja a Pályázó.  A  részszempont 
súlyszáma:  1. 

A  pályázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázati 
ajánlattevőtől az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében.  A  Kiíró a felvilágosítás kéréséről 
és annak tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti a többi pályázati ajánlattevőt is. 

12.  Összeférhetetlenség 

A  versenyeztetési eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani,  ha  a versenyeztetési 
eljárás bonyolításában vagy az ajánlatok elbírálásában olyan személy vesz részt, aki maga is 
ajánlattevő, vagy 

a.) annak közeli hozzátartozója (Ptk.:  8:1.  §  (1)  bekezdés  1.  pontja), 

b.) annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja, 

c.) akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése. 

13. A  pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei 

A  Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárás,  ha 

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértettek, 

b.) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő 
cselekményt követ el. 

A  Kiíró eredménytelennek nyilvánítja az eljárást,  ha 

a.) nem érkezett ajánlat, 

b.) az ajánlattevők kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, 

e.) az ajánlatok bírálata során a Bonyolító az összes ajánlatot érvénytelenné irányította, 

d.) a Kiíró eredménytelennek nyilvánítja 

Eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról. 
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14.Eredménybirdetés, szerződéskötés 

A  pályázat eredményéről a Kiíró legkésőbb  2019.  december  18.  napjáig dönt, amelyről 
Bonyolító  5  napon  bend  valamennyi ajánlattevőt értesíti. 

A  Bérbeadó a pályázat nyertesével a döntés átvételit követően az önkormányzat tulajdonában 
Mk')  nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló  35/2013. (V1.20.) 
önkormányzati rendelet  18.  §-ában foglalt határidőn belül bérleti szerződést köt.  A  nyertes 
ajánlattevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettj ével bérleti szerződést kötni, amennyiben a pályázat eredményének megállapításakor 
a második legjobb ajánlat meghatározásra került. 

A  nyertes ajánlattevő esetében a befizetett ajánlati biztosíték a fizetendő óvadék összegébe 
beszámításra kerül, azonban,  ha  a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy 
érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az elvesztett 
ajánlati biztosíték a Kiírót illeti meg. 

15.Egyéb rendelkezések 

Az ingatlanok megtekinthetők a dokumentáció  1.  pontjában megjelölt időpontban, azonban a 
megtekintés időpontjáról a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. munkatársával. 

Az ajánlattevő az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlatának tartalmát, és a 
Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden 
tényt, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek 
nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszírozó banklcal és konzorciális ajánlat esetén a 
résztvevőkkel való kapcsolattartásra.  Ha  az ajánlattevő vagy az érdekkörében álló más személy 
a pályázat titkosságát megsértette, a Bonyolító az ajánlatát ervénytelennek nyilvánítja. 

A  Bonyolító az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról 
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek nem adhat. 

A  Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel, más célú felhasználás eseten az 
ajánlattevővel külön meg kell arról állapodnia. 

A  Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles  5  évig 
megőrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek 
rendelkezésére bocsátani. 

A  jelen dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének  45/2019.  (II.21.) határozata, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Budapest, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
nevében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ irt. 
dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt s.k. 

vagyongazdálkodási igazgató 
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Mellékletek: 

Jelentkezési lap egyéni vállalkozók számára 
Jelentkezési lap jogi személyek  '5s  egyéb szervezetek számára 
Ajánlati összesítő 
Nyilatkozat végelszámolásról, esödeljánisról, felszámolásról, 
végrehajtási eljárásról 
Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, 
szerződéskötésről, szerződéskötési képességről, ajánlati 
kötöttségről 
Nyilatkozat Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá  ado 
es  adók módjára behajtható köztartozásról 
Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról 
Nyilatkozat a bankszámlaszámról 
Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról 
Bérleti szerződés tervezet 
Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok  es  nyilatkozat 
Bérbeszámítási tájékoztató 
Bérbeszámítási kérelem 
Berbeszámításhoz szükséges tételes költségvetés 
Bérbeszámítási megállapodás 
Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi 
követelményeitől 

1. számú melléklet: 
2. számú melléldet: 
3. számú melléklet: 
4. számú melléklet: 

5. számú melléklet: 

6. számú melléklet: 

7. számú melléklet: 
8. számú melléklet: 
9. számú melléklet: 
10. számú melléklet: 
11. számú melléklet: 
12. számú melléklet: 
13. számú melléklet: 
14. számú melléklet: 
15. számú melléklet: 
16. számú melléklet: 



1.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14.  földszint  1. 35662/0/A/1  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 
egyéni vállalkozók számára 

Az ajánlattevő neve: 

 

Székhelye: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Honlap címe: 

 

Számlavezető bankjának neve: 

 

Bankszámlaszáma: 

 

Meghatalmazott  new': 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása 

3  Meghatalmazott esetén 

(2 



2.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  14.  földszint  1.35662/0/A/1  helyrajzi szánni nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

Jelentkezési lap 

jogi személyek és egyéb szervezetek számára 

Jogi személy/szervezet neve, 
cégformája: 

 

Székhelye: 

 

Postacíme: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Statisztikai számjel 

 

Cégnyilvántartási/nyilvántartási 
száma• 

 

Adószáma: 

 

Számlavezető bankjának neve: 

 

BanIcszámlaszáma. 

 

Képviselőjének neve, beosztása: 
_ 

 

Meghatalmazott eve2: 

 

Telefonszáma: 

 

Fax  száma: 

 

E-mail  címe: 

 

Budapest,  

cégszerű aláírás 

Meghatalmazott eseten 
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3.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14.  földszint  1. 35662/0/A/1  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

AJÁNLATI ÖSSZESÍTŐ  

Alulírott (név/jogi 
személy/ szervezet neve) a  Budapest  VIII.  szám alatti, 
......... /."/... helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására kiírt pályázatra 
ajánlatomat az alábbiakban foglalom össze: 

Nettó havi bérleti díj ajánlat: Ft 

Bérbevétel időtartama*: határozatlan / határozott idő: év 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

A  bérbevétel célja/ helyiségben végzendő tevékenység: 

Szeszesitalt *kívánok forgalmazni / nem kívánok forgalmazni. 

(A  helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR körrel rendelkezni kell.) 

Egyéb vállalások: 
A **-gal  megjelölt résznél kérjük feltüntetni, hogy a Pályázó a bérleti díj előre, egy összegben 
történő megfizetését hány hónapra tudja vállalni,  min. 1  hó —max.  10  hó 

* 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 
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4.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14.  földszint  1. 35662/0/A/1  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Végelszámolásról, csödeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról 

Alulírott  (név) kijelentem, hogy az egyéni 
vállalkozásom ellen végrehajtás eljárás folyamatban *van/nincs 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása 

Alulírott  
(jogi személy/szervezet neve) képviseletében kijelenteni, hogy a társaság/szervezet 

• végelszámolás alatt *áll/nem áll 
• ellen csődeljárás folyamatban *var/nincs 
• ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nines. 
• végrehajtási eljárás folyamatban *van/nines. 

Budapest,  

cégszerű aláírás 

A  t-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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5.  számú melléklet 

a  Budapest VIE  kerület,  Prater  utca  14.  földszint  1. 35662/0/A/1  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a pályázati feltételek elfogadásáról, 

szerződéskötésről, 

szerződéskötési képességről, 

ajánlati kötöttségről 

Alulírott  
(név/jogi személy/szervezet neve) kijelentem, hogy a pályázat tárgyát részletesen megismertem, az 

ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

Nyilatkozom, hogy a helyiséget megtekintettem, az állapotát megismertem  es  azt elfogadom, 

A  Pályázathoz mellékelt bérleti szerződés szövegét megismertem is elfogadom. 

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok. 

Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációban szereplő  60  napos ajánlati kötöttséget vállalom. 
Amennyiben a Kiíró az ajánlatok bírálatát elhalasztotta, úgy vállalom az ajánlati kötöttség ugyanannyi 
nappal történő meghosszabbítását. 

Kijelentem, hogy a bérbeszámítás feltételeit megismertem, azzal teljes mértékben tisztában vagyok. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban bérbeszámítási igénnyel élek, és a bérbeszámítási 
igényem részben vagy egészben elutasításra kerül az elbírálásban illetékességgel  biro 
lugatlanszolgáltatási Iroda, vagy a tulajdonosi bizottság részéről, úgy a havi bérleti díjjal szemben 
beszámitäsra nem vagyok jogosult. Már most kijelentem, hogy amennyiben a bérbeszámítási igényem 
részben vagy egészben elutasításra kerül,  nu  az ajánlati kötöttségemtől elállok *I11cm állok el.* 

Hivatkozással az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló  492019. (02.21.)  számú Képviselő-testületi 
határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat)  46.  pont  c)  alpontjának értelmében, tudoma.sul 
veszem, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttségtől való elállás esetén nem jár vissza. 

A *-gal  megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása / cégszerű aláírás 
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6.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  14.  földszint  1. 35662/0/A/1  helyrajzi szinni nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról, továbbá adó és adók módjára behajtandó 
köztartozásról 

Alulírott  (mint a  

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az 
ajánlattevőnek, 

Kiíróval szemben bérleti/használati-, kapcsolódó közüzemi-  es  különszolgáltatási díj 
tartozása * van/ nincs; 

Kiíróval szemben szerződésben vállalt  es  nem teljesített kötelezettsége * van/ nincs; 
Kiíróval szemben adótartozása * van/ nincs; 
Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * van/ nincs, 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

1.  

2. 

3. 

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjára behajtandó köztartozásom nem  all  fenn, melyet 
a  30  napnál nem régebbi NAV által kiállított nullás igazolással igazolok. 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláírás 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 



7.számii melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  14.  földszint  1. 35662/0/A/1  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Pénzügyi alkalmasságról 

A luhrou (mint a  

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője>) kijelenteni, hogy a 
pályázat tárgyát képező ingatlan bérleti dijának megfizetésére képes vagyok/az általam 
képviselt jogi személy/szervezet képes, a bérleti, közüzemi és különszolgáltatási díj 
megtizetéséhez szükséges anyagi eszközök a rendelkezésre állnak. 

A  számlavezető banknál az elmúlt  1  évben sorban állás nem volt, amelyeket az alábbi 
okiratokkal igazolok: 

Budapest,  

ajánlattevő cégszerű aláírása 
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8.számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  14.  földszint  1.  35662/0/AJ1 helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

a bankszámlaszámról 

A  pályázati felhívás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása, 
illetőleg — az ajánlatok elbírálását követően — más ajánlattevő nyertessége esetén kérem az 
általam/ a jogi személy/szervezet által befizetett ajánlati biztosíték összegét az alábbi 
bankszámlaszámra visszautalni: 

Bankszámlavezető pénzintézet  

Bankszámlaszám  

Bankszámlával rendelkezni jogosult:  
(név, lakcím vagy székhely) 

Budapest,  

ajánlattevő aláírásakégszerá aláírás 
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9.  számú melléklet 

a  Budapest  VIII. kerület, Práter utca  14.  földszint  1. 35662/0/A/1  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

NYILATKOZAT 

Alul  iron (név), mint a  

 (jogi személy/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet 
a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVL törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.)  pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül. 

tiatható szervezetnek minősül: 

az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel 
következő feltételeknek: 

ha)--  a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételevel — tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás  es  a terrorizmus finanszírozása 
megelőzeseröl  es  megakadályezásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb)  az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megtillapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülésdről szóló egyezménye van, 

he) nem minősül a társasági adóról  es  az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal 
biro  jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba,),  bb)  és be) alpont szerinti 
feltételek fennállnak; 

c)  az a civil szervezet és a vizi társulat, amely megfelel a kővetkező feltetelelcnek: 

ea)  vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eh)  a civil szervezet ás a vízi társulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-
ot meghaladó részesedéssel, 

cc)  székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, a 
Gazdasági Együttmüködési  es  Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás eikerülésérol szóló egyezménye van. 

Fentieket az alábbi okiratolckal igazolok: 
I Eredeti,  30  napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet 

bejegyzéséről, 

Kijelentem;  a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi személy/szervezet tekintetében nem 
tervezünk olyan változást, amely miatt a jogi személy/szervezet már nem minősülne átlátható 
szervezetnek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a jogi személy/szervezet már 
nem minősülne átlátható szervezetnek, a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani. 

Budapest,  

ajánlattevő aláírása/cégszerű aláír 
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10.  számú melléklet 

Helyiség bérleti szerződés 
határozatlan időre 

Jegyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényee 

amely egyrészről: 
a  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.;  adószáma:  15735715-2-42)  (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény 
tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.;  cégszáma:  01-10-048457;  adószáma:  25292499-2-42; 
képviseli: dr. Kecskeméti László Zsolt vagyongazdálkodási igazgató) (a továbbiakban: 
Bérbeadó) 

másrészről: 

Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószáma: 
Képviselő neve: 
Anyja neve: 
Születési helye  es  ideje: 
Telefonszám: 
Lakcin: 
Személyigazolvány szám: 
Lakcímkártya szám: 
Elektronikus címe: 
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 
(a bérbeadó  es  bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 

Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot illetik meg ajelen bérleti szerződésből eredő 
bérbeadói jogok — ezen belül a bérleti közmű díj — és terhelik a bórbeadói kötelezettségek.  A 
Bérbeadó a bérbeadás tekintetében az Önkormányzat megbízása alapján, helyette és a nevében 
jár el.  A  szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az 
Önkonnanyzat jogosult. 

I.  A  Bérleti szerződés tárgya: 

1. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 

Budapest  VIII., kerület  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a  Budapest  VIII., 
kerület szám alatt található alapterületű, földszintinem lakás céljára szolgáló 

helyiség (tulajdoni lapon: ) (a továbbiakban: bérlemény). 
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2. Az Önkormányzat Bizottsága a számú határozatában döntött a 
berleménynek — üres helyiségként - a Bérlő részére történő bérbeadásáról határozatlan 
időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Bérlő pedig 
megtekintett  állapotban bérletbe veszi az I. pontban meghatározott bérleményt. 

IL A  Bérleményben folytatott tevékenység: 

3. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleményt  tevékenység céljára 
veszi bérbe.  A  Bérlő kijelenti, hogy a Bérleményt kizárólag a jelen pontban megjelölt 
tevékenység végzése céljából veszi igénybe. 

4.A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban 
az engedélyező hatóságok, szakhatóságok  es  közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: 
hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájárulást neki kell 
megszereznie. Bérlő tudomásul veszi,  bogy ha  a hozzájárulást nem kapja meg, úgy 
Bérbeadóval szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet. Erre tekintettel a Bérbeadó nem 
szavatolja,  bogy  a Bérlő a helyiségben az általa kívánt tevékenységet folytathatja. Amennyiben 
a jelen pontban meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az előbbi 
hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhető, a Felek a bérleti szerződést közös 
megegyezéssel felbontják. 

5. Bérlő tudomásul veszi  es  elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti 
szerződésben megállapított helyiség használati módja megváltoztatásához a társasház 
beleegyező nyilatkozata szükséges lehet  Ha  a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval 
szemben kár- vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel. Ez esetben a Felek a bérleti szerződést 
közös megegyezéssel felbontjálc 

6. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére nem 
használja a  3.  pontban meghatározott célra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt 
felmondani. Bérbeadó tudomásul veszi továbbá, hogy a bérlemény tényleges használatának 
ideiglenes vagy tartós, egyoldalú  es  önkéntes hiánya nem érinti a jelen szerződésből eredő 
Bérlői fizetési kötelezettségek fennállását, továbbá Bérbeadó mentesül minden olyan kár 
megtérítése alól, amelynek bekövetkezte a tényleges Bérlői használat hiányával, őrizetlenül 
hagyásával összaiggésben áll. 

III.  A  bérleti jogviszony kezdete  es  időtartama:  

'7. A  Bérbeadó az I. pontban meghatározott bérleményt határozatlan időre adja bérbe 
Bérlőnek. 
A  bérleti jogviszony kezdete: a szerződés hatályba lépésének napja  
A  bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete:  2019  

A  bérleti jogviszony vége: határozatlan idejű,  30  napos felmondási idővel.  
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IV. A  Bérlemény birtokinak átruházása: 

8.A  Bérbeadó a bérleményt átadás — átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a 
jelen szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette.  A  Felek az átadás-átvételi 
eljárás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény állapotát, a mérőórák 
állását, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt. 

9. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat  Bizottsága a  ..../2019.  (  számú 
határozatában foglaltak alapján Bérlő ... havi bruttó bérleti díjat  ,- Ft-ot, azaz 

 forintot előre egy összegben teljesített Bérbeadó  1178400-

 

22229669  számú OTP  Bank  Nyit-nél vezetett bankszámlájára, amely összegről a Bérbeadó 
egy összegben,  2019.     hónapokra állít ki számlát, és  2019 

hónaptól havi bérleti díj számlázásra áll át. 

10.A  Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja. 

V. Bérlő fizetési kötelezettségek 

11.A  Szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti díjat Ft/hó + ÁFA 
azaz forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.  A  Bérlő tudomásul veszi,  bogy 
a bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett előző évi inflációs index 
mértékével emelkedik.  A  bérleti díj emelkedésének első időpontja  2020  január 
hónap.  A  január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

12.A  Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap  15.  napjáig köteles megfizetni, a 
Bérbeadó nevében kiállított számla alapján, a számlán szereplő bankszámlára.  A  bankszámla 
száma a bérleti szerződés megkötésének időpontjában  11784009-22229669  (OTP  Bank  Nyrt.). 
A  bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Bérbeadó 
tájékoztatja a Bérlőt.  A  Bérlőt a bérleti díj az  7.  pontban szereplő időponttól terheli.  A  Bérlő a 
bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni,  ha  a havi számlát valamilyen okból 
nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti díjat az előző havi számlán levő bankszámlára köteles 
átutalni.  A  bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  az a tárgyhónap  20.  napjáig a 
Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül. Amennyiben a Bérlő a fizetési kötelezettséget 
helytelen számlára fizeti be, az nem számít teljesítésnek.  A  Bérlő késedelmes fizetése esetén a 
Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

13. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése 
esetén a  50.  pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés 
megszűnését követő naptól a helyiség tényleges kiürítéséig a jogcím nélküli használat után 
havonta, a bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos 
összegű használati díjat kell megfizetnie.  A  használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta 
számlát, csak utólag, a használati díj megfizetése után.  A  használati díjat havonta előre, minden 
hónap  15.  napjáig kell megfizetni a bérleti díj megfizetésére szolgáló— a bérleti díjról kiállított 

23 



utolsó havi számlán levő — bankszámlára történő átutalással. Amennyiben a bankszámlaszám 
változik a Bérbeadó erről tájékoztatást  ad. A  használati díj akkor tekinthető teljesítettnek,  ha 
az a tárgyhónap  20.  napjáig a Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.  A  használati díj 
késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi 
kamatot számítja fel. 

14.A  Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei: 

Viz  és csatornadíj /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Üzemeltetési közös költség  A  szerződés kötésekor Ft/hó + ÁFA,  évente 
díja: társasház közgyűlése által meghatározott összegre változik, 

amelyet a Bérbeadó közöl a Bérlő felé. Amennyiben a Bérlő 
a vízóra hitelesítési vagy vízdíj fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget  es  a Szolgáltató a vizórát törli a 
nyilvántartásából, a közös költség mértéke a társasház 
közgyűlése által meghatározott vízóra nélküli közös költség 
összegére változik, amelynek összege a szerződéskötés 
időpontjában , - Ft/hó + ÁFA. 

Áramdíj !változót A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Gáz szolgáltatás díja /változó/  A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Ritesszolgáltatás /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő 
Amennyiben a Társasházban házközponti fűtés kerül 
kialakításra, ügy a közgyűlési határozat alapján Társaságunk 
a fűtés díjat ÁFÁ-val terhelten havonta kiszámlázza. 

A  fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek változása esetén módosul. 

A  Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja. 

15. Ha  a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza a Bérlő felé, azt a Bérlőnek a 
számlán szereplő határidőig kell átutalnia a megjelölt számlára.  A  fizetéssel és késedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjra vonatkozóak az irányadóak. 

16.A  Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiség birtokba adását követő  8  napon belül, 
amennyiben a helyiség rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségben a saját 
költségén a vízóra felszerelését/hitelesítését, lejáró vízóra cseréjét (a cserével kapcsolatos 
költségeket), vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemény használatához a 
Bérbeadó szerint szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban: szolgáltatási 
szerződés) a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, a Díjbeszedő Zrt.-vel, az ELMÜ Zrt.-vel, a FŐTÁV 
Zrt.-vel, a Gázművek Zrt.-vel és egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a 
szolgáltatási szerződés megkötését a Bérbeadó felé  90  napon belül a szolgáltatási szerződés 
egy másolatának átadásával igazolja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a közművek 
üzemképességének állapotát felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt. 

17.A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt 
kíván közmű mérőórát felszereltetni a bérleményben, azt tűrni köteles, és a mérőóra 
felszerelését követő  8  napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a 
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megkötés tényét pedig a szolgáltatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia 
a Bérbeadó felé. 

18. A  Bérlő vállalja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által 
kiszámlázott szolgáltatási S egyéb díjakat a bérleti jogviszony — jelen szerződés  7.  pontjában 
szereplő — kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a 
szolgáltatók részére rendszeresen megfizeti. 

19. A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, közüzemi díj, használati díj és egyéb hátralék 
esetén —  ha  a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget — a Bérbeadó a jelen szerződésben 
szereplő adatait követeléskezelő cégnek kiadja. 

20.A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat 
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az általa a Bérbeadónak befizetett 
összeget a Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezután a bérleti díj, majd a 
közüzemi díjtartozásra számolja el. 

VI. Óvadék: 

21.A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a korábbi pályázati eljárás során, a Bérbeadó által 
megállapított bankszámlára .. ,-  Ft  ajánlati biztosítékot megfizetett.  A  Bérlőnek a jelen 
szerződés kapcsán -  Ft  óvadék fizetési kötelezettsége áll fenn.  A 45/2019.  (II.21.) 
Képviselő-testületi határozat  24.  pontja szerint a befizetett pályázati biztosíték az óvadék 
összegébe beszámít. 

22. A  Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy 
károkozás eseten a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire 
szabadon, a Bérlő hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot 
az eredeti összegre a Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül kiegészíteni. 

23. A  befizetett óvadék, annak a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal növelt 
összegben a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a helyiség Bérbeadónak történő 
visszaadását követő  30  napon belül visszajár a Bérlőnek,  ha  ekkor nincs semmiféle hátraléka 
S a bérleményt  Aim  hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a Bérbeadónak. 
Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Bérlőnek az Önkormányzat, vagy a Bérbeadó  fete  a 
bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása van, a tartozást a Bérbeadó az óvadékösszegéből 
levonhatja. 

VII. Bérlő egyéb logai, kötelezettségei: 
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24. A  Szerződő felek rögzítik, hogy  a  Bérlő által  a  bérleménybe történő befogadáshoz, 
albérletbe adáshoz,  a  helyiség eserejéhez,  a  bérleti  jog  átruházásához  a  bérbeadó írásbeli 
hozzájárulása valamint  a  Bérbeadó ás Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti 
szerződésmódosítás) szükséges. 

A  Bérlő tudomásul veszi, hogy  a  további használatba (albérletbe) adás kapcsán kizárólag 
természetes személlyel, valamint  a  nemzeti vagyonról szóló  2011'  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1) 
bekezdés  1.  pont szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, 
amennyiben  a  vele szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás 
áll  be,  amely alapján  mär  nem minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben  a  bérleti 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. E tényt  a  használatba /albérletbe/ adásról szóló 
szerződésben rögzítenie kell.  Az  előbbiek elmaradása esetén  a  Bérbeadó  a  Bérlővel szemben 
a  bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  A  bérlemény bérleti joga kizárólag  a 
Bérbeadó hozzájárulása mellett ruházható át másra vagy cserélhető  el  természetes személlyel, 
vagy  a  nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXC VI.  törvény  3.  §  (1)  bekezdésben meghatározott 
átlátható szervezettel, 

25. A  Bérlő köteles a bérleményt és a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, 
valamint gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben, 
vezetékekben, épület-felszerelési tárgyakban - mind a kizárólagosan használt, mind a közösen 
használt helyiségekben a saját, vagy a bérlemény használatára vele együtt jogosított személyek 
magatartása folytán keletkezett hibák kijavitásáról  es  az okozott kár megtérítéséröl. 

26. A  Bérlő köteles az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő karbantartási, 
javítási munkákat saját költségén elvégezni.  A  bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak 
és a bérlemény berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásával, illetőleg 
azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a felek külön 
megállapodásban eltérhetnek. 

27. A  Bérlő az épületben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát  es 
munkáját zavaró tevékenységet nem folytathat.  A  Bérlő, a tagjai, dolgozói, üzleti partnerei sem 
tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók 
nyugalmát vagy munkáját zavarja. 

28. A  Bérlő köteles a bérlemény közvetlen környezetében akár a Bérlő vagy tagja, dolgozói, 
üzleti partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé 
haladéktalanul bejelenteni. 

29. A  Bérlő a bérleményben kizárólag az általa beszerzett, a tevékenységhez szükséges 
engedélyek (pl. működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás — beleértve az 
energia igényt is) birtokában kezdheti meg tevékenységét.  A  bérleményben csak a szerződésben 
foglalt tevékenység ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Az 
üzemeltetés a saját kockázatára, felelősségére  es  terhére történik. 
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30. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonában álló, a bérleményben levő vagyontárgyakra, 
valanünt a tevékenységből eredő károkért Bérbeadó nem felel, ezen karokra a Bérlő jogosult 
biztosítást kötni. 

31. A  Bérlő saját költségén köteles gondoskodni: 

a) a bérlemény, a bérleményhez tartozó eszközök, berendezések állagának megőrzéséről, 

b) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és 
megvilágításáról,  ha  ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szükségessé, 

c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási és ipari hulladék elszállításáról, 

d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Bérlő kizárólagosan 
használ, illetőleg tart üzemben, 

e) a helyiségekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, 
emyöszerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, 

f) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg 
cseriről, 
működésével összefüggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint 

g) ha  a bérlemény előtt járda van, annak a tisztán tartásáról. 
h) a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan 

betartásáról. 
I) mindarról, amit jogszabályok előírnak. 

32. A  Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet 
bármiféle átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végzendő 
átalakításokat is. 

33.  Az átalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájárulások  es  hatásági engedélyek 
(településképi bejelentési eljárás) beszerzése a Bérlő kötelessége. 

34. A  Bérlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítási, felújítási, karbantartási munka — beleértve 
a bérlemény szerződéskötéskor megismert állapotához képest szükséges állagmegóvó, javító és 
karbantartási munkákat is — ellenértékének bérleti díjba történő beszámítására, külön 
igénylésére, illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően a 
Bérbeadóval előzetesen történt írásbeli megállapodás alapján van helye. 

35. A  Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult — a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés 
hiányában pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemény szerződés megszűnésekor 
fennálló állagának serelme nélkül leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet 
a Bérbeadónak megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.  A  Bérbeadó a Bérlő 
értéknövelő beruházásainak megtérítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles 
jogalap nélküli gazdagodás címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére,  ha  a beruházáshoz 
vagy értéknövelő munkához előzőleg a Bérbeadó hozzájárult, és abban a felek írásban 
megállapodtak.  A  Bérlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámításra csak akkor jogosult,  ha 
a Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult. 
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36. A  Bérlő köteles azon tevékenységek esetén, melyek településképi bejelentési eljárás 
kötelesek, a szükséges hatósági engedély beszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni. Ezen 
felül a Bérlő az épület homlokzatán- a társasházban lévő helyiség esetén a társasház 
közgyűlése, tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes 
engedélyével és az általa jóváhagyott helyre és kivitelben — csak olyan cégtáblát, emblémát, 
reklámot, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély- vagy településképi bejelentési eljárás köteles 
cégtábla, embléma, reklám, légkondicionáló berendezés szellőző kivezetést kihelyezése jogerős 
építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban történt hozzájárulás birtokában 
helyezhető el.  A  társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély 
vagy településképi bejelentési eljárásban történt jóváhagyó határozat nélkül kihelyezett dolog 
esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja. 

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

38. A  Bérlő kijelenti, hogy  a  jelen szerződés megkötése időpontjában  a  nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdés  1.  pont  b.  alpontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. Ezt  a  tényt  a  Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy 
a  bérleti szerződés tartama alatt  a  tulajdonosi szerkezetin nem változtat olyan módon, amely 
alapján  mär  nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben  a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlátható 
szervezetnek,  a  Bérbeadó  a  jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

39. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást 
köteles a cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő  15  napon belül a 
Bérbeadónak bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája 
megszünését  es  az új bankszámla számát. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő 
felel. 

40. A  Bérlő a tudomásra jutástól számított  8  napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, 
ha  vele szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el. 

VIII. Bérbeadó jogai, kötelezettségei: 

41.A  Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek  nines  a helyiségre vonatkozó olyan 
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavartalan használatban akadályozza, vagy 
korlátozza. 

42. A  bérlet tartama alatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő türési kötelezettsége mellett, az 
életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a helyiség rendeltetésszerű használatát 
lényegesen akadályozó, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról.  A  Bérlő e munkálatok 
elvégzését a bérbeadóval történt írásbeli megállapodás alapján átvállalhatja. Bérlő 
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haladéktalanul köteles a Bérbeadó vagy megbízottja felé írásban bejelenteni,  ha  a 
bérleményben a Bérbeadót terhelő munkálat elvégzése válik szükségessé.  A  bejelentés 
elmulasztásából, vagy késedelméből eredő, vagy azzal összefilggő károkért Bérlő felelős. 

IX. A  kézbesítésének szabályai;  

43.  Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet 
érvényesen kézbesíteni kézbesítővel és postán.  A  felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a 
székhelyében bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az 
utolsó ismert címre küldött leveleket a Bérlő által kézhezvettnek kell tekinteni. 

44. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megküldött küldeményt a 
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni,  ha  a címzett az átvételt 
megtagadja.  Ha  a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át/az 
„nem kereste", „elköltözött" vagy „ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza/ az 
iratot annak visszaérkezése napján kell kézbesítettnek tekinteni.  

X.  A  Bérleti szerződés megszűnése: 

45. A  Szerződő Felek bármelyike jogosult a bérleti szerződést rendes felmondás útján, 

indokolás nélkül  30  napos felmondási idővel felmondani.  A  felmondás a hónap utolsó napjára 
szólhat. 

46. A  Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt,  ha  a Bérbeadó a jelen 
bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

47. A  szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenitésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény  25.  §-a 
szerint a bérleti jogviszony Bérbeadó részéről történő a Bérlő szerződésszegésére alapozott 
rendkívüli felmondásának van helye a következő esetekben  es  módon: 

a) Ha  a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a 
Bérbeadó köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel — a teljesítésre írásban 
felszólítani.  Ha  a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó 
további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.  A  felmondás az elmulasztott 
határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.  A  felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt 
napnál. 

b) Ha  a Bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt -- a 
következményekre figyelmeztetéssel — a magatartás megszüntetésire vagy megismétlésétől 
való tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani.  A 
felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásáról vagy megismétlésétől számított 
nyolc napon belül írásban kell közölni. 

48. A 46.  pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó a Bérlő 
szerződésszegő magatartására alapozott rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti 
jogviszonyt különösen akkor,  ha  a Bérlő 

a)  A  bérleményben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet. 
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b) A  bérleményt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja, vagy másnak a 
Bérbeadó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a 
Bérbeadó hozzájárulásához kötött bármilyen szerződést köt, hozzájárulás nélkül. 

c) A  Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési 
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, is a Bérbeadó írásos — a felmondás kilátásba 
helyezését is tartalmazó felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét 
követő  8  napon belül nem tesz eleget. 

cl)  A  bérleti szerződés megkötését követő  8  napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó 
felhívását követő  8  napon belül nem intézi a vízára nevére történő átírását, valamint nem 
köti meg a bérlemény használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a 
szolgáltató felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti 
módosítását, vagy ezek megkötését az előbbi határidőn belül a Bérbeadó felé a szerződések 
egy másolatának leadásával nem igazolja. Meghiúsítja,  ill.  akadályozza az új mérőóra 
beszerelését. 

e)  A  szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási 
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában 
szereplő határidőig a szolgáltató részére nem fizeti meg. 

I)  A  befizetett óvadék részbeni vagy egészbení felhasználása esetén azt az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül nem egészíti ki. 

g) A  bérleményt  es  berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben általa 
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására,  8  napon belül nem javítja meg,  ill,  a kart nem téríti 
meg a bérbeadónak. 

h)A  Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi el az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül 
felmerülő felújítási, karbantartási, javítási munkákat. 

i) A  bérleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést.  A 
társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez 
ki reklámot, illetve cégtáblát, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést. 

j) A  bérleményt úgy használja, a Bérlő, a tagjai, a dolgozói, az üzleti partnerei olyan 
magatartást tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a 
tevékenységében zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt,  es  ezt a magatartását a Bérbeadó 
felszólítását követő  8  napon belül nem szünteti meg. 

k) A  Bérlő a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat neki felróható okból az önkormányzat közterület felügyeletét 
ellátó szerve felé nem jelenti be. 

1) A  bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, illetve nem rendeltetésszerűen 
használja. 

in) A  hatósági, tüzvédelnü, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó 
felhívása ellenére nem tartja be. 

n) A  székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást nem jelenti be a Bérbeadónak 

o) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszerű használat 
ellenőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, illetve ezek 
vetgésében akadályozza. 

p) A  jelen szerződésben egyes pontjaiban foglalt esetekben. 
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49. A  bérleti jogviszony egyebekben az  54.  pontban hivatkozott jogszabályok által szabályozott 
esetekben szűnik meg. 

50. A  bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony 
utolsó napján a bérlemenyt kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó 
képviselőjének átadni.  A  Felek az átadott bérleményről állapotfelvételt  es  helységleltárt, 
tartalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel.  A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti 
jogviszony megszűnését követő  8  napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a bérleményt, 
a Bérbeadó, illetve képviselője jogosulttá válik arra, hogy a helyiséget felnyissa, az 
ingóságokat a Bérlő költségére elszállítsa,  es  a bérleményt birtokba vegye.  A  Bérbeadó az 
ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti  es  használati díj, valamint a 
járulékai erejéig. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény visszaadása csak a jelen pont 
szerinti eljárás lefolytatásával joghatályos, ennek megtörténtéig használati díjat köteles fizetni 
Bérbeadó felé.  A  bérlemény visszaadására irányuló eljárás lefolytatását Bérlő köteles írásban 
kezdeményezni Bérbeadónál.  A  birtok visszaadásának időpontját, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljárásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza hiteles módon. 

51. Ha  a bérlemény korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként, fióktelepként a 
cégbíróságon bejelentésre került, a bérleti jogviszony megszűnését követő  15  napon belül a 
Bérlő köteles azt töröltetni, és ezt a Bérbeadó fele igazolni. 

52. A  Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere helyiségre 
nem tarthat igényt. Kártalanításra abban az esetben tarthat igényt,  ha  a bérleti jogviszony — 
részéről történő felmondására a Bérbeadó szerződésszegése miatt került sor. 

XI.  Vegyes rendelkezések: 

53. A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
nyilvántartsa. 

54. A  jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a lakások  es  helyiségek 
bérletéről szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény, valamint az Önkormányzat 
tulajdonában  alto  nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013. (V1.20.) Budapest  Józsefvárosi Önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

55. Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással 
kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemény helye szerint 
illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

56. A  Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző 
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. Ez alapján bírósági végrehajtásnak 
van helye.  A  bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot a jelen bérleti szerződés aláírását követő  5  munkanapon belül nem írja  Wet,  az 
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Önkormányzatnak, illetve a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való 
kötöttsége megszűnik, a jelen bérleti szerződés nem lép hatályba. 

57. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, 
közmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlál, nyilvántartásai, könyvei alapján 
készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadására a Felek 
jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak. 

58. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzőtől a teljesítés 
kötelezettség lejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanúsítványba 
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre szükség van. 

59. A  Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést 
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot,  ill,  a 
ténytanúsítványt elkészítse. 

60. A  Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat  es  a 
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik. 

61. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások  es  helyiségek bérletéről szóló  1993.  évi 
LXXVIII. törvény  11/A.  §  (1)  bekezdése  es  a  95.  §  (2)  bekezdése értelmében  2016.  január  1. 
napjától a Bérbeadó a nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a jogszabályban 
meghatározott energiahatékonysági tanúsítvány másolati példányát a bérleti szerződés 
megkötését megelőzően köteles az új bérlőnek bemutatni  es  azt a szerződés megkötésével 
egyidejűleg a Bérlő részére átadni. 

A  Bérlő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy  HET- azonosító számmal 
ellátott energiahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azzal 
mindenben megegyező másolati példányt átvette. 

62. A  jelen bérleti szerződés akkor lép hatályba,  ha  a Bérlő az óvadékot a Bérbeadónak 
megfizette, valamint a közjegyzőnél az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta. 

63.A  jelen bérleti szerződés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet tárgyában korábban 
esetlegesen létrejött szóbeli vagy ításbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik. 

64. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E 
kijelentésükért, valamint a bérleti szerződésben leirt adatok helyességéért teljes anyagi 
felelősséget vállalnak, 
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65. A  jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, aláírási címpéldánya, a 
képviselője személyi igazolványának  es  lakcímkártyájának másolata. 

Jelen szerződés kilenc  (13)  számozott oldalból  all  és  5  (öt) eredeti példányban készült.  A  bérleti 

szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 

Kelt  Budapest, 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
bérbeadó képviseletében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Irt. 
dr. Kecskeméti László Zsolt 

vagyongazdálkodási igazgató 

Bérlő / képviselője 
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Helyisig bérleti szerződés 
határozott id ő re 

/egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt érvényes/ 

amely egyrészről: 
a  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 
63-67.;  adószáma:  15735715-2-42)  (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény 
tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 
Budapest,  Baross  U. 63-67.;  cégszáma:  01-10-048457;  adószáma:  25292499-2-42;  képviseli: 
dr. Kecskeméti László Zsolt vagyongazdálkodási igazgató) (a továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről: 

Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószáma: 
Képviselő neve: 
Anyja neve: 
Születési helye és ideje: 
Telefonszám: 
Lakcím: 
Személyigazolvány szám: 
Lakcímkártya szám: 
Elektronikus címe: 
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 

bérbeadó  es  bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 

Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő 
bérbeadói jogok — ezen belül a bérleti közmű díj — és terhelik a bérbeadói kötelezettségek.  A 
Bérbeadó a bérbeadás tekintetében az Önkormányzat megbízása alapján, helyette  es  a nevében 
jár el.  A  szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az 
Önkormányzat jogosult. 

I.  A  Bérleti szerződés tárgya: 

1. A Budapest  Főváros VIII. kerület józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 
Budapest  VIII., kerület helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a  Budapest  VIII., 
kerület szám alatt található  m2  alapterületű, földszinti, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség (tulajdoni lapon: ) (a továbbiakban: bérlemény). 

2. Az Önkormányzat  Bizottsága a számú határozatában 
döntött a berleménynek — üres helyiségként - a Bérlő részére történő bérbeadásáról 
határozott időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Bérlő 
pedig megtekintett  állapotban bérletbe veszi az  1.  pontban meghatározott bérleményt. 
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II.  A  Bérleményben folytatott tevékenysém 

3.A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleményt céljára veszi 
bérbe.  A  Bérlő kijelenti, hogy a Bérleményt kizárólag a jelen pontban megjelölt tevékenység 
végzése céljából veszi igénybe. 

4.A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban 
az engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: 
hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájárulást neki kell 
megszereznie. Bérlő tudomásul veszi, hogy  ha  a hozzájárulást nem kapja meg, úgy Bérbeadóval 
szemben kártérítési igényt nem érvényesíthet. Erre tekintettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy 
a Bérlő a helyiségben az általa kívánt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a jelen pontban 
meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az előbbi hatóságok elutasító 
döntése miatt nem végezhető, a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel felbontják. 

5. Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérleti 
szerződésben megállapított helyiség használati módja megváltoztatásához a társasház 
beleegyező nyilatkozata szükséges lehet.  Ha  a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval 
szemben kár- vagy megtérítési igénnyel nem léphet fel. Ez esetben a Felek a bérleti szerződést 
közös megegyezéssel felbontják. 

6. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére nem 
használja a  3.  pontban meghatározott célra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt 
felmondani. Bérbeadó tudomásul veszi továbbá, hogy a bérlemény tényleges használatának 
ideiglenes vagy tartós, egyoldalú  es  önkéntes hiánya nem érinti a jelen szerződésből eredő 
Bérlői fizetési kötelezettségek fennállását, továbbá Bérbeadó mentesül minden olyan kár 
megtérítése alól, amelynek bekövetkezte a tényleges Bérlői használat hiányával, őrizetlenül 
hagyásával összefilggésben. áll. 

III.  A  bérleti fogviszony kezdete és időtartama: 

7.A  Bérbeadó az  1.  pontban meghatározott bérleményt határozott időre adja bérbe a Bérlőnek. 
A  bérleti jogviszony kezdete: a szerződés hatályba lépésének napja 

A  bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete:  2019  

A  bérleti jogviszony vége:  a Bérbeadó javára a jelen szerződésben kikötött 
3  havi felmondási idővel gyakorolható felmondási iogával.  

Határozott idő esetén a Ptk.  6:339.  §  (2)  bekezdése irányadó. 

IV. A  Bérlemény birtokának átruházása: 
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8. A  Bérbeadó a bérleményt átadás átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a 
jelen szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette.  A  Felek az átadás-átvételi 
eljárás során jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemény állapotát, a mérőórák 
állását, valamint minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt. 

9.Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat Bizottsága a  ..../2019.  ( ...... ..) számú 
határozatában foglaltak alapján Bérlő havi bruttó bérleti díjat  Ft-ot, azaz 

 forintot előre egy összegben teljesített Bérbeadó  11784009-

 

22229672  számú OTP  Bank  Nyit-nél vezetett bankszámlájára, amely összegről a Bérbeadó 
egyösszegben,  2019.  hónapokra állít ki számlát, és  2019. 

hónaptól havi bérleti díj számlázásra  all  át. 

10.A  Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja. 

V. Bérlő fizetési kötelezettségei:  

11.A  Szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti  Mat Ft/hó + 
ÁFA, azaz  forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.  A  Bérlő 
tudomásul veszi, hogy a bérleti díj évente, az adott év január 1-től a KSH által közzétett előző 
évi inflációs index mértékével emelkedik.  A  bérleti díj emelkedésének első időpontja  2020 
január hónap.  A  január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. 

12.A  Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap  15.  napjáig köteles megfizetni, 
Bérbeadó nevében kiállított számla alapján, a szánalán szereplő bankszámlára.  A  bankszámla 
száma a bérleti szerződés megkötésének időpontjában  11784009-22229762  (OTP  Bank  Nyit). 
A  bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Bérbeadó 
tájékoztatja a Bérlőt.  A  Bérlőt a bérleti díj az  7.  pontban szereplő időponttól terheli.  A  Bérlő a 
bérleti díjat abban az esetben is köteles havonta megfizetni,  ha  a havi számlát valamilyen okból 
nem kapja kézhez. Ez esetben a bérleti díjat az előző havi számlán levő bankszámlára köteles 
átutalni.  A  bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek,  ha  az a tárgyhónap  20.  napjáig a 
Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül. Amennyiben a Bérlő a fizetési kötelezettséget 
helytelen számlára fizeti be, az nem számit teljesitésnek.  A  Bérlő késedelmes fizetése esetén a 
Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

13.A  Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben  a  bérleti jogviszony bármilyen megszűnése 
esetén  a 50.  pontban foglalt kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget,  a  bérleti szerződés 
megszűnését követő naptól  a  helyiség tényleges kiürítéséig  a  jogcím nélküli használat után 
havonta,  a  bérleti jogviszony megszűnésének időpontjában irányadó bérleti díjjal azonos 
összegű használati díjat kell megfizetnie.  A  használati díjról  a  Bérbeadó  nein  állít ki havonta 
számlát, csak utólag,  a  használati díj megfizetése után.  A  használati díjat havonta előre, minden 
hónap  15.  napjáig kell megfizetni  a  bérleti díj megfizetésére szolgáló—a bérleti díjról kiállított 
utolsó havi számlán levő — bankszámlára történő átutalással. Amennyiben  a  bankszámlaszám 
változik  a  Bérbeadó erről tájékoztatást  ad. A  használati díj akkor tekinthető teljesítettnek,  ha 
az  a  tárgyhónap  20.  napjáig  a  Bérbeadó bankszámláján jóváírásra kerül.  A  használati díj 
késedelmes fizetése esetén  a  Bérbeadó  a  Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi 
kamatot számítja fel. 
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14. A  Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei: 

Víz  es  csatornadíj /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Üzemeltetési közös költség  A  szerződés kötésekor - Ft/hó + ÁFA  évente a 
díja: Társasház közgyűlése által meghatározott összegre változik, 

amelyet a Bérbeadó közöl a Bérlő felé. Amennyiben a Bérlő 
a vízóra hitelesítési vagy vízdíj fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget  es  a Szolgáltató a vízórát törli a 
nyilvántartásából, a közös költség mértéke a társasház 
közgyűlése által meghatározott vízóra nélküli közös költség 
összegére változik, amelynek összege a szerződéskötés 
időpontjában  Ft/hó + ÁFA. 

Áramdíj /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 

Gáz szolgáltatás díja /változó/  A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendö. 

Fűtésszolgáltatás /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő 
Amennyiben a Társasházban házközponti fűtés kerül 
kialakításra, úgy a közgyűlési határozat alapján Társaságunk 
a fűtés díj at  ÁFA-val terhelten havonta kiszámlázza. 

A  fizetési kötelezettség összege a vonatkozó rendeletek változása esetén módosul. 

A  Bérlő az előbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja. 

14. Ha  a külön szolgáltatások díját a Bérbeadó számlázza a Bérlő felé, azt a Bérlőnek a 
számlán szereplő határidőig kell átutalnia a megjelölt számlára.  A  fizetéssel is késedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a bérleti díjra vonatkozóak az irányadóak. 

15.A  Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiség birtokba adását követő  8  napon belül, 
amennyiben a helyiség rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségben a saját 
költségen a vízóra felszerelését/hitelesítését, lejáró vízóra cseréjét (a cserével kapcsolatos 
költségeket), vagy a nevére történő átírását valamint valamennyi, a bérlemény használatához a 
Bérbeadó szerint szükséges szolgáltatási szerződés megkötését (a továbbiakban: szolgáltatási 
szerződés) a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, a Díjbeszedő Zrt.-vel, az ELMÜ Zrt.-vel, a FŐTÁV 
Zrt.-vel, a Gázművek Zrt.-vel  es  egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató),  es  a 
szolgáltatási szerződés megkötését a Bérbeadó felé  90  napon belül a szolgáltatási szerződés 
egy másolatának átadásával igazolja. Bérlő tudomásul veszi, hogy a közművek 
üzemképességének állapotát felül kell vizsgáltatnia használatbavétel előtt. 

16. A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben a Bérbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt 
kíván közmű mérőórát felszereltetni a bérleményben, azt tűrni köteles,  es  a menőóra 
felszerelését követő  8  napon belül a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, 
megkötés tényét pedig a szolgáltatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia 
a Bérbeadó felé. 
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17.A  Bérlő vállalja, hogy a szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által 
kiszámlázott szolgáltatási  es  egyéb díjakat a bérleti jogviszony — jelen szerződés  7.  pontjában 
szereplő — kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában szereplő határidőig a 
szolgáltatók részére rendszeresen megfizeti. 

18.A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy bérleti díj, közüzerni díj, használati díj és egyéb hátralék 
esetén -  ha  a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget — a Bérbeadó a jelen szerződésben 
szereplő adatait követeléskezelő cégnek kiadja. 

19.A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat 
vagy a követelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az általa a Bérbeadónak befizetett 
összeget a Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokra, ezután a bérleti díj, majd a 
közüzemi díjtartozásra számolja el. 

VI. Óvadék: 

20.A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő a korábbi pályázati eljárás során, a Bérbeadó által 
megállapított bankszámlára  Ft  ajánlati biztosítékot megfizetett.  A  Bérlőnek a 
Jelen szerződés kapcsán ,-  Ft  óvadék fizetési kötelezettsége áll fenn.  A 45/2019. 
(II.21.) Képviselő-testületi határozat  24.  pontja szerint a befizetett pályázati biztosíték az 
óvadék összegébe beszámít. 

21. A  Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy 
károkozás esetén a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire 
szabadon, a Bérlő hozzájárulása nélkül felhasználhatja. Ez esetben a Bérlő köteles az óvadékot 
az eredeti összegre a Bérbeadó írásos felhivásától számított  8  napon belül kiegészíteni. 

22. A  befizetett óvadék, annak a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal növelt 
összegében a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a helyiség Bérbeadónak történő 
visszaadását követő  30  napon belül visszajár a Bérlőnek,  ha  ekkor  nines  semmiféle hátraléka 
es  a bérleményt újra hasznosítható állapotban adja vissza birtokba a Bérbeadónak. 
Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Bérlőnek az Önkormányzat, vagy a Bérbeadó felé a 
bérleménnyel kapcsolatosan lejárt tartozása van, a tartozást a Bérbeadó az óvadékösszegéből 
levonhatja. 

VII. Bérlő egyéb jogai, kötelezettségei: 

23. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő által a bérleménybe történő befogadáshoz, 
albérletbe adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog átruházásához a Bérbeadó írásbeli 
hozzájárulás; valamint a Bérbeadó és Bérlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti 
szerződésmódosítás) szükséges. 

A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a további használatba (albérletbe) adás kapcsán kizárólag 
természetes személlyel, valamint a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  *  (1) 
bekezdés  1.  pont szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, 
amennyiben a vele szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan változás 
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áll be, amely alapján már nem minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. E tényt a használatba (albérletbe) adásról szóló 
szerződésben rögzítenie kell. Az előbbiek elmaradása esetén a Bérbeadó a Bérlővel szemben 
a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.  A  bérlemény bérleti joga kizárólag a 
Bérbeadó hozzájárulása mellett ruházható  at  másra vagy cserélhető el természetes személlyel, 
vagy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1)  bekezdésben meghatározott 
átlátható szervezettel. 

24. A  Bérlő köteles a bérleményt és a berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, 
valamint gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben, 
vezetékekben, épület-felszerelési tárgyakban - mind a kizárólagosan használt, mind a közösen 
használt helyiségekben a saját, vagy a bérlemény használatára vele együtt jogosított személyek 
magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról  es  az okozott kin megterítéséről. 

25. A  Bérlő köteles az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül felmerülő karbantartási, 
javítási munkákat saját költségén elvégezni.  A  bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak 
S a bérlemény berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásával, illetőleg 
azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a Felek külön 
megállapodásban eltérhetnek. 

26. A  Bérlő az épületben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát  es 
munkáját zavaró tevékenységet nem folytathat.  A  Bérlő, a tagjai, dolgozói, üzleti partnerei sem 
tanúsíthatnak olyan magatartást, amely a többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók 
nyugalmát vagy munkáját zavarja. 

27. A  Bérlő köteles a bérlemény közvetlen környezetében akar a bérlő vagy tagja, dolgozói, 
üzleti partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve fele 
haladéktalanul bejelenteni. 

28. A  Bérlő a bérleményben kizárólag az általa beszerzett, a tevékenységhez szükséges 

engedélyek (pl. működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás — beleértve az 

energia igényt is) birtokában kezdheti meg tevékenységét.  A  berleményben csak a szerződésben 
foglalt tevékenység ellátásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Az 
üzemeltetés a saját kockázatára, felelősségére és terhére történik. 

29. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonában  6116,  a bérleményben levő vagyontárgyakra, 
valamint a tevékenységböl eredő károkért Bérbeadó nem felel, ezen károkra a Bérlő jogosult 
biztosítást kötni. 

30. A  Bérlő saját költségén köteles gondoskodni: 

a) a bérlemény, a bérleményhez tartozó eszközök, berendezések állagának megőrzéséről, 

b) az épület továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és 
megvilágításáról,  ha  ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szükségessé, 
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c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási és ipari hulladék elszállításáról, 

d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Bérlő kizárólagosan 
használ, illetőleg tart üzemben, 

e) a helyiségekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, 
ernyöszerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, 

0  a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg 
cseréről, 
működésével összefüggő hatósági engedélyek beszerzéséről, valamint 

g) ha  a bérlemény előtt járda van, annak a tisztán tartásáról. 

h) a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan 

betartásáról. 
i)mindattól, amit jogszabályok előírnak. 

31. A  Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet 
bármiféle átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végzendő 
átalakításokat is. 

32. Az átalakítási munkálatokhoz szükséges hozzájárulások is hatósági engedélyek 
(településképi bejelentési eljárás) beszerzése a Bérlő kötelessége. 

33.A  Bérlő tudomásul veszi, bármiféle átalakítási, felújítási, karbantartási munka — beleértve 
bérlemény szerződéskötéskor megismert állapotához képest szükséges állagmegóvó, javító és 

karbantartási munkákat is — ellenértékének bérleti díjba történő beszámítására, Latin 
igénylésére, illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését megelőzően a 
Bérbeadóval előzetesen történt írásbeli megállapodás alapján van helye. 

34. A  Bérlő értéknövelő beruházásait jogosult — a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés 
hiányában pedig köteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemény szerződés megszűnésekor 
fennálló állagának sérelme nélkül leszerelni, illetve köteles a leszereléssel okozott állagsérelmet 
a Bérbeadónak megtéríteni, az eredeti állapotot helyreállítani.  A  Bérbeadó a Bérlő 
értéknövelő beruházásainak megterítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles 
jogalap nélküli gazdagodás címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére,  ha  a beruházáshoz 
vagy értéknövelő munkához előzőleg a Bérbeadó hozzájárult, és abban a felek írásban 
megállapodtak.  A  Bérlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámításra csak akkor jogosult,  ha 
a Bérbeadó ehhez előzőleg hozzájárult. 

35. A  Bérlő köteles azon tevékenységek esetén, melyek településképi bejelentési eljárás 
kötelesek, a szükséges hatósági engedély beszerzésére irányuló eljárást kezdeményezni. Ezen 
felül a Bérlő az épület homlokzatán- a társasházban lévő helyiség esetén a társasház 
közgyűlése, tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség esetén a Bérbeadó előzetes 
engedélyével S az általa jóváhagyott helyre is kivitelben — csak olyan cégtáblát, emblémát, 
reklámot, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő, Az építési engedély- vagy településképi bejelentési eljárás köteles 
cégtábla, embléma, reklám, légkondicionáló berendezés szellőző kivezetést kihelyezése jogerős 
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építési engedély vagy településképi bejelentési eljárásban történt hozzájárulás birtokában 
helyezhető el.  A  társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély 
vagy településképi bejelentési eljárásban történt jóváhagyó határozat nélkül kihelyezett dolog 
esetén a Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja. 

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

37. A  Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése időpontjában a nemzeti vagyonról 
szóló  2011.  évi CXCNI. törvény  3.§ (1)  bekezdés  1.  pont  b.  alpontja alapján átlátható 
szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja, hogy 
a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetin nem változtat olyan módon, amely 
alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minősül átlátható 
szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

38. Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást 
köteles a cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő  15  napon belül a 
Bérbeadónak bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlaja 
megszünését és az új bankszámla számát. Az ennek ehnulasztásából eredő károkért a Bérlő 
felel. 

39. A  Bérlő a tudomásra jutástól számított  8  napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, 
ha  vele szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámolását határozta el. 

VIII. Bérbeadó  Weak  kötelezettségei: 

40. A  Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségre vonatkozó olyan 
joga, amely a Bérlőt a helyiség birtokbavételében, zavartalan használatban akadályozza, vagy 
korlátozza. 

41. A  bérlet tartama alatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő türési kötelezettsége mellett, az 
életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, a helyiség rendeltetésszeri használatát 
lényegesen akadályozó, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról.  A  Bérlő e munkalatok 
elvégzését a bérbeadóval történt írásbeli megállapodás alapján átvállalhatja. Bérlő 
haladéktalanul köteles a Bérbeadó vagy megbízottja felé írásban bejelenteni,  ha  a 
bérleményben a Bérbeadót terhelő munkálat elvégzése válik szükségessé.  A  bejelentés 
elmulasztásából, vagy késedelméből eredő, vagy azzal összefuggő károkért  Berk'  felelős. 

IX. A  kézbesítésének szabályai: 
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42.  Az értesítéseket a SzerzódOE Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet 
érvényesen kézbesíteni kézbesítővel  es  postán.  A  Felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a 
székhelyében bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Bérbeadó által az 
utolsó ismert címre küldött leveleket a Bérlő által kézhezvettnek kell tekinteni. 

43. A  Szerződő 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 volt eredménytelen, mert a címzett az iratot  nun  vette át/az 
„nem kereste", „elköltözött" vagy „ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza] az 
iratot annak visszaérkezése napján kell kézbesitettnek tekinteni.  

X.  A  Bérleti szerződés megszűnése: 

44. A  bérleti jogviszony az  7.  pontban meghatározott kezdeti időponttól határozott ideig tart, a 
Felek azt csak egyező akarattal szüntethetik meg, kivéve az alábbi, valamint jogszabályban 
meghatározott eseteket. 

45. A  határozott idő alatt a Bérbeadó jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a 
bérleti jogviszonyt,  ha 
a) az Önkormányzat a helyiséget nem önkormányzati tulajdon esetén az Önkormányzatokra 

érvényes jogszabályban meghatározott mindenkori kisajátítási jogcímek alapján 
kisajátíttatná, feltéve, hogy a Képviselő-testület azon  eel  megvalósításáról már döntést 
hozott, amelyhez a helyiségre szüksége van, 

b) a helyiség (a helyiséget érintő épületrészt) átalakítására, lebontására, vagy rendeltetésének a 
megváltoztatására az Önkormányzat jogerős  es  végrehajtható hatósági engedélyt kapott, 
vagy 

c)sz Önkormányzat jogszabály vagy a jogszabályon alapuló hatósági határozat alapján köteles 
a helyiséget harmadik személynek átadni. 

46. A  Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt,  ha  a Bérbeadó a jelen 
bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

47. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény  25.  §-a 
szerint a bérleti jogviszony Bérbeadó részéről történő a Bérlő szerződésszegésére alapozott 
rendkívüli felmondásának van helye a következő esetekben és módon: 

a)  Ha  a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a 
Bérbeadó köteles a Bérlőt — a következményekre figyelmeztetéssel -- a teljesítésre írásban 
felszólítani.  Ha  a Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó 
további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.  A  felmondás az elmulasztott 
határnapot követő hónap utolsó napjára szólhat.  A  felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt 
napnál. 
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b) Ha  a Bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt — a 
következményekre figyelmeztetéssel — a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől 
való tartózkodásra a tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítani.  A 
felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásáról vagy megismétlésétől számított 
nyolc napon belül írásban kell közölni. 

48. A 47.  pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó a Bérlő 
szerződésszegő magatartására alapozott rendkívüli felmondással szüntetheti meg a bérleti 
jogviszonyt különösen akkor,  ha  a Bérlő 

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

b) A  bérleményt nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja, vagy másnak a 
Bérbeadó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arra a 
Bérbeadó hozzájárulásához kötött bármilyen szerződést köt, hozzájárulás 

c) A  Bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, közüzemi díj, kárterítés, illetve egyéb fizetési 
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos — a felmondás kilátásba 
helyezését is tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét 
követő  8  napon belül nem tesz eleget. 

d) A  bérleti szerződés megkötését követő  8  napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó 
felhívását követő  8  napon belül nem intézi a vízóra nevére történő átírását, valamint nem 
köti meg a bérlemény használatához szükséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vagy a 
szolgáltató felhívásában szereplő határidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szerinti 
módosítását, vagy ezek megkötését az előbbi határidőn belül a Bérbeadó felé a szerződések 
egy másolatának leadásával nem igazolja. Meghiúsítja,  ill,  akadályozza az új mérőóra 
beszerelését. 

e) A  szolgáltatási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató által kiszámlázott szolgáltatási 
és egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerződésben, illetve a számlában 
szereplő határidőig a szolgáltató részére nem  Ezell  meg. 

O A  befizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti összegre a 
Bérbeadó írásos felhívásától számított  8  napon belül nem egészíti ki. 

g) A  bérleményt  es  berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, az ezekben által a 
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására,  8  napon belül nem javítja meg,  ill,  a kart nem téríti 
meg a bérbeadónak. 

h)A  Bérbeadó felhívása ellenére  nein  végzi el az állagmegóvás érdekében a bérleményen belül 
felmerülő felújítási, karbantartási, javítási munkákat. 

i) A  bérleményben a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül végez átalakítást vagy bővítést.  A 
társasház vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül helyez 
ki reklámot, illetve cégtáblát, légkondicionáló berendezést, szellőző kivezetést. 

j) A  bérleményt  (Ty  használja, a Bérlő, a tagjai, a dolgozói, az üzleti partnerei olyan magatartást 
tanúsítanak, amely az épületben levő másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a 
tevékenységében zavarja vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt a magatartását a Bérbeadó 
felszólítását követő  8  napon belül nem szünteti meg. 

k) A  Bérlő a bérlemény közvetlen környezetében akár a bérlő vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan 
ellentétes magatartásokat neki felróható okból az önkormányzat közterület felügyeletét 
ellátó szerve felé  nein  jelenti be. 
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I)  A  bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, illetve nem rendeltetésszerűen 
használja. 

m)A  hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi  es  polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó 

felhívása ellenére nem tartja be. 

n)A  székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást nem jelenti be a Bérbeadónak. 

o) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszerű használat 
ellenőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében,  ill,  ezek 
végzésében akadályozza. 

p) A  jelen szerződésben egyes pontjaiban foglalt esetekben. 

49.A  bérleti jogviszony egyebekben az  54.  pontban hivatkozott jogszabályok által szabályozott 
esetekben szűnik meg. 

50. A  bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony 
utolsó napján a bérleményt kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó 
képviselőjének átadni.  A  Felek az átadott bérleményről állapotfelvételt is helységleltárt, 
tartalmazó jegyzőkönyvet vesznek fel.  A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a bérleti 
jogviszony megszűnését követő  8  napon belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a bérleményt, 
a Bérbeadó, illetve képviselője jogosulttá válik arra, hogy a helyiséget felnyissa, az 
ingóságokat a bérlő költségére elszállítsa,  es  a bérleményt birtokba vegye.  A  Bérbeadó az 
ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a 
járulékai erejéig. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény visszaadása csak a jelen pont 
szerinti eljárás lefolytatásával joghatályos, ennek megtörténtéig használati díjat köteles fizetni 
Bérbeadó felé.  A  bérlemény visszaadására irányuló eljárás lefolytatását Bérlő köteles írásban 
kezdeményezni Bérbeadónál.  A  birtok visszaadásának időpontját, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljárásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza hiteles módon. 

51. Ha  a bérlemény korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként, fióktelepként a 
cégbíróságon bejelentésre került, a bérleti jogviszony megszűnését követő  15  napon belül a 
Bérlő köteles azt töröltetni, és ezt a Bérbeadó felé igazolni. 

52. A  Bérlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere helyiségre 
nem tarthat igényt. Kártalanításra abban az esetben tarthat igényt,  ha  a bérleti jogviszony — 
részéről történő felmondására a Bérbeadó szerződésszegése miatt került sor. 

XI.  Vegyes rendelkezések: 

53. A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
nyilvántartsa. 

54. A  jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek 
bérletérő l szóló  1993.  évi LXXVIII. törvény, a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. 
törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. törvény, valamint az Önkormányzat 
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tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 
35/2013.  (VI.  20.) Budapest  Józsefvárosi Önkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

55. Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással 
kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérlemény helye szerint 
Illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik Ici. 

56. A  Bérlő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei vállalására közjegyző 
előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír alá. Ez alapján bírósági végrehajtásnak 
van helye.  A  Bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyoldalú kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot a jelen bérleti szerződés aláírását követő  5  munkanapon belül nem írja alá, az 
Önkormányzatnak, illetve a Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való 
kötöttsége megszűnik,  es  a jelen bérleti szerződés nem lép hatályba. 

57. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, 
közmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján 
készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány igazolja, amelynek elfogadására a Felek 
jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak. 

58. A  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzőtől a teljesítés 
kötelezettség lejárta, a bérleti jogviszony megszűnése megállapításának ténytanúsítványba 
foglalását is kérheti, amennyiben a bírósági nemperes eljáráshoz erre szükség van. 

59. A  Szerződő Felek a felkért közjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést 
megadják, abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot,  ill,  a 
ténytanúsítványt elkészítse. 

60. A  Szerződő Felek rögzítik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a 
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik. 

61.A  Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások is helyiségek bérletéről szóló  1993.  évi LXXVIII. 
törvény  11/A.  §  (1)  bekezdése és a  95.  §  (2)  bekezdése értelmében  2016.  január  1.  napjától a 
Bérbeadó a nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében a jogszabályban meghatározott 
energiahatékonysági tanúsítvány másolati példányát a bérleti szerződés megkötését 
megelőzően köteles az új bérlőnek bemutatni és azt a szerződés megkötésével egyidejűleg a 
Bérlő részére átadni. 

A  Bérlő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy  HET- azonosító számmal 
ellátott energíahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azzal 
mindenben megegyező másolati példányt átvette. 
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61. A  jelen bérleti szerződés akkor lép hatályba,  ha  a Bérlő az óvadékot a Bérbeadónak 
megfizette, valamint a közjegyzőnél az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot aláírta. 

62.A  jelen bérleti szerződés megkötésével a Szerződő felek között a bérlet tárgyában korábban 
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés melléklete képezik. 

63. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E 
kijelentésükért, valamint a bérleti szerződésben kid adatok helyességéért teljes anyagi 
felelősséget vállalnak. 

64. A  jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégldvonata, aláírási címpéldánya, a 
képviselője személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata. 

Jelen szerződés tíz  (13)  számozott oldalból áll  es 5  (öt) eredeti példányban készült.  A  bérleti 

szerződést a Szerzödő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

Kelt:  Budapest, 

    

      

 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
bérbeadó képviseletében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
dr. Kecskeméti László Zsolt 
vagyongazdálkodási igazgató 

 

Bérlő / képviselője 
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11.  sz. melléklet 

a  Budapest  VIII. keriilet, Práter utca  14.  földszint  1. 35662/0/A/1  helyrajzi számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása 

Bérleti szerződést érintő módosítási javaslatok és nyilatkozat 

Alulírott  (név) mint a 
 (társaság neve) vezető tisztségviselője jelen 

pályázatban található határozatlan / határozott időre szóló* bérleti szerződéshez az alábbi módosítási 
javaslatokat teszem / nem teszek módosításijavaslatot* 

A *-gal  jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó 

A lu  lí  rott ...  (név) mint a 
 (társaság neve) vezető tisztségviselője 

nyilatkozom, hogy pályázati felhívás mellékletét képező bérleti szerződés tervezetekkel kapcsolatos 
észrevételek, módosítási vagy kiegészítésre irányuló javaslatok Kiíró általi elutasítása esetén is 
fenntartom ajánlatomat. 

Budapest,  

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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12.  sz. melléklet 

Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek feltijitási költségeinek 
elszámolásáról 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségekben a 
bérbeadó helyett elvégzett munkálatok költségeinek elszámolását, a Képviselő-testület  248/2013.  (VI. 
19.)  számú határozat  34-41.  pontja szabályozza. Ez alapján a bérbevett nem lakás céljára szolgáló 
helyiség felújítása során a bérbeadó helyett, a  1)&16  által elvégzett munkálatok költségének 
elszámolására az alábbiak szerint van lehetőség. 

• A  helyiség bérbevétele előtt több alkalommal is kérheti a helyiség megtekintését, amely 
megtekintések során lehetősége van felmérni a szükséges munkálatokat, kikérheti szakember 
véleményét, árajánlatot kérhet. Ez alapján tud dönteni a helyiség bérbevételéről  es  megalapozott 
bérbevételi kérelmet nyújthat be a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-n keresztül a tulajdonos-
bérbeadó Józsefvárosi Önkormányzathoz.  A  helyiség megtekintését a Kereskedehni célú bérbeadási 
Iroda  (1084 Budapest, Őr  u. 8.  L  em.,  tel.:  314-1098)  által kiadott „Megtekintő"-vel 
kezdeményezheti.  A  megtekintö kiadásától számított  3  napon belül időpont egyeztetés érdekében a 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszolgáltatási Irodáját  (1084 Budapest,  Tavaszmező 
u. 2,  tel:  210-4928)  kell felkeresni.  A  megtekintés időpontjának egyeztetést csak a megtekintőben 
meghatározott szervezet meghatalmarissal rendelkező képviselője (dolgozója), vagy a megtekintőn 
meghatározott személy kezdeményezheti, a megtekintésen csak az a személy vehet részt.  A 
megtekintést követő  3  napon belül a Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda részére vissza kell jelezni. 

• Bérheszámításra csak a tulajdonos előzetes jóváhagyása alapján van lehetőség.  A  munkálatok 
megkezdése előtt az Ingatlanszolgáltatási Irodához be kell nyújtani a helyiség felújítására vonatkozó 
tételes költségvetést.  A  költségvetés elfogadásáról, a munkálatok költségeinek bérleti díjba történő 
beszámításáról a bérbeadói jogokat gyakorló bizottság dönt.  A  döntés alapján megkötött 
Bérbeszámitási megállapodás alapján történik meg a munkálatok költségeinek elszámolása. 

• A  felújitás költségvetésének benyújtása előtt kérjük, egyeztessen az Ingatlanszolgáltatási Irodával, 
amelyek azok a felújítások, amelyeket a bérbeadónak kell elvégeznie, így a költségek a bérbeadót 
terhelik, és melyek azok a munkálatok, amelyek elvégzése a bérlet időtartama alatt a bérlőt terhelik, 
így ezen költségek megtérítésére igény nem nyújtható be a bérbeadó felé. 

• A  Bizottság bérbeszámitáshoz hozzájáruló döntése után a Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda 
megköti a Bérheszámítési megállapodást a bérlővel, ami után kezdődhet csak el a felújítási 
munkálatok elvégzése  és a költségek megállapodásban foglalt feltételek szerinti elszámolása. 

• A  munkálatok elvégzése után, amit a bérlő fog jelezni, azokat az Ingatlanszolgáltatási Iroda 
munkatársai leigazolják a bérlő megkeresését követően,  es  az igazolást megküldik a Kereskedelmi 
célú bérbeadási Iroda részére 

• A  bérlő az általa elvégzett bérbeadóra tartozó munkákról az Önkormányzat, mint vevő részére 
számviteli  es  adójogszabályoknak megfelelő számlát állít  Id. A  számla határidőben történő 
benyújtását követően a Bérbeadó a bérbeszámítással lefedett bérleti díjat egyösszegben, a következő 
havi számlával egyidejűleg küldi meg a Bérlő részére.  A  Bérlő ezt követően a bérbeszámítás 
időtartamára, a bérbeszárnítás levonása után fennmaradt összegnek megfelelő bérleti díj számlát kap 
havonta.  A  Bérbeadó által előírt havi bérleti díj és a Bérlő által a tárgyhóban beszámítandó összeg 
különbözetét köteles a Bérlő a bérleti szerződésben szereplő határidőig megfizetni. 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 
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13.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási kérelem 

Alulírott,  (név) a 

(cégnév) (székliely: 

; cégjegyzékszám: 

cégjegyzésre jogosult képviselője, a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  alto, Budapest 

 szám alatti, (hrsz.:  

utcai/udvari bejáratú, pince/alagsorgsz./....emelet* szinten elhelyezkedő  m2  alapterületű 

helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyújtok be, Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

A  helyiséget megtekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával 
tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem,  bogy  a helyiség helyreállításával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 
költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség,  ha  a munkálatok megkezdése előtt, a bérbeadó részére 
benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzäjämlt, az erre vonatkozó bérbeszámítási 
megállapodást megkötöttem, illetve a bérbeszámítás megkezdése előtt  es  alatt bérleti díj és egyéb 
közüzemi szolgáltatási díj hátralékom nincs.  A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 
bérbeadó engedélyét kell kémem a munkálatok megkezdése előtt abban az esetben is,  ha  az nem a 
bérbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek megtérítését nem kérem. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatolja, hogy az általam végezni kívánt 
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén az engedélyeket be kell szereznem, a 
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakítom, az a bérleti szerződés felmondására okot adó 
körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell állítanom. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi a  Budapest  VIII., 
 szám alatti, (hrsz.: ) utcai/udvari 

bejáratú, pince/alagsorgsz./ emelet* szinten elhelyezkedő  m2  alapterületű 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  számú 
melléklete. 

Budapest, 20  

ügyvezető/vezető tisztségviselő cégszerű aláírása 
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13.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási kérelem 

Alulírott, (név) egvéni 

vállalkozó (székhely: • vállalkozói 

igazolvány száma: • vállalkozói igazolvány kiállításának időpontja: 

 vállalkozói igazolvány szerint végzett tevékenység megnevezése: 

), a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló,  Budapest 

 szám alatti,  (brat.:  

utcai/udvari bejáratú, pince/alagsor/fsz./..,.emelet* szinten elhelyezkedő  in2  alapterületű 

helyiségre bérbeszámítási kérelmet nyújtok be, Ft  összegben. 

Nyilatkozat 

A  helyiséget megtekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával 
tisztában vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a helyiség helyreállitásával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő helyreállítási 
költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség,  ha  a munkálatok megkezdése előtt, a bérbeadó részére 
benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzájárult, az erre vonatkozó bérbeszámítási 
megállapodást megkötöttem, illetve a bérbeszámitás megkezdése előtt  es  alatt bérleti díj és egyéb 
közüzemi szolgáltatási díj hátralékom nincs.  A  helyiségben végzendő átalakítási munkálatokhoz, a 
bérbeadó engedélyét kell kérnem a munkálatok megkezdése előtt abban  at  esetben is,  ha at  nem a 
bérbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek megtérítését nem kérem. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatolja, hogy  at  általam végezni kívánt 
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén  at  engedélyeket be kelt szereznem, a 
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott 
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakítom, az a bérleti szerződés felmondására okot adó 
körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell állítanom. 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elválaszthatatlan mellékletét képezi a  Budapest  VIII., 
 szám alatti, (hrsz.: ) utcai/udvari 

bejáratú, pince/alagsergszi emelet* szinten elhelyezkedő  m2  alapterületű 
helyiségben végzendő felújítási munkálatokról szóló tételes költségvetés, mint a pályázat  14.  számú 
melléklete. 

Budapest, 20  

egyéni vállalkozó 
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15.  sz. melléklet 

Bérbeszámítási megállapodás 

Amely létrejött egyrészről: 

a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 
(a továbbiakban: Önkormányzat), mint a bérlemény tulajdonosa  es  bérbeadó nevében eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.,  cégszáma:  01-10-
048457;  adószáma:  25292499-2-42;  képviseli: dr. Kecskeméti László Zsolt 
vagyongazdálkodási igazgató) (a továbbiakban: Bérbeadó); 

másrészről: 

Székhely: 
Cégjegyzék szám: 
Adószáma: 
Képviselő neve: 
Születési helye és ideje: 
Telefonszám: 
Lakcím: 
Személyigazolvány szám: 
Lakcímkártya szám. 
Elektronikus címe: 
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) (a bérbeadó  es  bérlő a továbbiakban együtt: felek) között 
jött létre alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Bérbeadó és Bérlő között napján határozatlan időre szóló bérleti 
szerződés jött  litre  a  Budapest  VIII. kerület, helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben a  Budapest  VIII. kerület,  szám alatt található 
...  m2  alapterületű utcai bejáratú, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
vonatkozásában.  A  Bérlő a helyiségben a Bérbeadót terhelő munkákat kíván elvégezni, 
melyhez előzetesen a munkálatok költségét is tartalmazó tételes költségvetést csatolt be. 
Bérlő a helyiségben elvégezni kívánt munkákhoz a társasház közgyűlésének hozzájárulását 
a jelen megállapodás megkötéséig bemutatta Bérbeadó részére. I Felek rögzítik, hogy a 
Bérlő által a Helyiségben elvégezni kívánt munkálatokhoz a társasház közgyűlésének 
hozzájárulása nem szükséges a társasházi okiratok alapján. 

2. A  szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő a helyiségben az általa benyújtott tételes 
költségvetésből a  Bizottság  számú határozatában elfogadott 
felújítási  es  korszerűsítési munkákat elvégzi saját kivitelezésében.  A ,-  Ft  +  
Ft  AFA összegből ,  Ft  + OE- Ft  ÁFA (mindösszesen ,-  Ft) 
összeg szárnolható el. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás  1.  számú 
mellékletében felsorolt Bérbeadót terhelő felújítási és korszerűsítési munkálatok  köre  nem 
teljes körű. Amennyiben a bérleti szerződés időtartama alatt egyéb olyan műszaki hiba 
(rejtett hiba) merül fel, amely akadályozza a helyiség rendeltetésszerű használatát úgy a 
hiba kijavítása a Bérbeadó kötelezettsége, vagy — külön bérbeszámítási megállapodás 
alapján - a Bérlő kötelezettsége. Szerződő felek rögzítik, hogy rejtett hiba minden olyan 
hiba, amelyet a felek a bérleti szerződés tárgyát képező helyiség birtokba adásakor nem 
észleltek, vagy arról nem volt tudomásuk. 
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3. Jelen Bérbeszámítási megállapodást a felek a Bérbeadó  2.  pontban meghatározott 
határozata  (2.  számú melléklet) alapján kötik.  A  munkák elvégzésének határideje a 
megállapodás aláírását követő  180  nap.  A  Bérlőnek a munkálatok befejezésére 
megállapított határidő lejártát követő  30  napon belül igazolnia kell a munkálatokra fordított 
költségeinek  es  a beszámítható összegnek a mértékét Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt. Ingatlanszolgáltatási Irodájánál, amely a munkák elvégzését az előzetesen benyújtott 
és elfogadott költségvetés alapján leellenőrzi,  es  arról a Bérlő jelenlétében  es  aláírásával 
bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyvet vesz fel.  A  Bérlőnek a bérlemény-ellenőrzés 
alkalmával igazolnia kell, hogy engedélyköteles kivitelezésnél a szükséges hatósági 
(építési, FÖKÉTÜSZ, tüzoltósági, ÁNTSZ, társasházi közgyűlési, hatósági, stb.) 
engedélyeket beszerezte, vagy legalább az engedély iránti kérelmet benyújtotta. Bérlő 
vállalja a használatba  vetch  engedély megszerzését. 

4. Ha  a munkálatok műszaki tartalma  es  költsége előre  new  látható műszaki-építészeti 
probléma felmerülése miatt meghaladja a megállapodásban rögzítetteket, a többletköltségek 
akkor érvényesíthetők,  ha  erről a Bérlő  es  a Bérbeadó a bérbeadói jogkör gyakorlója 
hozzájárulása alapján előzetesen megállapodtak.  Ha  valamelyik munka nem készül el, vagy 
hibás, késedelmes teljesítést rögzítettek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, a bérbeszámítás 
összegét az el nem végzett, vagy hibás teljesítés értékével csökkenteni kell. 

5, A  felek megállapodnak abban, hogy — a  6,  pontban rögzített feltételek maradéktalan 
teljesülése esetén - a bérbeszámítás nettó összegét  1-től havonta, a bérleti 
jogviszony fennállása alatt a helyiség bérleti díjába hónapon keresztül  Ft 
nettó bérleti díj összegéig beszámítják.  A  bérleti díjba nem számít bele az ÁFA és a 
közüzemi és külön szolgáltatási díjak.  A  bérbeszámítás mindaddig tart, amíg a Bérbeadó a 
Bérlönek a jelen megállapodás  2.  pontjában szereplő, a felek által kölcsönösen megállapított 
összeget teljes egészében be nem számította. 

6. A  költségek beszámításának feltételei a következők: 
az Ingatlanszolgáltatási Iroda az elvégzett munkákat jegyzőkönyvben leigazolja, 
a Bérlő a bérleményben elvégzett munkálatok összegéről a bérbeadó szervezet  3. 
pontban szereplő foglalt bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyv felvételét követő  15  napon 
belül a  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  1082 Budapest,  Baross  u. 63-
67.  vevő nevére számlát nyújt be a Bérbeadóhoz. 
a Bérlő által kiállított általános forgalmi adómentes számla esetén a bérbeszámítás a 
bérleti díj nettó összegével szemben lehetséges, 
számla kiállítására nem jogosult Bérlő esetén az engedélyezett felújítási munkákhoz 
szükséges vásárolt anyagokról  es  szolgáltatásokról a  Budapest  VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkozmányzat nevére szóló számlákat nyújt be az elszámoláshoz, 
számla kiállítására jogosult Bérlő estén a Bérlő továbbszámlázza az elvégzett és a 
leigazolt munkáról az összeget a  Budapest  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
részére, 
a benyújtott számláknak a számviteli  es  adójogszabályoknak meg kell felelniük. 

Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fent felsorolt feltételeket nem teljesíti, a 
bérbeszámítás lehetőségét elveszíti. 

7. A  számviteli és adójogszabályoknak megfelelő számla határidöben törtenő benyújtását 
követően a Bérbeadó az  5.  pontban megjelölt hónapra vonatkozó bérbeszámítással lefedett 
bérleti díjat egyösszegben, a következő havi számlával egyidejűleg küldi meg a Bérlő 
részére.  A  Bérlő ezt követően a bérbeszámítás időtartamára, a bérbeszámítás levonása után 
fennmaradt összegnek megfelelő bérleti díj számlát kap havonta.  A  Bérbeadó által előirt 
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havi bérleti díj  es  a Bérlő által a tárgyhóban beszámítandó összeg különbözetét köteles a 
Bérlő a bérleti szerződésben szereplő határidőig megfizetni. 

8. Amennyiben a bérbeszámítás időtartama alatt a helyisig utáni bérleti díj tartozás mértéke 
eléri a három havi ténylegesen (a bérbeszámítás hiányában) fizetendő — bérleti díjat, a 
bérbeszámításból még fennmaradó összegre a bérbeszámítás megszüntethető, és az arra 
igényelhető beszámítást vagy megtérítést a bérbeadói jogkör gyakorlója jogosult elbírálni. 

9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bérlő bérleti jogviszonya a beszámítható 
költségének bérbeszámítás utján való megtérülése előtt megszűnik, a helyiség bérébe még 
be nem számított összegre a volt bérlő vagy jogutódja nem tarthat igényt, kivéve,  ha  a bérleti 
jogviszonyt fin, rendes felmondással a bérbeadó szervezet szünteti meg, vagy a bérleti 
szerződés megszüntetésére közös megegyezéssel a bérbeadó kezdeményezésére kerül sor. 

Ha  a bérleti jogviszony megszüntetésére azért kerül sor, mert a Bérlő a helyiséget 
megvásárolja, az értéknövelő beruházásokkal kapcsolatban a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kell eljárni. 

10.Bérbeadó kiköti, hogy a megállapodásban rögzített feltételek megszegése esetén a Bérlő a 
bérbeszámítási igényét nem érvényesítheti. 

11.Jelen megállapodás három  (3)  eredeti példányban készült és három  (3)  oldalból áll. Jelen 
megállapodásban nem szabályozott esetekben a Ptk.  es  a vonatkozó rendelkezések az 
irányadóak. 

Budapest, 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat bérbeadó megbízásából eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt 
vagyongazdálkodási igazgató 

Melléklet:  
I. Ingatlanszolgáltatási Iroda bérbeszámítási javaslata 
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16.  sz. melléklet 

Összefoglaló a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeiről 

Az ajánlatot az ajánlattevő/ jogi személy/szervezet képviselője minden oldalon kézjegyével köteles 
ellátni. Az ajánlatnak folyamatos sorszámozással kell rendelkeznie. 

A  borítékon a következő szöveget kell feltüntetni:  

.,,4 Budapest  VIII. kerület,  Prater  utca  14.  földszint  J. 35662/0/N1  helyrajzi számú nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérbeadása" 

Az ajánlatot sértetlen borítékban kell benyújtani, sérült, felnyitott borítékot a Bonyolító nem vesz át. 
Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendő, az eredeti igazolást kell csatolni az ajánlathoz. 

Az ajánlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: ajánlati biztosíték 

Az ajánlat tartalmát a következő sorrendben kell összefűzni:  
L Jelentkezési lap  (1.  vagy  2.  sz, melléklet) 
2. Ajánlati összesítő  (3.  sz. melléklet) 
3. 30  napnál nem régebbi hiteles másolat a vállalkozói igazolványról (egyéni vállalkozás eseten) 
4. Eredeti,  30  napnál nem régebbi hiteles cegkivonat vagy végzés a szervezet bejegyzéséről (jogi 

személy/szervezet esetén) 
5. Aláírási címpéldány eredeti példánya vagy másolata (jogi személy/szervezet esetén) 
6. Á Ptk. előírásai szerinti bizonyító erejű meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot nem a cég 

képviselője írja alá 
7. Pályázati dokumentáció megvásárlásáról szóló bevételi pénztárbizonylat másolata 
8. Ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás másolata 
9. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végrehajtási eljárásról  (4.  sz. 

melléklet) 
10. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, 

ajánlati kötöttségről  (5.  sz. melléklet) 
IL Nyilatkozat adó  es  adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásról 

(6.  sz. melléklet) 
12. NAV igazolása arról, hogy nem  all  fenn köztartozása. 
13. Helyi adó igazolás (beszerezhető: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala  1082 Budapest,  Baross  u. 

63-67.  II.  em.) 
14. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazolása (beszerezhető: JGK Zrt.  1083 Budapest, (5r u. 

8. 1. 35.  szoba) 
15. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról  (7.  sz. melléklet) 
16. Nyilatkozat a bankszámlaszámról  (8.  sz. melléklet) 
17. Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról  (9.  sz. melléklet) 
IS. Amennyiben szükséges, további okiratok a szervezet átláthatóságának igazolására 
19. A  bérleti szerződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok (11.sz. melléklet) 
20. Bérbeszámítási kérelem  (13,  sz. melléklet) 
2  L Bérbeszámításhoz szükséges tételes költségvetés  (14.  sz. melléklet) 
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