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Tisztelt Tulajdonos' Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznositäsi Bizottság! 

1. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonát képezi a  Budapest  VIII. kerület, Víg  u. 20.  szám alatti  34929/2/A/6  hrsz.-ú,  30 m2 
alapterületű, foldszinti nem lakás céljára szolgáló helyiség, amely az ingatlan-nyilvántartásban 
egyéb helyiség megnevezéssel szerepel. 

A  helyiséget a  2019.  március  6.  napján kelt is a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CLXXXIX törvény  59.  §  (3)  bekezdésének 
felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzatok képviselő-testületének 
feladat- és határkörét gyakorló polgármester  221/2020. (V.28.)  számú határozatával utólagosan 
jóváhagyott bérleti szerződés alapján az  OMNIVORE  Kft. (székhely:  1016 Budapest,  Tigris 
utca  42-46. 2. em. 3.;  cégjegyzékszám:  01 09 280645;  adószám•  14508824-1-41;  képviseli: Nagy 
Zsolt) bérli határozatlan időre, kereskedelem (használt ruhabolt) tevékenység céljára.  A  bérlő 
jelenlegi bérleti díj előírása nettó  55.836,-  Ft/hó + ÁFA.  A  helyiségbérleti szerződéssel 
egyidejűleg a bérlő  217.000,-Ft  +  74.291,- Ft  ÁFA összegre bérbeszámítási megállapodást kötött 
elosztó csere, konnektorok kiépítése, csomóponti kötések ellenőrzése, védőföldelés ellenőrzése, 
régi kapcsolók és konnektorok ellenőrzése, gázvezetékek átvizsgálása, valamint ezen 
munkálatok munkadíjára. 

A  bérbeszámítási időszak még nem kezdődött el, emellett a bérlőnek  2020.  július  3I-ig  715,360,-
Ft  tartozása mutatkozik.  A  bérlő panasszal élt azzal kapcsolatban, hogy a kémény nincs bélelve 
és nem is lehet bélelni, ezért a gázzal való fűtés kizárt.  A  fűtést így elektromos fűtőpanelekkel 
kellett megoldania, ami közel  200.000.- Ft extra  költség volt, amibe nem számolta bele a 
fogyasztást. Emiatt az egyébként nedves helyiség temperálása sem megoldható, így ki kellett 
költöztetnie az mari varrógépet, ännyira oxidálódott. Rejtett hibára-  Váló hivatkozással kéri a 
helyiség bérleti díjának  20  %-kal való csökkentését. Az így számított bérleti díj  44.669,-  Ft/hó 
+ ÁFA lenne. 



Nem javasoljuk  a  bérleti díj csökkentését  a Budapest  VIII. kerület, Víg  u. 20.  szám alatti 
34929/2/A/6  hrsz.-u,  30 m2  alapterületű, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő 
OMNIVORE  Kft. (székhely:  1016 Budapest, Tigris  utca  42-46. 2. em. 3.;  cégjegyzékszám:  01 
09 280645;  adószám:  14508824-1-41;  képviseli:  Nagy  Zsolt) részére, tekintettel arra, hogy  a 
ugyan  a  helyiség rendeltetésszerű használatához hozzátartozik  a  közművek kifogástalan állapota, 
a  helyiség bérleti díjának megállapítása értékbecslésen alapszik, amely egy fűtés nélküli 
helyiségről készült, így  a  bérleti díj csökkentése indokolatlan  leime. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  bérleti díj csökkentése tulajdonosi döntést igényel, amely döntés meghozatalára  a  tisztelt 
Bizottság jogosult. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja  a  bérleti díj 20%-kal való csökkentésről szóló döntés meghozatala.  A  határozati 
javaslat elfogadása nem befolyásolja az Önkormányzat bérleti díj bevételét, pénzügyi fedezetet 
nem igényel. 

IV. Jogszabályi környezet 

Az  Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának 
feltételeiről szóló  35/2013.  (VI.20.) önkormányzati rendelet  (a  továbbiakban: Rendelet)  2.  §  (1) 
bekezdése értelmében  a  Képviselő-testület —  a  rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör 
megosztás szerint — önkormányzati bérbeadói döntésre  a  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottságot jogosítja fel. 

A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és  a  vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló  66/2012. (X11.13.)  önkormányzati rendelet  6.  §  (1)  bekezdése  13.  pont  11) 
alpontja értelmében: Vagyonügyletnek minősül különösen:  h) a  vagyont érintő egyéb döntések 
meghozatala, jognyilatkozatok kiadása, különösen az átsorolás, megterhelés feloldása és  a 
vagyonnal összefüggő tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása körébe tartozó összes egyéb, 
nem nevesitett döntési, jognyilatkozat-adás engedélyezésére irányuló jogkör". 

Fentiek alapján kérem  a  tisztelt Bizottságot, hogy döntését meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság  ...../2020.  (IX.10.) számú határozata 

a  Budapest  VIII. kerület,  Mg  utca  20.  szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérleti díjának csökkentésével kapcsolatos döntés meghozataláról 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) nem járul hozzá a  Budapest  VIII. kerület, Víg ta.  20.  szám alatti  34929/2/A/6  hrsz.-4  30 
m2  alapterületű, földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő  OMNIVORE  Kft. 
(székhely:  1016 Budapest,  Tigris utca  42-46. 2. em. 3.;  cégjegyzékszám:  01 09 280645; 
adószám:  14508824-1-41;  képviseli: Nagy Zsolt) bérleti díjának  20  %-kal történő 
csökkentéséhez. 

2.) felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a határozat  1.)  pontjáról tájékoztassa a bérlőt. 



Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgató 
Határidő:  1.)  pont esetében  2020.  szeptember  10., 2.)  pont esetében  2020.  szeptember  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára 

nem indokolt hirdetőtáblán honlapon 

Budapest, 2020.  augusztus  31. 

Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 
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KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 

LEÍRTA: DR.  GUTH CSONGOR IRODAVEZETŐ efAVC:11  

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  k  

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 

VERES GÁBOR GÁBOR 
TULAJDONOSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI  ES 

KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 





Helyiség bérleti szerződés 
határozatlan 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  mb,  vagyongazdálkodási igazgató)  (a  továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről: 
Omnivore  Kft. 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószáma: 
Képviselő neve: 
Telefonszám: 
Elektronikus címe: 

1016 Budapest,  Tigris utca  42-46.2.  em.3. 
01-09-280645 
14508824-1-41 
Nagy Zsolt ügyvezető 

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre alulírott helyen  es 
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 -  es  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: 

I. A Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 
Budapest  VIII., kerület  34929/2/A/6  helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a  Budapest  VIII., kerület 
Vig utca  20.  szám alatt található  30 In'  alapterületű, földszintű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség (tulajdoni lapon: üzlet) (a továbbiakban: bérlemény). 

2.  Az Önkormányzat Városgazdálkodási  es  Pénzügyi Bizottsága a  1287/2018. (X11.17.)  számú 
határozatában döntött a bérletnénynek - üres helyiségként - a Bérlő részére történő 
bérbeadásáról határozatlan időre. Erre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe 
adja.  A  Bérlő megtekintett  állapotban bérletbe veszi az L pontban meghatározott bérleményt. 

II.  A  Bérleményben folytatott tevékenység: 

J. A  szerzodo  wick  rogzink, nog a uerto a netiemenyt uereskectetem (nasznattruna non) 
tevékenység céljára veszi bérbe. Bérlő kijelenti, hogy a Bérleménytlizárólag a  4.  pontban 
megjelölt tevékenység végzése céljából veszi igénybe. 
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4, A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban 
az engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzerni szolgáltatók (a továbbiakban együtt: 
hatóságok) nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájárulást neki kell 
megszereznie. 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  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  nein 
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, örizetlenül hagyásával 
összefüggésben áll. 

Ill. A  bérleti jogviszony 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 szerződés kelte 
A  bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete: a birtokbaadás napja.  
A  bérleti jogviszony vége: határozatlan idejű.  30  napos felmondási idővel.  

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. A  Bérlő kijelenti, a bérleményt megtekintette, az állapotát ismeri, azt elfogadja. 

V. Bérlő fizetési kötelezettségei:  

10. A  szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a bérleti díjat  54.000,  - Ft/hó + ÁFA  azaz 
ötvennégyezer forint/hó + ÁFA összegben határozzák meg.  A  Bérlő tudomásul veszi, hogy a 
bérleti díj évente, az adott év januárl-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. 

I.  A  Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre. a tárayhánap  IS.  napjáig köteles megfizetni. 
Bérbeadó nevében kiállított számla alapján. a számlán szereplő bankszámlára.  A  bankszámla 

száma a bérleti szerződés megkötésének időpontjában  10403387-00028864-00000008  (K&H 

Bank Lin. A  bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a 
Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt.  A  Bérlőt a- bérleti díj az  5.  pontban-szereplő időponttól-terheILA 

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 
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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. 

12. A  Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén 
a  49.  pontban foglalt kiürítési kötelezettséginek 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. 

13. A  Bérlő egyéb fizetési kötelezettségei: 
Víz  es  csatornadíj /változó/ A  szerződéskötésekor  5.400,  - Ft/hó + ÁFA,  amely évente a 

Társasház közgyűlése által kerül meghatározásra és a 
Bérbeadó által kerül kiközlésre AFÁval terhelten. Amennyiben 
a helyiségben lévő vízórák hitelesítése, illetve a bérlő nevére 
történő átírása megtörténik és a Szolgáltatóval kötött 
megállapodásokat a Bérlő bemutatja, az átalánydíjak törlésre 
kerülnek. 

Közös költség díja: A  szerződéskötésekor  7.800,  - Ft/hó + ÁFA 
Áramdíj /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 
Gáz szolgáltatás díja /vältozó/  A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő. 
Fűtésszolgáltatás /változó/ A  Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendő 

Amennyiben a Társasházban házközponti fűtés kerül 
kialakításra, iligy a közgyűlési határozat alapján Társaságunk a 
fűtés díjat ÁFA-val terhelten havonta kiszámlázza. 

Szemétszállítás díja: A  közös költség tartalmazza. Amennyiben a bérlő a 
szolgáltatóval közvetlenül köt szolgáltatási szerződést, 
megfizetése a szolgáltató  role  történik. 

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 számlána 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. 

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 felszerelésétfhitelesítését, 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 ELMO Zrt-vel, a FŐTÁV 

utitinuyek c-vei  U  egyk:a) sangititatúvai Luvitnimaknan: •)zmiganutui,  us  a szntgana tam 
. ..... _szerződés megkötését aBérb.eadá.lele_9.0 napon belül.a szolgáltatás.Lszeiződés_egy„másolatának.. 

átadásával igazolja. 



4 

16.A Berlin  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 megkötés tényét pedig 
a szolgáltatási szerződés egy másolatának megküldésével kell igazolnia a Bérbeadó felé. 

17. 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. 

18. 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. 

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 bérleti szerződés megkötését megelőzően a 
Bérbeadó által megállapított bankszámlára  3  havi bruttó bérleti díjnak megfelelő,  205.740,  -  Ft 
összegű óvadékot megfizetett. 

21. A  Bérbeadó az óvadékot a Bérlő által meg nem fizetett bérleti díj, a közüzemi díj vagy 
karokozás 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 felhívásától számított  8  napon belül kiegészíteni. 

22. 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  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 óvadékösszegébő l levonhatja. 

VII. Bérlő egyéb iogai, kötelezettségei: 

23. A  Szerződő felek rögzítik,  bogy  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 /alberletbe/  arias  kapcsán kizárólag 
természetes személlyel, valamint a nemzeti vagyonrol szóló  2011.  évi CXCVL törvény (I) 
bekezdés I.  pant  szerinti átlátható szervezettel köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, 
amennyiben a vcle szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy cgyéb okból olyan változás  all 
be. amely alapján mar nem minősül átlátható szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti 
szerzodest azonnali hatállyal felmondani. E tényt a használatba ialberletbe( adásM1 szóló 
szerződésben rögzítenie kell. Az előbbiek elmaradása eseten a Bérbeadó a Bérlővel szemben a 
bérleti szerződést azonnali hatállyal fehnondhatja.  A  bérlemény bérleti joga kizárólag a Bérbeadó 
hozzájárulása mellett ruházható át másra vagy cserélhető el természetes személlyel. yagy a 

Í 
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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, eseréjével 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  66113  vagy tagja, dolgozói, üzleti 
partnerei, ügyfelei által tanúsított, a közösségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes 
magatartásokat, az önkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve  fete  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 és területek tisztántartásáról és 

megvilágításáról,  ha  ez a Bérlő tevékenysége miatt válik szükségessé, 
c) a tevékenységével kapcsolatban keletkezett háztartási és ipati hulladék elszállításáról, 
d) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a Bérlő kizárólagosan 

használ, illetőleg tart üzemben, 
e) a helyiségekhez esetlegesen tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védötető, ernyőszerkezet, 

biztonsági berendezések karbantartásáról, 
f) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg 

cseréről. 
működésével összefüggő hatósági engedélyek beszerzéséröl, valamint 

g) ha  a bérlemény előtt járda van, annak a tisztán tartásáról. 
h) a hatósági. tüzvédelmi. balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan betartásáról. 

mindarról, amit jogszabályok előírnak. 
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31. A  Bérlő a bérleményben csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet 
bármiféle átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges saját költségén végezendő 
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,  at  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. 

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 is  at 
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 
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 
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 I. pont  b.  alpontja alapján átlátható szervezetnek 
minősül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal igazolja. Vállalja,  hoe  a bérleti 
szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely alapján mar 
nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi. Hogy amennyiben a tulajdonosi 
szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból mar nem minősül átlátható szervezetnek, a 
Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

38. Bérlő a székhelyéken. a cégjegyzésében. vagy  Up  iseletében bekövetkező ),:áltozást köteles 
cégbírósági változásjelentési kérelem benyújtását követő  15  napon belül a Bérbeadónak 
bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a szerződésben szereplő bankszámlája megszünését és az 
új bankszámla számát. Az ennek elmulasztásából eredő kárókérte Bérlő felel. 
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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 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 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 haladéktalanul 
köteles a Bérbeadó vagy megbízottja  fete  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: 

42. Az értesítéseket a Szerződő Feleknek a szerződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen 
kézbesiteni kézbesítővel is 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  Szerződő Felek bármelyike jogosult a bérleti szerződést rendes felmondás útján, indokolás 
nélkül  30  napos felmondási idővel felmondani.  A  felmondás a hónap utolsó napjára szólhat. 

45. A  Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt,  ha  a Bérbeadó a jelen bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

46. 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 
fehnondásának 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. 

1.» Ha  a Bérlő magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a 
következményekre figyelmeztetéssel - a magatartés megszüntetésére vagy megismétlésétő l 
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. 
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47. A 46.  pontban meghatározott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó a Bérlő 
szerződésszegő magatartására alapozott rendkívüli felmondással szüntetheti  weg  a bérleti 
jogviszonyt különösen akkor,  ha  a Bérlő 
a) A  bérleményben a szükséges engedélyek hiányában kezdi  weg  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 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. 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  new  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 kart  new  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, is 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. 
A  bérleményt a Bérbeadó felhívása ellenére  sent  használja,  ill.  nem rendeltetésszerűen 
használja. 

in) A  hatósági. tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása 
ellenére nem tartja be. 

n) A  székhelyében, lakcímében bekövetkezett változást  new  jelenti be a Bérbeadónak 

o) Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleménybe a rendeltetésszerű használat 
ellenőrzese, illetve a Bérbeadót terhelő felMitási munkák végzése érdekeben,  ill.  ezek 
végzésében akadályozza. 

p) A  jelen szerződésben egyes pontjaiban foglalt esetekben. 

48.- A  bérleti jogviszony egyebekben az  53.  pontban hivatkozott jogszabályok által-szabályozott 
esetekben szűnik meg. 

1-1 
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49. A  bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Bérlő köteles a bérleti jogviszony utolsó 
napján a bérleményi kiürítve, tisztán, az átvételkori felszereltséggel, a Bérbeadó képviselőjének 
átadni.  A  felek az átadott bérleményről állapotfelvételt és helységleltárt, tartalmazó jegyzőkönyvet 
vesznek fel.  A  Bérlő hozzájárul ahhoz,  bogy  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  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 irásban kezdeményezni Bérbeadónál.  A  birtok visszaadásának 
időpontját, a Felek azzal kapcsolatos jognyilatkozatait az eljárásról felvett jegyzőkönyv 
tartalmazza hiteles módon. 

50. Ha  a bérlemény korábban a Bérlő székhelyeként vagy telephelyeként, fióktelepként a 
cégbíróságon bejelentésre került, a bérleti jogviszony megszűnését követő  15  napon belül a  Berl?) 
köteles azt töröltetni, és ezt a Bérbeadó felé igazolni. 

51. 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 szerződésszegese miatt került sor. 

XI.  Vegyes rendelkezések: 

52. A  Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait 
nyilvántartsa. 

53. A  jelen bérleti szerződében nem szabályozott kérdésekben a lakások  es  helyiségek bérletéről 
szóló  1993.  évi LXXVIll. 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. 

54. 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. 

55. 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  Berk;  kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való kötöttsége megszűnik, a jelen 
bérleti szerződés nem lép hatályba. 

56. A  Szerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, 
közmű díj és egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó számlát, nyilvántartásai, könyvei alapján 
készült köziegvző i okiratba fopia  It  w.oviaoliertvánv ima7nlip on-tptur•Al; 

szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak. 
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57. 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. 

58. 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. 

59. A  Szerződő Felek rögzitik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a 
ténytanúsítvány költségei a bérlőt terhelik. 

60. A  Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletéről szóló  1993.  évi LXXVIII. 
törvény  11/A.  §  (1)  bekezdése  es  a  95.  §  (2)  bekezdése értelmében  2016.  január I. 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,  bogy HET-00915767  azonosító számmal ellátott 
energiahatékonysági tanúsítvány eredeti példányát megtekintette, továbbá az azzal mindenben 
megegyező másolati példányt átvette. 

61. A  jelen bérleti szerződés akkor lep 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 létrejön szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat, 
amelyek a jelen szerződés mellékletét képezik. 

63. A  Szerződő Felek kijelentik,  bogy  a bérleti szerződés aláírására jogosultak. E kijelentésükért, 
valamint a bérleti szerződésben leírt adatok helyesséeéért teljes anyagi felelősséget vállalnak. 

64. A  jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, alairási címpéldánya, a képviselője 
személyi igazolványának  es  lakcímkártyájának másolata. 

Jelen szerződés tíz  (10)  számozott oldalból áll és  5  (öt) eredeti példányban készült.  A  bérleti 
szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írtak alá. 

Kelt:  Budapest, 2019 71937- .0„6_ 

.<,:ej-OE  Budapest  JózseTvárosi  On  kormányzat 
bérbeadó képviseletében eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zvi 
dr. Kecskeméti  Laszlo  Zsolt 

mb.  vagyongazdálkodási igazgató 
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