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Kozpont Zrt. varosuzemeltetesiigazgatd-helyettese, Hermann Gyorgy -kepviseld



Veres Gabor
Jo napot kivanok! Tisztelettel koszontom Onoket, a megjelent bizottsagi tagokat, meghivott 
vendegeinket es a teremben helyet foglalo minden kedves ittlevot. A Budapest Jozsefvaros 
Onkormanyzatanak Kepviseld-testulete Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet- 
hasznositasi Bizottsaganak 2021. evi 6. rendes uleset megnyitom. Kerem, kapcsoljak be 
szavazdkeszulekeiket a hatarozatkepesseg megallapitasahoz. Megallapitom, hogy 5 fd jelen 
van, 4 hianyzik, ezzel a Bizottsag hatarozatkepes. Keseset bejelentette dr. Juharos Robert, 
valamint tavolmaradasat Gutjahr Zsuzsanna, Miko Karoly es Erdelyi Katalin. Nalam 
jeleztek egyebkent. A napirenddel kapcsolatban tajekoztatom a tisztelt Bizottsagot, hogy 
tobb valtozas is van a sorrendben: az 1.8. szamu eldterjesztest 1.15. szammal targyaljuk. Itt 
egy csere eldterjesztest fogunk megbeszelni ezzel kapcsolatban. Valamint bekerul az 1.8. 
helyere a „Javaslat Budapest VIII. keriilet Jozsef krt. 43 alatti helyiseg berleti szerzodesek 
felmonddsara” cimet viseld eldterjesztes. Igy tehat 1.8. lesz ez a Jozsef koruti eldterjesztes, 
az eredeti 1.8. pedig 1.15. szammal kerul megtargyalasra. Egyeb napirendi modosito javaslat 
nem erkezett, igy a napirendrol egyszerii tobbseggel dontunk. Kerem, szavazzunk most.

5 igen, nem es tartozkodas nelkul a napirendet a Bizottsag elfogadta.

Budapest Fdvaros VIII. keriilet J6zsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

222/2021. (X.06.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositdsi Bizottsag xigy dont, hogy az 
elhangzott mddositasokkal elfogadja a napirendet.

Veres Gabor
Szavaznunk kell a siirgossegi eldterjesztes napirendre vetelerdl is meg egy gyorsat. 
Tisztelettel kerem a bizottsagi tagokat, hogy a siirgossegi eldterjesztes napirendre vetelerdl 
szavazzanak most.

5 igen, nem es tartozkodas nelkul a surgdssegi eldterjesztest a Bizottsag napirendjere tuzte.

Budapest Fov^ros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

223/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
napirendjere tuzi Satly Balazs alabbi stirgossdgi inditvanyat:

Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef korut 43. szam alatti helyiseg berleti 
szerzodesenek felmondasara
Eldterjesztd: Satly Balazs - kepviselo
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Napirend .■

I . Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbelj eloterjesztesek) .. 7' 7 • \ 7. ; / /V

1. Javaslat az Uj Teleki ten Piac E/l jelu iizlethelyisegalberletbe adasara 
vonatkozo berbeadoi hozzajarulas megadasara

. Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja

2. Javaslat az Uj Teleki teri Piac E jelu 3. szam alatti iizlethelyiseg berleti joganak 
atruhazasahoz valo berbeadoi hozzajarulas megadasara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora. - 'Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja "J"'-:}/j.j 7

3. Javaslat az Uj Teleki Uri Piac I jelu 2. szam alatti, valamint H jelu 7. szam alatti 
iizlethelyisegek berleti joganak atruhazasahoz valo berbeadoi hozzajarulas 
megadasara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - . Jdzsejvdrosi. Gazdalkodasi Kozpont Zrt. , 
. vagyongazddlkodasi igazgatoja .

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross u. 75. szam alatti helyiseg berldjenek 
szekhelyhasznalataval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jpzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja 7

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 129. szam alatti nem lakas 
celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja .

6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 36. szam alatti nem lakas 
celjara szolgald helyiseg berleti joganak atruhazasara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkodasi igazgatoja 7

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Horvath Mihaly ter 2. szam alatti nem lakas 
celjara szolgald helyiseg palyazati kiirasara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi. Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

7 vagyongazdalkoddsi igazgatoja. 7 -

8. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jdzsef kdrut 43. szam alatti helyiseg berleti 
szerzodesenek felmondasara
Eldterjeszto: Sdtly Balazs ~ dnkormdnyzati kepviselo

9. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kdfarago utca 5. szam alatti nem lakas 
celjara szolgalo helyiseg berbeadasara szolgald palyazat kiirasara 
^Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja . 7'
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10. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nap utca 9. szam alatti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berbeadasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

11. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nap utca 21. szam alatti fires foldszinti, nem 
lakas celjara szolgald helyiseg b^rbeaddsara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

12. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Olloi ut 66/B. szam alatti nem lakas celjara 
szolgfild helyiseg berbeadasara vonatkozd nyilvanos egyfordulos palyazat 
eredmenyenek megallapitdsara ds palyazat ismetelt kiirasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

13. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Vig utca 28. szam alatti utcai bejaratii, 
foldszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

14. Javaslat tulajdonosi hozzajarulas megadasara a Jozsefvaros Kozdssegeiert 
Nonprofit Zrt. reszere a Budapest VIII., Puskin u. 24. szam alatti helyiseg 
gdzhalozat atalakitasanak engedelyeztetesehez
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

15. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef korut 43. szam alatti nem lakas celjara 
szolgdlo helyiseg palyazati kiirasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

IL Zart files kereteben targyalando eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dankd utca 40. szam alatti szamu gepkocsi 
beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

2. Javaslat a Budapest VIII., Prater utca szam alatti,
helyrajzi szamon nyilvantartott lakas elidegenitesevel kapcsolatos 

vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja
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3. Javaslat a Budapest VIII^ Rigo utca 12. szam alatti, alagsori, 35216/1/A/l 
helyrajzi szamon nyilvantartott, hatarozatlan iddre szolo berleti joggal terhelt 
uzlethelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat 
jovahagyasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi . Gazddlkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u 
ingatlan palyazatanak eredmeny megallapitasdra
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja .

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 37. szam alatti, 34951 
hrsz.-u ingatlan palyazatanak eredmeny megallapitasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora T- Jozsejvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja . ■ J

6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros utca 18. elott bekovetkezett 
fakarral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre — Jozsejvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt, 
vdrosilzemeltetesiigazgatoja

J. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Strobl Alajos utca 7/0 elott bekovetkezett 
fakarral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jozsejvdrosi Gazddlkodasi jKpzpont. Zrt. 
vdrosuzemeltetesi igazgatoja

8. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Delej utca 22. elott bekovetkezett fakarral 
kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eldterjesztd: Sztanek Endre - Jozsejvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. 
vdrosilzemeltetesi igazgatoja

L Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

Veres Gabor
A meghivo szerinti I. blokk targyalasa kovetkezik. Ez pontosan 15 alpontbol all. Tisztelettel 
kerdezem a Bizottsag tagjait, hogy a blokkon beltil ki az, aki kulbn targyalasra szeretne 
kikerni valamelyik eloterjesztest? Elsokent Soos Gyorgyc a szo.

Sods Gyorgy ■
Az 5., 6., 7, es 9-est kemem.

Veres Gabor
Satly Balazs kepviseld ur. '/

Satly Balazs
En az uj 8-ast es a 15-bst szeretnem kikerni. ■



Veres Gabor
Soos Gyorgy, parancsoljon.

Sods Gyorgy
A Tanodas most a 15-ds lett? 1 blokk 15.?

Veres Gabor
Igen.

Sods Gyorgy
Akkor azt is majd, mert meg nem volt idom...

Veres Gabor
Most kerte ki Satly kepviseld ur. Koszonom, mas jelentkezot nem latok. A kikeresekkel 
most vegeztunk. Akkor az 1., 2., 3., 4., 10., 11., 12., 13. es 14. pontokrol szavazunk. 
Tisztelettel kerem a Bizottsag tagjait, hogy szavazzunk most az emlitett napirendi pontokrol.

5 igen, nem es tartozkodas ndlkul a Bizottsag a felsorolt napirendi pontokhoz tartozo 
hatarozatokat elfogadta.

Napirend LI, pontja: Javaslat az Uj Teleki teri Piac E/l jelii iizlethelyiseg alberletbe 
adasara vonatkozo berbeadoi hozzajarulas megadasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

224/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

Berbeadoi hozzajarulas megaddsa az IJj Teleki Teri Piac E/l jelu iizlethelyisege 
alberletbe addsahoz

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1. hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, termeszetben az Uj 
Teleki teri Piacon talalhato E/l jelzesu, 39 m2 alapteriiletu, onkormanyzati tulajdonban 
levo, nem lakas celjara szolgalo helyiseg vonatkozasaban Frena Jozsef Gyorgy egyeni 
vallalkozo (szekhely:! 181 Budapest, Dobozi ut 30/B; nyilvantartasi szam: 3396118; 
adoszam: 40790932-2-43) kerelmenek helyt adva, az iizlethelyiseg alberletbe adasahoz a 
Serpenyos Gasztro Korlatolt Felelossegti Tarsasag (szekhely: 1068 Budapest, Kiraly u. 
80. fszt. 11.; Cegjegyzek szam: 01-09-285724; Adoszdm: 25723722-2-42; kepviseli: 
Lovas-Oroszi Zsuzsanna ugyvezeto /vezeto tisztsegviselo/) reszere az Onkormanyzat es 
a Berio kozott fennalld berleti jogviszony idotartamahoz igazoddan, 2029. marcius 14. 
napjaig, az alabbi feltetelek szerint:

a) Berio masfelszeres berleti dij osszeget, azaz az E/l jelzesu iizlethelyiseg eseteben 
146.250,- Ft/ho + AFA osszeget koteles megfizetni az Onkormanyzat szamara.
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: b) A szerzodes megszunese eseten az Alberlo a helyiseget csereelhelyezes es penzbeli 
terites igenye nelkul koteles kiuriteni. Tovabba a helyiseg berleti dijara vonatkozoan 

rA'-az Alberlo keszfizeto kezesseget valid, ilietve az Onkormanyzat tulajdonaban allo, 
' nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak fehetcleirol szold 35/2013. (VL 

20.) bnkormanyzati rendelet 17. § (4) bekezdesben meghatarozott kozjegyzoi 
■ okiratot alairja. •

c) Ha a berleti szerzodes cserehelyiseg biztositasi kotelezettseg meliett szunik meg., a 
S cserehelyiseg megfeleldsegenel kizarolag a Berio vehetb figyelembe. , ;

d) A berleti szerzodes 20. pontja rendelkezese alapjan Berio tudomasul veszi, bogy a 
tovabbi hasznalatba, alberletbe adas kapcsan kizardlag termeszetes szemellyel, 

. yalamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. 
.pont szerinti atlathato szervezettel kothet szerzodest. Tudomasul veszi tovabba, 
amennyiben a vele szerzodott fel tulajdonosi szerkezeteben, vagy egyeb okbol, olyan 
valtozas all be, amely alapjan mar nem mindstll Atlathato szervezetnek, kdteles vele 
szemben a berleti szerzodest azonnali hatallyal felmondani. E tenyt a hasznalatba, 
alberletbe adasrol szold szerzodesben rogzitenie kell. Az elobbiek elmaradasa eseten 

Berbeadd a Bdriovel szemben a berleti szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja. 
A berlemeny berleti joga kizarolag a Berbeado hozzajarulasa meliett ruhazhato at 
inasra vagy cserelhetd el termeszetes szemellyel a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi 
CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdesben meghatarozott atlathato szervezettel.

2. felkeri a polgarmestert a Beriovel fennalld berleti szerzodes jelen hatarozat 1. pontja 
szerinti modositasanak alairasara.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben 2021. oktober20. ’■

Napirend 1.2. pontja: Javaslat az Uj Teleki ten Piac E jelii 3. szam alatti iizlethdyiseg 
berleti joganak atruhazasahoz val6 berbeadoi hozzajarulas megadasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - .. Jozsefiarpsi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja 2. / / /

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat KSpviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es KbzterukThasznbsitasi Bizottsaganak 

225/2021. (X.06.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.) ;

az Uj Teleki teri Piae E jelu 3. szam alatti iizlethelyiseg berleti joganak atruhazasahoz 
vald berbeadoi hozzajarulas megadasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Mezei-Mate Kereskedelmi es Epitoipari Korldtolt felelossegii Tarsasag 
(Szekhely: 1193 Budapest, Tancsics Mihaly u. 82.; Cegjegyzekszam: 01 09 281013; 
Adoszam: 23430154-2-43, Kdpviselo neve: .Szanto Raul iigyvezeto /vezeto 



tisztsegviselb/) berlo kerelmenek helyt adva a Budapest VIII. kerulet, 35123/11 hrsz. 
alatt kialakftott, termeszetben az Uj Teleki teri Piacon talalhatd, E/3 jelzesu, 20 nr 
alapteruletu. onkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara szolgalo tizlethelyiseg 
berleti joganak a Raul es Ramona Vendeglatoipari Szolgaltato Korlatolt Felelossegu 
Tarsasag (Szekhely: 1193 Budapest, Tancsics Mihaly u. 82.; Cegjegyzdkszdm: 01 09 
981195; Adoszam: 23848788-2-43); kdpviseleteben: Szantd Raul iigyvezeto (vezetd 
tisztsegviselb) reszere torteno atruhazasahoz, az alabbi feltetelekkel:

a.) bufe, falatozd (melegkonyhaval) iizemeltetese uzletkbmek, meleg etel (meleg etel 
arusitasa kaveitallal, alkoholmentes itallal) termekkomek megfelelo tevekenyseg 
celjara,

b.) hatarozott idbre, 2029. aprilis 24. napjaig,

c.) a Raul es Ramona Vendeglatoipari Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasagot, mint 
atvevot terheld, 50.000,- Ft/hd + AFA, azaz brutto 63.500,- Ft/ho osszegu berleti dij, 
tovabba 400.000,- Ft + AFA, azaz brutto 508.000,- Ft szerzodeskotesi dij 
megfizetesenek kotelezettsegevel,

d.) amennyiben a jelenlegi berld (Mezei-Mate Kereskedelmi es Epltoipari Korlatolt 
Felelossegu Tarsasag) reszerol tovabbi, ovadek osszeget meghalado dijtartozas kerul 
megallapitasra, a berbeadoi hozzajarulas abban az esetben lep hatalyba, amennyiben 
a berld altal a tartozas megfizetesre keriil,

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, 
melynek tovabbi feltetele az 1.) pontban meghatarozott szerzodeskotesi dij megtizetese 
mellett az, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dfjnak megfelelo ovadek megfizeteset, 
valamint a 19. § (3) bekezdes c) pontja alapjan kozjeg.yzo elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendb berlo.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben 2021. oktober 20.

Napirend L3. pontja: Javaslat az llj Teleki teri Piac I jelii 2. szam alatti, valamint H 
jelu 7. szam alatti iizlethelyisegek berleti joganak atruhazasahoz vald berbeadoi 
hozzajarulas megadasara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak

226/2021. (X.06.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tart6zkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

az Uj Teleki teri Piac I jelu 2. szam alatti, valamint H jelu 7. szam alatti iizlethelyisegek 
berleti joganak atruhazasahoz vald berbeadoi hozzajarulas megadasara
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A Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy :

1 .) hozzajarul a One Morefruit Koriatolt Felelossegu Tarsasag (Szekhely: 1102 Budapest. 
Onodi u. 4-6. II. emelet 2.; Cegjegyzekszam: 01 09 174043; Adoszam: 24376217-1-42, 
Kepviselo neve: Recsko Lajos ugyvezeto /vezeto tisztsegviseld/) berlo kerelmenek helyt 
adva a Budapest VIII. kenilet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, temieszetben az Uj 
Teleki teri Piacon talalhato, 1/2 jelzesu, 19 m2 alapteriiletu, valamint a H/7 jelzesu, 20 
m2 alapteriiletu, dnkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas cdljara szolgalo 
iizlethelyisegek berleti joganak a Fruitsboom Koriatolt Felelossegu Tarsasag (Szekhely: 
1097 Budapest, Gyali ut 15/A al. 2.; Cegjegyzekszam: 01 09 387915; Adoszam: 
27193183-1-43, kepviseleteben: Recsko Arpad iigyvezetp ./vezeto tisztsegviseld/) 
reszere torteno atruhazasahoz, az alabbi feltetelekkel: . \

a.) nyers elelmiszer arusitasa iizletkornek, zoldseg-gyumolcs termekkdrnek megfeleld 
tevekenyseg celjara, . K/ '\ \ ' \

b.) hatarozott iddre,2029. marcius 14. napjaig, ; <

c.) a Fruitsboom Koriatolt Felelossegu Tarsasagot, mint atvevot terheld, az 1/2 jelzesu 
: kereskedelmi egyseg eseteben 24.700,- Ft/ho + AFA, a H/7 kereskedelmi egyseg 

eseteben 26.000,- Ft/ho + AFA berleti dij osszegen, tovabba az 1/2 jelzesu 
kereskedelmi egyseg eseteben 197.600,- Ft + AFA (brutto 250.952,- Ft), a H/7 
jelzesu kereskedelmi egyseg eseteben 208.000,- Ft + AFA (brutto 264.160,- Ft) 
szerzodeskotesi dijnak a Fruitsboom Koriatolt Felelossegu Tarsasag altal tdrteno 
megfizetesenekkotclezettsegevel, / /v. \

d.) amennyiben a jelenlegi berlo (One Morefruit Korldtolt Felelossegu Tarsasag) 
reszerol tovabbi, ovadek Osszeget meghalado dijtartozas keriil megallapitasra, a 

. berbeadoi hozzajarulas abban az esetben lep hatalyba, amennyiben.a berlo altal a 
tartozas megfizetesre kerul, ;

2 . felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkdtesere. 
melynek tovabbi feltetele az 1.) pontban meghatarozott szerzodeskotesi dijak 
megfizetese mellctt az, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara 
szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirbl szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati 
rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld ovadek 
osszegek megfizeteset, valamint a 19. § (3) bekezdes c) pontja alapjan kozjegyzo elott 
egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasdt vallalja a leendo berlo.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi KozpontZrt. vagyongazdaikodasi igazgatoja 
Hataridd: 2.) pont eseteben 2021. oktober 31.



Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross u. 75. szam alatti 
helyiseg beriojenek szekhelyhasznalataval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi dnkormanyzat KGpviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi €s Kozterulet-hasznositdsi Bizottsaganak 

227/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

a Budapest VIII. kerulet, Baross u. 75. szam alatti helyiseg beriojenek 
szekhelyhasznalataval kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul, a Fellegajtd Nyitdgatok Alapitvany (szekhely: 1086 Budapest, Dobozi 
utca 21. HL emelet 28., nyilvantartasi szam: 01-01-0012634, adoszam: 19037246-1-42, 
kepviseli: Varga Gdbor Laszld) a Budapest VIII. kerulet, 1082 Baross u. 75. szam 
alatti, 35531/0/A/6 helyrajzi szamu 140 m2 alapteruletii, tires, utcai bejaratu, foldszinti 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg szekhelyekent torteno bejegyzesehez, azzal, hogy a 
berleti jogviszony megsziinese eseten a Fellegajtd Nyitdgatok Alapitvany haladektalanul 
intezkedik a szekhely cegnyilvantartasbol vald torleserol.

2 .) felkeri a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben 
eljard Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy a hatarozat 1.) pontja alapjan az 
eldterjesztes mellekletet kepezd, szekhely-hasznalatra jogosito nyilatkozatot Budapest 
Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi dnkormanyzat kepviseleteben a Fellegajtd 
Nyitdgatok Alapitvany reszere adja ki.

Felelos: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 2.) pont eseteben 2021. oktober 31.

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 129. szam alatti 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasdra
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora ~ Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend 1.5. pontjAt kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Brody Sandor utca 36. szam 
alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg berleti joganak atruhazasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

A napirend 1.6. pontjat kiilon targyalasra kikertek.
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Napirend 1.7. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Horvath Mihaly ter 2. szam 
alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg palyazati kiirasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora ■- Jozsefidrosi Gazddlkoddsi Kdzpont Zrt, 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja V ■ :

A napirend 1.7. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.8. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef korut 43. szam alatti 
helyiseg berleti szerzodesenek felmondasara
Eloterjeszto: Sally Balazs- onkormdnyzati kepviselo

A napirend 1.8. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.9. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kofarago utca 5. szam alatti 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara szolgalo palyazat kiirasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsejvdrosi Gazddlkoddsi Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja •.

A napirend 1.9. pontjat kiilon targyalasra kikertek.

Napirend 1.10. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet. Nap utca 9. szdm alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyisdg berbeadasara
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora ~ dbzsefidrpsi Gazddlkoddsi Kdzpont Zrt, 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja .

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiikte 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkoddsi es Kozteriilet-hasznositdsi Bizottsaganak 

228/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

: \ (Tematikai blokkban tortent a szavazds.) .

a Budapest VIII. keriilet, Nap utca 9. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy

1. hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Nap utca 9. szam alatti 35655/0/A/3 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 28 m2 alapteriiletu, fdldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasahoz Pintdr Zsuzsanna egyeni vallalkozo (szekhely: 1078 Budapest, Hemad 
utca 9; nyilvantartasi szam: 53156387; adoszam: 69418675-1-42) rdszdre hatarozatlan 
idore 30 napos felmondasi idd kikotesevel lakossagi kisipari tevekenyseg celjara (kez 
es labapolas, mukoromepites, kozmetika) 58.280,- Ft/hd + AFA berleti dij + koziizemi 
es kulpnszolgaltatasi dijak osszegen. 7



2. felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes 
megkotesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas 
celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szdlo 35/2013. (VI. 20.) 
onkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dfjnak 
megfelelo ovadek megfizetese, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kozjegyzo elott 
egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alafrasat vallalja a leendo berlo.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseUben 2021. november 30.

Napirend 1.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nap utca 21. szam alatti tires 
foldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara
Elbterjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testtilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

229/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

(Tematikai blokkban tortent a szavazas.)

Budapest VIII. keriilet, Nap utca 21. szam alatti tires foldszinti, nem lakas celjara 
szolgalo helyiseg berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozataldrol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy

1. hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Nap utca 21. szam alatti 35676 hrsz.-u, 
tulajdoni lapon 36 m2 alapteruletu, (ires, foldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasahoz Lakatos Ildiko egyeni vallalkozo (szekhely:1089 Budapest, Dioszegi 
Samuel utca 17/A. fsz.l. nyilvantartasi szam: 56242407; adoszam:57599104-2-42) 
reszere regisegek javitasa, restauralasa tevekenyseg celjara hatarozatlan idore 30 
napos felmondasi ido kikotesevel a csbkkentett 40.550,- Ft/ho + AFA berleti dij + 
kozuzemi es kulonszolgaltatasi dijak osszegen

2. felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkoddsi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes 
megkotesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas 
celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) 
onkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak 
megfelelo ovadek megfizetese, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kozjegyzo elott 
egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berlo.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: a 2.) pont eseteben 2021. november 30.
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Napirend 1.12. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Ulloi lit 66/B. szam alatti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos egyfordulds palyazat 
ercdmenyenek megallapitasara es palyazat ismetelt kiirasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora Jozsefvarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja '

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Qnkormanyzat Kdpviseld-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

230/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(S igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazas,)

Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 66/B. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
berbeadasara vonatkozo nyilvanos egyfordulds palyazat eredmenyenek 

megallapitasarbl es palyazat ismetelt kiirasardl j

A .Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag dgy dont, hogy a

1. Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 66/B. szam alatti 36273/0/A/46 helyrajzi szamu 57 m2 
alapteruletu, utcai bejaratu, fbldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasardl 
szolo nyilvanos, egyfordulds palyazatot ervenyesnek, de palyazd hianyaban 
eredmcnytelennek nyilvanitja. ■

2. hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 66/B. szam alatti 36273/0/A/46 helyrajzi 
szamu, 57 m2 alapteruletti, utcai bejaratu, fbldszinti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
nyilvanos, egyfordulds palyazat utjan tortend berbeadasahoz. 3

3. elfogadja a hatarozat mellekletet kepezo a Budapest VIII. keriilet, Ulldi ut 66/B. szam 
alatti 36273/0/A/46 helyrajzi szamu, 57 m2 alapteruletu, utcai bejaratu, foldszinti nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo palyazati dokumentacidt az 
alabbi feltetelekkel:
a.) a minimalis berleti dij osszege 109.830,- Ft/hd + AFA,
b.) a palyazat biralati szempontja:

a berleti dij osszege (sulyszam: 9)
- a palyazdk Altai vallalt berleti dij elbre, egy osszegben tortdno megfizetese, min. 1 

ho - max. 10 ho (sulyszam: 1)
c.) a palyazatban erintett helyisegre nem adhatd be olyan ajanlat, amely a Kepviseld- 

testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu Hatarozat II. Fejezetenek 8. a) pontja szerinti 
25%-os berleti dij kategoriaba tartozd (italbolt, dohanyarusitas, jatekterem, 
szexshop), illetve kdlcsdnzb, nyilvanos internet szolgaltatas (internet kavezo, call 
center, stb.) tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

d.) Kiiro kikbti, hogy az ingatlanra raktarozas es miihely tevekenyseg kivetelevel 
i valamennyi szeszarusitas nelkuli tevekenysegre adhato be palyazat.

e.) Kiiro kikoti, hogy palyazdnak a kdzmuvek uzemkepessegenek allapotat feliil kell 
vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.

f.) Kiiro kikoti, hogy amennyiben a nyertes palyazd hatarozott idore kbt berleti 
szerzodest, az a berbeadb ilyen iranyu ddntese eseten a nemzeti vagyonrol szdlo 
torveny rendelkezeseire figyelemmel meghosszabbithatd.
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4. felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 2.) es 3,) pontjai szerinti nyilvanos, egyfordulos 
palyazat lebonyolitasara es a palyazati dokumentacio Versenyeztetesi Szabalyzatban 
foglaltak szerinti kozzetetelere, tovabba a palyazat eredmenyere vonatkozd javaslatat 
terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ele.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridd: a 2.) es 3.) pont eseten 2021. oktdber 15., a 4.) pont eseten 2022. januar 31.

A 230/2021. (X.06.) sz. TVKHB hatarozat mellekletet a jegyzdkiinyv 1. sz. melleklete 
tartalmazza.

Napirend 1.13. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Vig utca 28. szam alatti utcai 
bejaratu, foldszinti, nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi £s Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak 

231/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tbrtent a szavazas.)

a Budapest VIII. keriilet, Vig utca 28. szam alatti utcai bejaratu, foldszinti, nem lakas 
celjara szolgald helyiseg berbeadasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) nem jarul hozza a Budapest VIII. keriilet, Vig utca 28. szam alatti, 34926/0/A/5 
helyrajzi szamu, 33 m2 alapteruletu, Ures, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg berbeadasahoz a Barakka Hungary Kft (szdkhely: 1091 Budapest, 
Lonyay utca 36. 6. em. 5.; cegjegyzekszam: 01 09 355979; adoszam: 27899463-2-43, 
kepviseli: Gabor Mark Jdzsef) reszere keramikus muhely celjara, hatarozatlan iddre, 
30 napos felmondasi idd kikotesevel, 47.000,- Ft/hd + AFA berleti dijon, valamint 
kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak osszegen.

2 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Vig utca 28. szam alatti, 34926/0/A/5 helyrajzi 
szamu, 33 m2 alapteriiletu, tires, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgald 
helyiseg berbeadasahoz a Barakka Hungary Kft. (szekhely: 1091 Budapest, Lonyay 
utca 36. 6. em. 5.; cegjegyzekszam: 01 09 355979; adoszam: 27899463-2-43, kepviseli: 
Gabor Mark Jozsef) reszere keramikus muhely celjara, hatarozatlan iddre, 30 napos 
felmondasi idd kikotesevel, 63.735,- Ft/h6 + AFA berleti dijon, valamint kozuzemi es 
kulonszolgdltatasi dijak osszegen

3 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a hatarozat 2.) pontja szerinti berleti szerzodes 
megkotesere, amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas 
celjara szolgald helyisegek berbeadasanak felteteleirol szdlo 35/2013. (VI. 20.) 
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bnkormanyzati rendelet 14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi bruttd berleti dijnak 
megfeleld ovadek megfizetese, valamint a 17. § (4) bekezdese alapjan kozjegyzo elott 
egyoldalu kbtelezettsegvallalasi nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berld.

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 3.) pont eseteben 2021. novemberJO. ;

Napirend 1.14. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzajarulas megadasara a Jdzsefvaros 
Kozossegeiert Nonprofit Zrt reszere a Budapest VIII., Puskin u. 24. szam alatti 
helyiseg gazhaldzat atalakitasanak engedelyeztetesehez
Eloterjeszto: Novdczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasiigazgatoja

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositdsiBizpttsaganak 

232/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal) 

(Tematikai blokkban tortent a szavazds.) ..

tulajdonosi hozzajarulas megadasara a Jdzsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt 
reszere a Budapest VIII., Puskin u. 24. szam alatti helyiseg gazhaldzat atalakitasanak 

engedelyezteteserdl ;

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi ds Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy ,

1 .) hozzajdrul a Budapest VIII. kerulet, Puskin u. 24. szam alatti 36528/0/A/12 hrsz-u, 
udvari bejaratu fbldszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegben a Jdzsefvaros 
Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (szekhely: 1085 Budapest, Horanszky u. 13., 
cegjegyzekszam: 01 10 048493, adoszam: 25313433-2-42, kepviseli: dr. Goz Gabriella 

■ vezerigazgato) vegzett gazhaldzat felujitas, atalakitas engedelyeztetesehez.

2 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t, hogy az eloterjesztes mellekletet 
kepezd tulajdonosi hozzajarulast adja ki a Budapest VIII. kerulet. Puskin u. 24. szam 
alatti, 36528/0/A/J2 hrsz-u udvari bejaratu, fbldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg hasznaldja, a Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (szekhely: 1085 Budapest, 
Horanszky u. 13., cegjegyzekszam: 01 10 048493, adoszam: 25313433-2-42, kepviseli: 
dr. Goz Gabriella vezerigazgato) reszere. .?

Felelos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja
Hataridd: 3.) pont eseteben 2022. januar 31. :
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Akiilbn targyalt napirendi pontok

Napirend 1,5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kertilet, Baross utca 129. szam alatti 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeaddsara
Eloterjesztd: Novdczki Eleonora - Jdzsefvarosi Gazddlkodasi Kozponl Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

Veres Gabor
Ezt Sods Gyorgy kepviselo ur kerte ki. One a szo, parancsoljon.

Sods Gyorgy
Szeretnem kemi, hogy a szeszarusitast vegyiik ki a tevekenysegi korbol. Ez egy pici 
helyiseg. Tudjuk, hogy milyen problemat okoz a lakossag koreben az ilyen kis helyisegeknel 
az, hogy altalaban az szokott kialakulni, hogy kocsmakent uzemel. Ugyhogy semmi 
akadalya, hogy kiberelje a holgy, szeszes ital arusitasa nelkiil, en azt javaslom.

Veres Gabor
Koszonom szepen a javaslatot, Kepviselo ur. A JGK kepviseleteben dr. Gbrcsds Monika van 
jelen. Kerem szepen, Monika, segitsen nekunk eligazodni.

Dr. Gorcsbs Monika
Ha kikerul a szeszarusitas a tevekenysegi korok k5zul, akkor nem 10%-os lesz a 
szorzoszam, hanem 6%, tehat 87.150 Ft/ ho + afa berleti dijon tudnank berbe adni a 
helyiseget.

Veres Gabor
Szemben a 145.250 Ft-tal. Elvi problemaja van, Kepviselo ur, azzal, hogy ott szeszt 
arusitsanak, vagy mi?

Sods Gyorgy
Rengeteg problema van a Baross utcaban pent ezekbol. Nem kell nagyon messzire 
menniink, a Horvath Mihaly ter tuloldalan; zoldsegeskent iizemelt, csak kis tiiskeket arul. 
Kifejezetten attol felek, hogy ebbol megint az lesz, hogy elotte allnak 10-en. Ott fogjak 
meginni a tiisket, szemetelni fognak, szetdobaljak, a lakok megdrulnek tole. Tehat azt a. 
tipusu szolgaltatast javaslom, ahol nem tbrtenik szeszarusitas. Inkabb az Onkormanyzat adja 
ki egy kicsivel olcsdbban. Tudom, hogy akkor most 87 lesz, nem 145, viszont maga a 
takaritas, a problemak, stb. sokkal nagyobb penzt fog generalni az Onkormanyzatnak. En ezt 
javaslom.

Veres Gabor
Vilagos, koszonom. Szarvas Koppany Bendeguz kepviselo ur, parancsoljon.

Szarvas Koppany Bendeguz
Bocsanat, biztos benne van az eloterjesztesben, de eddig mire volt hasznalva a helyiseg, es 
volt-e szeszarusitas, tehat valtozik-e ezzel?

Veres Gabor
Monika, tud valaszolni?
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Dr. Gorcsos Monika
Erre a tevekenysegre volt berbe adva. \

Veres Gabor
Eire? Tehat ugyanez volt eddig is. Szarvas Koppany Bendeguz, parancsoljon. .

Szarvas Koppany Bendeguz
Akkor ertem en Soos kepviselo ur aggodalmat, de a szeszarusitassal egyutt berbe adni az 
most Pareto-hatekony dontes lenne, mert rosszabb nem lenne a helyzet, viszont ha meg nem 
rosszabbodna, akkor nyugodtan adhatjuk igy. : 7 ■

Veres Gabor
Rendben. Koszonom szepen. Sods kepviselo ur. ;

Soos Gybrgy
Hadd kerdezzem meg Aljegyzd asszonyt, hogy hany problema erkezett ezzel kapcsolatban? 
Akkor inkdbb napoljuk el, es nezziik meg, hogy hany lakossagi bejelentes erkezett ezzel 
kapcsolatosan, es kerdezziik meg a JGK tisztasagert felelds vezetojet, hogy ott a szemeteles 
mennyire erinti. Tehat ott kellett-e pluszban arra menniuk takaritani? Tudom, hogy fovarosi 

. resz a Baross utca, de azt is tudjuk -magunk kozott hogy azt is mi takaritjuk. Ugyhogy ez 
lenne a kerdesem. Szerintem napoljuk el, tegyiik hozza, hogy volt-e lakossagi panasz stb., es 
akkor ugy fogunk tudni megfelelden donteni.

Veres G^bor
Szerintem arra biztos nines felkesziilve senki, hogy volt-e lakossagi panasz, de Aljegyzd 
asszony azt igeri, hogy az ules vegeig megprobalja beszerezni. Ugyhogy tisztelettel azt 
javaslom, hogy itt az 5. pontot tegyuk el egy kesobbi idopontra. Mit szolnanak a II9-hez? 
Jo, akkor errol szavazzunk. Tehat az 1.5. napirend a kerdes megv&aszolasanak 
megerkezeseig II.9-re csuszik. Kerem, szavazzanak.;

5 igen, nem es tartozkodas nelkul a Bizottsag a napirendi pont modpsitasaf tamogatta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefv&rosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznosiUsi Bizottsaganak

233/2021. (X.06.)szam^
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szayazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy 
az eloterjesztest az ules vegen targyalja.

Napirend 1,6, pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 36. sz&m 
alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg berleti joganak atruhazasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozse/varosi .Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja A

Veres Gabor
Szinten Soos Gyorgy kepviselo ur kerte ki, parancsoljon. / ? U \
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Soos Gyorgy
Itt azt latom, hogy 70.000 Ft helyett 45 lesz. Ugy, hogy megint nines versenyeztetes, egymas 
kozott elboltoljak. En nem tudom ezt igy tamogatni. Vagy a modosito javaslatom: 70.104 Ft 
legyen a berleti dija.

Veres Gabor
Ez mivel jama, Monika? Segit?

Dr. Gorcsos Monika
Mi azert javasoltuk ezt, mert ilyen berleti dijat ajanlott, vagy ehhez kozelit. Oktatasi 
tevekenyseg es kOzmuvelodesi celra szeretne berbe venni a helyiseget, tehat ezert a 4%-os 
szorzoval szamitottuk a berleti dijat. De nines annak akadalya, hogy megemeljek.

Veres Gabor
Rendben, koszonom. Ha itt a celokat is nezziik, akkor en azt gondolom, hogy nem olyan 
rossz ez a 48.000 Ft-os berleti dij. De ha van tovabbi hozzaszolas, azt meg meghallgatom. 
Parancsoljon, Kepviselo ur, Sods Gyorgy.

So6s Gyorgy
Csak nezziik meg a mukodeset, a tortenetet. Van a Brody Sandor utcaban egy 24 m2-es 
helyisegiink, amire valoszinuleg lennenek a piacon egyeb potencialis berlok is. Most azt 
latjuk, hogy egy regi berld atadja egy masik berldnek a helyiseget. Eddig az 
Onkormanyzatnak 70.000 + afa bevetele volt, most lesz beldle 45 + afa. Nem latom az 
iizletet. Tehat nem latom azt, hogy miert lenne ez jo az Onkormanyzatnak. Ha ugyanaz a 
penz maradna, akkor azt mondom, hogy oke, hozzajarulhatunk. De tovabbra is fenntartom a 
javaslatomat, hogy legyen 70.104 Ft.

Veres Gabor
Szerintem ez egy jogos keres. Akkor fogalmazza meg a modosito inditvanyat, Kepviselo ur, 
segitsen.

Sods Gyorgy
A hatarozati javaslat 1-es pontjaban: ... celjara szamitott 48.000 Ft ho + afa berleti dij + 
kbzuzemi es egyeb kiilon dijaknal az bsszeget iijuk at 70.104-re.

Veres Gabor
Kbszbndm szepen, Kepviselo ur. Eszerint fogunk szavazni. Rbgzitettiik, ugye? Igen. A vitat 
lezarom. Kerem, szavazzanak az eloterjesztesrol a modositd inditvannyal egyutt.

5 igen, nem es tartdzkodas nelkiil a mddositassal egyutt elfogadtuk.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsaganak

234/2021. (X.06.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 36. szam alatti nem lakas celjara szolgalo 
helyisdg berleti joganak atruhazdsara
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A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy 
Soos Gyorgy bizottsagi tag modositp javaslataval egyseges szerkezetben az alabbi hatarozati 
javaslatot fogadja el:,

1) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 36. szam alatti 36492/0/A/l 
hrsz.-u, tulajdoni lapon 24 m2.alapteruletu, utcai fbldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berleti joganak atruhazasahoz Mucsi Emese egyeni vallalkozo (szekhely: 
6800 Hodmezovasarhely, Klauzal utca 22. nyilvantartasi szam: 13837760; 
addszam:75913595-l-26) reszere, az uj berleti szerzddes megkdtesehez hatarozatlan 
idore, 30 napos felmondasi ido kikbtesevel kbzmuvelodesi, oktatasi tevekenyseg 
celjara 70.104,-Ft h6 + AFA berleti dij + kozuzemi es kulbn szolgaltatasi dijak 
bsszegen, 3 havi oyadek es a 4 havi brutto berleti dijnak megfelelo szerzodeskotesi dy 
megfizetesenek, valamint a kbzjegyzoi pkirat elkeszitesenek, jlletye .kbzjegyzoi dy 
megfizetesenek kotelezettsegevel. ..

2) A berleti szerzddes megkotesenek feltetele, hogy a berleti szerzddes megkotese elott 
Mucsi Emese egyeni vallalkozo (szekhely: 6800 Hodmezovasarhely, Klauzal utca 22. 
nyilvantartasi szam: 13837760; adoszam:75913595126) 4 havi brutto berleti dijnak 

\ megfelelo 243.840,-Ft osszegu szerzodeskotesi dijat megfizessen. ,.

3) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormdnyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t a hatarozat 2) pontja szerinti berleti szerzddes megkotesere, 
amelynek feltetele, hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet 
14. § (2) bekezdese alapjan 3 havi brutto berleti dijnak megfelelo ovadek megfizeteset. 4 
havi brutto berleti dijnak megfelelo szerzodeskotesi dijat megfizessen valamint a 17. § 
(4) bekezdese alapjan kdzjegyzo elott egyoldalu kdtelezettsegvallalasi nyilatkozat 
alairasat vallalja a leendp berlo.

4) a berbeadoi hozzajarulas abban az esetben valik hatalyossa, ha a berleti jogot atvevo 
Mucsi Emese egyeni vallalkozo (szekhely: 6800 Hodmezovasarhely, Klauzal utca 22. 
nyilvantartasi szam: 13837760; adoszam:75913595126) a jelen hatarozatban 
foglaltaknak eleget tesz, azaz az ovadekot es a szerzodeskotesi dijat megfizeti, a berleti 
szerzodest alairja, es azt egyoldalu kbtelezettsegvallalo nyilatkozattal megerbsiti. 
Amennyiben Mucsi Emese egyeni vallalkozo (szekhely: 6800 Hodmezdvasarhely, 
Klauzal utca 22. nyilvantartasi szam: 13837760; adoszam:75913595126) Budapest 
VIII. kerulet, Brody Sandor utca 36. szam alatti 36492/0/A/l hrsz.-u, tulajdoni lapon 
24 nr alapteriiletu, utcai fbldszinti nem lakas celjara szolgalo helyisegre vonatkozoan 
nem kbt szerzodest, akkor az eredeti berleti szerzddes marad hatalyban. ,

Felelos: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridd: a 3.) pont eseteben 2021. november 30.. .: V? /

19



Napirend 1.7, pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Horvath Mihaly ter 2. szam 
alatti nem lakas celjara szolgald helyiseg palyazati kiirasara
Eloterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkoddsi igazgatoja

Veres Gabor
Szinten Soos Gyorgy kerte ki, parancsoljon.

Soos Gyorgy
Csak azert kertem ki, mert A es B verzid van. Nem tudom, hogy ebbol melyiket...

Veres Gabor
Koszonom szepen. En elmondom ezzel kapcsolatban az allaspontunkat. Itt kb. az a helyzet, 
hogy a Horvath Mihaly ter 2. alatti ingatlan jelenlegi palyazat kiirasat en - oszinten szolva - 
nem tamogatom. Az Onkormanyzat a legutolso informacioim szerint ezzel a helyiseggel 
terveket szovoget, ezert azt kerem a JGK-tol, hogy vonjak vissza ezt az eldterjesztest.

Dr. Gbrcsbs Monika
Visszavonjuk akkor az eldterjesztest.

Veres Gabor
Nagyon koszonom. Szarvas Koppany Bendeguz.

Szarvas Koppany Bendeguz
En csak szerettem volna megkemi a JGK-t, hogy a kdrvenyezdnek ajanljanak egy, a celra 
megfeleldbb helyiseget. Ebben mukodjenek egyiitt, mert nem veliik van problemank, hanem 
mashol alkalmasabb az a helyiseg. De biztos van olyan akeszletben, ami nekik is jo lesz.

Veres G&bor
Tenneszetes, es csatlakozom Onhoz. A Bizottsag azt keri, hogy legyenek kedvesek 
kedvesen ajanlatot tenni egy masik helyisdgre. A vitat lezarom. Az eloterjesztd az 
eldterjesztest visszavonta.

Napirend 1.8. pontia; Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef korut 43. szam alatti 
helyiseg berleti szerzodesenek felmondasara
Eloterjesztd: Satly Balazs - dnkormanyzati kepviseld

Veres Gabor
Satly kepviseld ur, az eloterjesztd neveben kivan-e kiegeszitest tenni? Igen. Parancsoljon.

Satly Balazs
Koszonom szepen a szot, Elnok ur. Es koszonom Elnbk umak es a Bizottsagnak, hogy 
lehetove tette, hogy ez a napirendi pont felkeriiljdn a mai ulesiink napirendjere. Nekem az a 
meggyozodesem - egyreszt, mint a korzet egyeni kepviseloje, masreszt, mint a jozsefvarosi 
kormanyzd tobbseg frakciojanak vezetbje, ez hatarozott meggyozodesem hogy ezt a 
helyiseget mashogyan is tudja hasznositani az Onkormanyzat. Es a Jozsefvarosi 
Onkormanyzatnak es a jdzsefvarosi embereknek ahhoz fuzodik kifejezett erdeke. hogy ez a 
berleti jogviszony megszunjdn. Az Onkormanyzat lehetoleg ettol nagyobb bevetelt erjen el. 
Irjunk ki egy palyazatot, hogy hogyan fogjuk ezt a helyiseget hasznositani, es egy olyan 
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tevekenyseg fog ott vegzodni, ami a jozsefvarpsiak es a jdzsefvarosi emberek javat fogja 
szolgalni. Mas kiegeszitesem nines., / : -

Veres Gabor "
Koszonom szepen, Kepviselo ur., Van-e meg hozzaszolas? Voros Tamas kepviselo ur 

.: jelentkezett. ..

Voros Tanias
Nagyon szomoru voltam ezzel az egesz iiggyel kapcsolatban, mert nem feltetlenul 
szerencses helyzet az, ami kialakult. Hiszen nekunkmost ~ azt gondolom, egyebkent, hogy 
egy helyes dontest fogunk hozni tamogatnunk kell egy olyan dontesi, ahol alapvetoen egy 
politikai kepviselettel eppen aktualisan rendelkezd.szervezetet az Onkormanyzat megfoszt. 
Tn azt gondolom, hogy mindig veszelyeket hordoz magaban egy ilyen tortenet, es nem is 
volt meg ra pelda a kerulet torteneteben. Mindazonaltal en is azt gondolom, hogy vannak 
olyan vonalak, amiket nem szabad atlepni, es itt most sajnps ez a vonal at lett lepve. Nem 
Mlok eppen ezert ennek a helyzetnek, mert ez mindig egy ilyen dilemmat idez eld. Mert 
egyreszrol teljesen jogos igeny, hogy ilyen gondolatoknak nem szabad teret adni, nemhogy 
Jozsefvarosban, mashol sem. llyennel azt gondolom, nem lehet legitim velemenyt kepviselni 
sehol Magyarorszagon, es nagyon szomoru vagyok, hogy ilyen eszkozokhoz kell nyulnia az 
Onkormanyzatnak egy politikai szervezettel szemben, mert ez kenyelmetlen - ezt hozza kell 
tennem - mindenki, mindannyiunk szamara. Es ezert kiildn feleldsseg terheli azokat, akik 
ezt a helyzetet ekndeztek. Remelem, hogy a jovoben nem keriil sor majd semmifele 
hasonlora, mert egesz egyszeruen nincsen jo megoldasa ennek a tortenetnek. Egyet a 
kisebbik rossz kozul valaszthatunk, es a kisebbik rossz az, hogy fehnondjuk a berleti 
szerzodest. . -T 77717 .7 7.7 7:7 ;'777'? 7

7 Veres Gabor
Koszonom szepen a velemenyet. A teremben jelen van Kepviselo asszony, aki jelezte 
hozzaszolasi szandekat. Azt szeretnem kemi a bizottsagi tagoktdl, hogy ilyenkor szavaznunk 
kell arrdl, hogy kaphat-e szot. Kerem szepen, szavazzanak.

5 igen, nem es tartozkodas nelkul a szo Duro Dora kepviselo asszonye.

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi ds Kozterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

235/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy 
■ megadja a szot Duro Dora orszaggyiilesi kepviselo asszonynak. \

Duro Dora
Koszonom a szot, tisztelt Elnok ur, tisztelt Bizottsag. Bar nincsenek illuzioim, es az iteletek 

. mar azelott elhangzottak, hogy engem meghallgattak volna, de azert szeretnem elmondani, 
hogy ennek a plakatnak a megitelese alapvetoen nem egy politikai kerdes, hanem egy jogi 
kerdes. Tehat az, hogy Ondk jelen pillanatban Jozsefvarosban az en es az. altalam 
Jozsefvarosban vezetett politikai kozdsseg velemenynyilvanftasi jogat korlatozzak, az egy 
jogi kerdes. Ket dolog meriil fel ezzel kapcsolatban, tehat, ha le szeretnenk egyszerusiteni a 
kerdest, akkor azt kell feltennunk, hogy ez a plakat tdrvenysertb vagy nem torvenyserto.
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Amennyiben torvenyserto, Onoknek jogaban all, sot kotelessege is, intezkedni ezzel 
kapcsolatban, ha torvenysertest eszlelnek. Viszont amennyiben ez a plakat nem 
torvenyserto, abban az esetben Onok visszaelve az Onok jogosultsagaval az en 
csorbithatatlan alapjogomat, politikai velemenynyilvanitashoz valo alapjogomat sertik meg. 
Nezzuk meg, hogy mi a jogi helyzet ezzel a plakattal kapcsolatban, es az azon szereplb 
szavak vagy maga az abrazolas, amit ez tartalmaz, ezzel kapcsolatban milyen jogi 
allasfoglalas sziiletett eddig, vagy sziiletett-e egyaltalan ilyen. Nem sziiletett. Tehat az, hogy 
ennek a plakatnak a tartalma jogserto vagy nem jogsertb, azt egy birosag tudna 
megallapitani. Errol birosagi dontes nem sziiletett. Tehat innentol kezdve Onok azt csinaljak, 
hogy a sajat politikai velemenyiik, vagy az Onok altal velelmezett, de a magyar jog szerint 
nem bizonyitott torvenysertesre hivatkozva bontanak fel egy berleti szerzodest. Ehhez 
kapcsolodoan hasonlo iigyekben azonban mar sziiletett dontes. 2010-ben a Legfelsdbb 
Birosag kimondta akkor, amikor a kozmedia korlatozta akkor meg a Jobbiknak a szinten 
politikai velemenynyilvanitashoz valo jogat, es letiltotta a reklamfilmjet, mert nem tetszett 
nekik egy szo benne, ezert erre hivatkozva visszautasitottak annak megjelenteteset. Tehat 
lenyegeben ugyanazt csinaltak, mint Onok. Akkor a Legfelsdbb Birosag egyertelmuen 
kimondta, hogy ez jogserto. Erre hivatkozva nem lehet korlatozni a politikai 
velemenynyilvanitasi jogot. Bar nem ugyanez a szo szerepelt benne. Most az en irodam 
falan a ..ciganyorszag" kifejezes szerepel, akkor a ,,cigdnybundzes” kifejezes szerepelt 
abban a reklamfilmben, de maga a jogi tenyallas tekinteteben, a politikai 
velemenynyilvanitashoz valo jog korlatozhatosaganak tekinteteben hasonlo ez az eset. A 
masik, amire szeretnem felhivni a figyelmuket, hogy a renddrseg most sem indftott eljarast, 
sot azt is mondhatnam, hogy a renddrseg nem velem szemben indftott eljarast, hanem 
egyebkent azzal a fiatalemberrel szemben, aki sajat bevallasa szerint is megrongalta ezt az 
irodat. Tehat nekem nagyon furcsa, hogy ezen a bizottsagi ulesen az nem tema, hogy az 
Onkormanyzat egyik irodajat valaki megrongalja, es ezt 6 vilagga ktirtbli a Facebookon, 
illetve az RTL Klub kamerai elott. Es ugy gondoljak, hogy Onoknek semmilyen intezkedesi 
kotelezettsege nincsen akkor, amikor az Onkormanyzat irodajat valaki megrongalja, de ez 
szinten az Onok dolga. A politikai velemenynyilvanitas korebe tartozdan meg egy peldat 
mondanek, ugyanis a Kormany propagandajaban nagyon gyakran hallhatjuk azt a kifejezest, 
hogy nem lehetiink Jjevandorldorszag”. Na, ez teljesen rimel erre. Tehat, ha az en plakatom 
jogserto, akkor a kormanyzatnak az a kommunikacioja is jogserto, amelyet honapok, evek 
ota folytat. De meg egy visszassagra felhivnam az Onok figyelmet. Amennyiben Onok ugy 
gondoljak, es ez bebizonyosodik, hogy jogsertb volt ez a plakat, akkor a plakatot kell 
eltavolittatni, nem az iroda berleti szerzbdeset felbontatni. Tehat ez megint egy kicsit az 
aranyossag elvet rendkivuli mertekben tullepi, hiszen hogyha megtortenik az - akar mas 
berlok eseteben hogy valami olyan tevekenyseget vegeznek, amely ellen az 
Onkormanyzatnak kifogasa van - egyebkent lehet kifogasa -, akkor sem azonnal a berleti 
szerzddes felfuggeszteset vagy megszunteteset kezdemenyezik, hanem a konkret problemas 
ugy megoldasat kezdemenyezik. De, mivel a jogi helyzet egyebkent teljesen egyertelmu - 
ahogyan emlitettem, a renddrseg most sem indftott eljarast a plakat ugyeben, illetve a 
Legfelsdbb Bfrdsag mar 2010-ben kimondta, hogy ilyen merteku korlatozas egy alapjoggal 
szemben nem hajthatd vegre -, nyilvanvald, hogy politikai nezetkiilbnbseg alapjan fognak itt 
Onok dbntest hozni, amivel kapcsolatban semmi ketsegem nincsen. Koszonom szepen, hogy 
meghallgattak.

Veres G^bor
Koszonom szepen, Kepviselb asszony. Mielott Szarvas Koppany Bendeguznak megadnam a 
szdt, szeretnek en magam nehany dologra reagalni. Az On altal elmondottak minden 
bizonnyal egy j61 megfontolt jogi strategia menten hangzottak el. En viszont a kovetkezbt 
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szeretnem mondani, mielptt belemennenk abba, hogy itt. az dnkonnanyzat mit miert csinal, 
Az dnkonnanyzat gazdalkodasa az Onkormanyzat kizarolagos joga. Ebben az 
eloterjesztesben egy hangot nem olvasok arrol, hogy ehhez barmilyen koze is volna ennek a 
plakatnak. En azt olvasom, hogy ennek nem kifejezetten oka a -kihelyezett plakat, amit en 
magam egyebkent nem is lattam, mint ahogy azt sem lattam, hogy megrongalta valaki ezt a 
kirakatot. De, ha megrongaltak, akkor azt erdemes lett volna bejelenteni a tulajdonos fele a 
berldnek. A maganvelemenyemet mondom most; A „bevandorld” nem egy azonosithato 
kisebbseg. Azt parhuzamba vonni a ciganyozassal - mondom, maganvelemenyem - 
szerintem nem jaija. Az utolso dolog, amit ezzel kapcsolatban szeretnek mondani, hogy az 
dnkonnanyzat a gazdalkodasi korebe utalt ingatlannal kapcsolatban maskepp kepzeli el az 
ingatlan tovabbi hasznosftasat. Ez a beszelgetes itt enol sz6L Mindenkinek lehet politikai 
velemenye, ahogy Kepviselb urnak is, vagy masik kepviselo urnak, az en dolgom az, hogy 
enol az eloterjesztesrol targyaljunk. Ez egy szakmai bizottsag. Ha tovabbi politikai 
kuzdelmeket szeretnenek folytatni, akkor azt lehet a sajtdban, vagy barhol megtenni. A 
szakmai bizottsag elott szereplo eloteijesztes tartalmat nem szeretnem atforditani semmilyen 
politikai csataba. Szarvas Koppany Bendeguze a szo.

Szarvas Koppany Bendeguz
En csak azt az egy mondatot szeretnem elmondani, hogy a Jozsefvarosi Onkormanyzatnak, 
mint tulajdonosnak kifejezett gazdasagi erdeke, hogy a yallalhatatlanul viselkedd berlditol 
megszabaduljon. ■

Veres Gabor
Gondolom, ez nyilvanvaldan a maganvejemenye. Verbs Tamas kepviselo ur,

Vorbs Tamas
Azert nem kell feltetlenul ilyen rejtelyesen fogalmazni. Mindannyian tudjuk, hogy ennek a 
dontesnek mi az indoka, tehat azt gondolom, ezt kar is lenne eltagadni, vagy erdemes lenne 
bevallalni. Nyilvan a Fidesz-KDNP, mint szelsosegektol mentes politikai kozosseg - az 
egyetlen nagy erd Magyarorszagon, ami ezt elmondhatja magarol jelen pillanatban - minden 
modon visszautasitja a gyulbletkeltes formajat a hazankban eld kisebbsegckkei, 
nemzetisegekkel, vallasi kbzossegekkel szemben. Itt jogi kerdesekrol volt szo, es 
ketsegkivul igaz, hogy nem vagyunk birdsig, es nem is tudunk jogi tartalmu donteseket 
hozni. Mi egy tulajdonosi jogokat gyakorld bizottsag vagyunk, viszont ebben a jogkbrben 
ezt a dbntest jogszernen meg tudjuk hozni. Ha ennek van barmilyen akadalya, akkor nyilvan 
a hivatalvezetes jelezte volna, de drdemes lenne megkerdezni Aljegyzd asszonyt, van-e 
annak barmifele jogi akadalya, hogy egy ilyen szerzbdest az Onkormanyzat felmondjon. Ha 
jogilag meg nines akadalya, akkor igazabol ebben ilyen jogi tipusii problemat nem latok. 
Mondom, borzasztoan kellemetlen helyzetbe hoztak ezt a Bizottsagot, mert egyreszrbl 
moralisan azt gondolom, ha finoman akamek fogalmazni, hogy nem szerencses az a felirat, 
ami ott megjelent, inkabb taMn az a pontosabb^ bogy vallalhatatlan. Masreszrbl pedig 
valoban nem jo dolog politikdt csempeszni tulajdonosi bizottsag! dbntesekbe, de nekunk 
meg kell hoznunk azt a dontest, hogy moralisan mi a helyes. En ugy itelem meg, es a mi 
politikai kozbssegiink is ugy iteli meg, hogy ennek csak ez lehet az egyetlenegy helyes es 
adekvat modja. Kifejezetten motival minket a moralis megfontolas. En nem akarok itt 
zsakbamacskat arulni, a dbntesunket alapvetben ez alapjan hoztuk meg. Inkabb azt 
szeretnem kerni Onbktol is es mastol is, hogy tartozkodjanak az ilyen megnyilvanulasoktol, 
es akkor ezek a vegteleniil kellemetlen napirendek, mint amirbl most is beszeliink, ezek el 
tudnak maradni. Szerintem ez mindenkinek jobb lenne, es talan a politikai kozbeszednek is 
hasznara valna. En azt gondolom, peldat mutattunk az elmiilt idoszakban abban, hogy



Jozsefvarosban, amelyben jelentos cigany kozbsseg el, az elmiilt evekben, alapvetden azt 
tudom mondam, hogy a politikai vezetesben nem voltak olyan hangok, amelyek barmilyen 
modon megprdbaltak volna ezt a kisebbseget es egyebkent seriilekeny kozosseget 
valamilyen modon negativ szinben feltuntetni. Szerintem nem lenne jo, ha ezeket az 
egyebkent nagypolitikai ambicidkat Jozsefvarosba exportalnak. Ha szeretnenek segiteni 
Jdzsefvaroson, a Jozsefvarosban eld embereken, akkor szerintem barmelyikunk nagyon 
szivesen veszi ezt, de ez biztos, hogy nem segit, hanem art. Mi, a Fidesz-KDNP frakcidja, 
amelynek neveben tudok nyilatkozni, mi moralis dbntest fogunk hozni, es nem feltetlenul 
tulajdonosi, vagyongazdalkodasi dontest.

Veres Gabor
Koszonom, Kepviseld ur. Tovabbi hozzaszolast nem latok, a vital lezarom, szavazni fogunk 
a felszdlalasi jog ismetelt biztositasarol. Kerem, szavazzanak most.

3 igen, 2 tartozkodas.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat K6pviseld-testiikte 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznosftasi Bizottsaganak 

236/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(3 igen, 0 nem, 2 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznosftasi Bizottsag ugy dont, hogy 
ismetelten megadja a szot Duro Dora orszaggyulesi kepviseld asszonynak.

Veres Gabor
Parancsoljon.

Duro Dora
Koszonom szepen, csak nagyon roviden reagalnek az itt elhangzottakra. Tobben a 
maganvelemenyuket fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy most ez a plakat vallalhato 
vagy nem vallalhato. Ertem, ha Onoknek az a velemenye, hogy nem vallalhato, szerintem 
meg az nem vallalhato, ami a Fidesz irodaban folyik, megsem rugatom ki a Fideszt 
Jozsefvarosbdl. Tehat ez nem igy mukodik, hogy ha az egyik a masik politikai velemenyet 
vallalhatatlannak tartja, nekem meg a DK a vallalhatatlan, meg sorolhatnam. Ez egy mas 
kerdes, minthogy egy irodaberleti szerzddest felmondunk. Valoban, driiltem volna, ha igaza 
van Elnbk umak abban, hogy ez egy szakmai bizottsag es ez egy szakmai eloterjesztes, amely 
nem kapcsolddik a plakathoz, de hat eppen Satly kepviseld ur irta ki a facebook oldalara, 
hogy ezert kezdemenyezi ennek a napirendnek a felvetelet. Tehat ne tegyiink ugy, 
minthogyha ez nem ezert tbrtenne, de, ez egy politikai ugy. Nem en csin&tam beldle politikai 
iigyet, nem en hoztam ide, hanem Onok hoztak ide ezt a kerdest, es kifejezetten, tudatosan 
politikai szandekokkal alatamasztva, amelyet a Polgarmester is megerbsitett, hogy igen Piko 
Andras is ugy gondolja, hogy a politikai velemenye miatt ezt az irodaberleti szerzddest fel 
kell bontani, ha jo az Onkormanyzatnak, ha nem jo. Teljesen mindegy, hogy ebbol Ondknek 
mennyi bevetele van, hogy en mit csinaltam ebben az irodaban, sajat koltsegemen felujitottam 
a konyhat, kialakitottam a mosdd helyisegeket, szamos olyan butort hoztam ide sajat 
koltsegemen, amelybol az Onkormanyzat tud profitalni. Semmi gond, mert igen, en azt 
szeretnem, ha a Jozsefvarosi embereknek jobb lenne az elete, ezaltal ezt is megtettem, hogy 
szamos mas, egyebkent nem politikai rendezvenyt is tartottunk ebben az irodaban, amelyre 
szinten nagyon sok jozsefvarosi eljott. A gazdasagi reszet sem szeretnem kihagyni, ennek az 
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irodanak, ahogyan egyebkent az osszes olyan irodanak, amely orszaggyules! kepviseldi iroda 
az orszagban, az erteket egy tblem is es az Onkonnanyzattol is vagy a berbeadotol is 
tuggetlen, az Orszaggyules Hiyatala altal felkert fuggetlen ertekbecslb allapftotta meg. Tehat 
sem a berleti dijba, sem semmilyen mas koltsegbe nekem beleszolasom nem volt, es az 
Onkormanyzatnak sem, tehat ezt el kellett fogadni. Innentol kezdve az Onkormanyzatnak en 
gazdasagi kart biztos, hogy nem okoztam. Masreszrol pedig, mivel ez a hivatal az 
Orszaggyules Hivatala altal is berelt helyiseg, ezert semmifele berleti dij elmaradasrol sem 
lehetett beszelni az evek soran, amig ez az en kepviseldi irodam volt. Tehat itt valoban, 
osszefoglalva, politikai dontes szuletik, amelynek semmi koze sem, a gazdalkodashoz, spm 

■ pedig ajogi helyzcthez, mindezt figyelmenkivul hagyjak. . .

Veres Gabor '■
Koszonom szepen, Kepviseld asszony, a velemenyei, ez az On velemenye, joga van, hogy 
elmondja. En viszont egy elbterjesztesbol dolgozom, abban pedig On, mint elkbvetd vagy 
gyanusitott vagy barmi mas, az itt nem szerepel. Itt arrol van szo, hogy az Onkormanyzat 
erdekkdreben ennek a helyisegnek a hasznosftasa a kbvetkezd iddszakban mas funkcidban 
eJkepzelt En az egvilagon mast nem latok ebbep, nem is keresek, nekem az a dolgom, hogy 
ebbol az eldterjesztesbol dolgozzak, ds olvassam ki, amit kell. Ebbdl en ezt olvasom ki, noha 
moralisan nekem is az az allaspontom, ami a kepviseld uraknak itt, de ennek pont semmi koze 
nines ahhoz, hogy ebben a kerdesben a szavazas hogyan zajlik le. Egyebkent tajekoztatom, 
hogy ennek az ingatlannak es a szomszedos ingatlannak a hasznositasaval kapcsolatban az 
Onkormanyzat vagyongazdalkodasi strategiaja eppen most keszul el, vagy fog elkeszulni, es 
hetek ota tarto gondolkodas folyik az ingatlan tovabbhasznositasarol. Ennek megfelelden azt 
tudom mondani Onnek, hogy semmilyen szempontbol nem iunik meglepdnek most ez a 
felmondas, es kerem, hogy Aljegyzo asszony abban erbsitse meg itt a Kepviseld urat, aki 
kerdest tett fel, hogy jogszeruen megszavazhato-e ez az eldterjesztes anelkiil, hogy az 
Onkormanyzatot barmilyen kar erne akar jogi, akar erkolcsi, moralis, barmilyen mas 
fonnaban. Onrcnyilvan a jogi reszetartozik, kerem, ebben segitsen.

Dr. Voros Szilvia
A tulajdonosi jogokat gyakorlo Bizottsag donthet ugy es hozhat olyan dontest, hogy az 
onkormanyzati erdek szerint felmond egy berleti helyiseget. Tudomasom szerint, de majd 
ebben kerem a JGK megerdsiteset, a berleti szerzodes lehetdve teszi a rendes felmondas 15 
napra torteno berleti jogviszony megszUnteteset, ugyhogy azt gondolpm, jogi akadalya 
nincsen annak, hogy ez a berleti szerzodes felmondasra keruljdn. ■

Veres Gabor
Koszdndm szepen, Aljegyzo asszony. Tovabbi hozzaszolas nines, a vitat lezarom. Kerem, 
szavazzanak. ..

5 igen szavazattal, nepi es tartozkodas nelktil.az eldterjesztes szerint dontottiink.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

237/2021. (X.06.) sz&nu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, Jozsef korut 43. szam alatti helyiseg berleti szerzodesenek 
felmondasardl .
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A Tulajdonosi, Vagyongazdaikodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) a Budapest VIII. keriilet, Jozsef korut 43. szam alatti 36694/0/A/l helyrajzi szamu, 
155 m2 alapteriiletu, utcai bejaratu, fbldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
targyaban az Orszaggyules Hivatalaval (szekhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos ter 1- 
3.; adoszam: 15300014-2-41; kepviseli: dr. Such Gyorgy fdigazgato) 2019. februar 26. 
napjan kdtott irodaberleti szerzodest annak V.l. pontjara hivatkozassal 2021. oktober 31. 
napjara indoklas nelkiil felmondja.

2 .) felkeri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t, hogy a hatarozat L) pontja szerinti felmondas tenyet 
kozolje a berlovel 6s szoh'tsa fel a helyiseg szerzodesszeru birtokbaadasara.

Fefelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdaikodasi igazgatoja 
Hatdridd: a 2.) pont eseteben 2021. oktober 31,

Napirend 1.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kofarago utca 5. szam alatti 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara szolgalo palyazat kiirasara
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdaikodasi igazgatoja

Veres G^bor
Soos Gyorgy kepviseld ur szerette volna.

Sods Gyorgy
Ugy latom, kepviselotarsamnak el kell indulnia, most akkor megvagyunk?

Veres Gabor
Ha meg gyorsan elmondja, amit szeretne, utana mar nem vagyunk meg egyebkent.

Soos Gyorgy
Akkor gyors leszek. Tortentek egyeztetesek a berlovel?

Veres Gabor
Pillanat, ha nem tudunk szavazni az utolso pontrol, akkor baj van. Most egy pillanatra ennek a 
vitanak a targyalasat felfuggesztem, es megkerem Szili-Darok Ildikot, hogy mondja el, mi a 
helyzet, Alpolgarmester asszony, gyorsan.

Szili-Darok Ildiko
Azert is Ultem ide, mert nem alpolgarmesteri minosegben szeretnek hozzaszolni, hanem itt 
most a kerelmezot kepviselem, es nagyon szeretnem transzparensse tenni a keresemet, hogy 
meg veletlenul se meriiljon fel az, hogy valami olyat kerek, ami esetleg nem lenne etikus. 12 
eve mukodik a Varosi Tanoda ebben a keruletben, a megnyitason meg Kocsis Mate volt a 
vendegiink, d fogott kezet Szili Balazzsal, aki ezt a Tanodat megnyitotta. 12 eve mukodiink. 
30 gyereket tanitunk delutani iskolakent. En voltam nagyon sokaig ennek a Tanodanak a 
szakmai vezetoje, most a hatvonalbol nezem az utodaimat es dolgozom, ha szukseges, 
onkentes munkaban naluk. Sajnos a FROKK epiiletet, ahol eddig dolgoztunk, es fovarosi 
engedellyel, Tarlos ur engedelyevel voltunk itt ebben az dpuletben, eladta a Fovaros, es nem 
vettek eszre, hogy egy Tanoda ott mukodik. Az MNV sem vette eszre, gyakorlatilag egy 
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porszem lettunk a gepben, es most el kell hagynunk a FROKK epuletet. Ezert fordultunk 
Jdzsefvaroshoz, hiszen a gyerekcink 90%-a jozsefvarosi lakos. Az eldterjesztes meg egy 
masik ingatlanrol szol, de ez egy tul draga ingatlan egy civil szervezetnek. Mi tobbsegeben 
roma gyerekeket tanitunk, es talaltunk egy mdsik ingatlant. azt szeretnenk kemi, jaruljanak 
hozza, hogy ki legyen irva az ingatlan palyazaton, es tovabb dolgozhassunk. Azert ilyen 
surges az eldterjesztes, mert amennyiben nem tudunk kikoltozni pktober 3ben, napi 
1.000.000 Ft kbtbert kell fizetniink. Ezert kerem ahozzajarulasukat.

Veres Gabor
Koszonjuk szepen. Segitsen majd nekiink, Nora, legyen kedves, hogy ilyenkor hogy kell ezt 
ertehnezni, mert nagyon szeretnem jol ertelmezni, de nem tudom. Parancsoljon. Eloszdr 
napirendre vessziik, tehat a napirendet visszacser&juk I.9-re. Az L15-6t visszatesszuk az 1.9- 
esre. Jo? Tehat errol szavazzunk most / \ ? /V.

5 igen, 0 nem, 0 tartpzkodas. < ? \ ;

Budapest Fovaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaganak 

238/2021. (X.06.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy a 
napirendi javaslat szerinti 1.9 pontot 1.15. pontkent, az 1.15. pontot pedig 1.9. pontkent 
targyalja.

Napirend 1.9. pontja (napirendi iavaslat szerinti L15.): Javaslat a Budapest VIII. 
keriilet, Jozsef korut 43. szam alatti nem lakas celjara szolgald helyiseg paiyazati 
kiirasara
Eloterjeszto: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsiigazgatdja . •

VeresGabor
Novaczki Elenora, parancsoljon.

Novaczki Elenora
A tegnapi Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport- es Eselyegyenldsegi Bizottsag mar 
a helyszin modosftasra. vonatkozd javaslatrol dbntott, es az alapjan azt javasolja a 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsagnak, hogy a Nemet 
utca 14. szam alatti iskolaepiiletben talalhato 360 m2-es helyisegre irjon ki civil palyazatot. 
Jelenleg az ertekbecsles meg nem keszult el, ezert nem tudtunk modositott javaslatot tenni a 
Bizottsag reszere, de olyan dontes meghozatalara lehetdseg van - es akkor ebben kemem 
Aljegyzd asszony segitseget, hogy jol gondolom-e hogy a Bizottsag a hatarozati javaslatban 
magat az ingatlant modositja. Azaz, az 1.) es a 2.) pontban a Jozsef krt. 43. szam alatti, 
36694/0/A/2 helyrajzi szamu, 159 m2 alapterUletd, foldszinti, utcai bejaratii, nem lakas celu 
helyiseg helyere a Budapest VIIL keriilet, Nemet utca 14. szam alatti, 34915 helyrajzi szamu 
iskolaepiiletben talalhato, Jozsef utca feldl onallo megkozelftessel rendelkezo, 360,67 m2 
alapteruletu, nem lakas celjara szolgalo helyiseget illeszti be. Amirol nem tudunk sajnos 
pontos infonnaciot szolgaltatni, hogy mennyi lenne a minimalis berleti dijnak az erteke, ez az 
ertekbecsles alapjan. keriil megallapitasra. A Bizottsagnak olyan hatarozat hozatalara van 



lehetosege az en elkepzelesem szerint, hogy a minimalis berleti dij osszegenel azt hatarozza 
meg, hogy az ertekbecslesben szereplo forgalmi ertekbol a Kepviselb-testulet berleti dijakra 
vonatkozb hatarozataban szereplo szamitasi metodus alapjan kalkulalt dsszeget kell 
beilleszteni a 2.) pont a) alpontjaban szereplo berleti dij bsszegebe, es igy irja ki a palyazatot 
Tanoda celjara. Az egyeb pontokban nem tortenik semmilyen modositas.

Veres Gabor
Koszonjiik szepen. Vbros Tanias kepviseld ur, es koszonom, hogy itt maradt

Voros Tamds
Igen, egy modosito javaslattal szeretnek elni, az indoklast is szivesen elmondom. Az a 
helyzet, hogy ez most mar tenyleg sokadik olyan eldterjesztes, aminek az egvilagon 
semmilyen alatamasztottsaga nincsen. Azt ertjiik, hogy a Tanodanak helyet biztositani, az jo, 
tehat en azt gondolom, hogy a problemat meg kell oldjuk, nem ezen van a vita. De egy 
tulajdonosi bizottsag ele utolso pillanatokban, ilyen becsuszp szerelessel ingatlanokat 
cserelgetni, ami mogott az egvilagon semmilyen dokumentacid nines! En most nem tudom, 
hogy ez az ingatlan pontosan milyen parameterekkel bir, mi az erteke, mi az eldelete, igy errol 
dbnteni nem lehet, mar bocsanat. 6s ez nem az elso ilyen eldterjesztes, hogy higgyiik el. A 
kovetkezot gondolom, mert ertem, hogy ki kell kdltdzni. Lehet, hogy ez az en tudatlansagom, 
meg azt is megkockaztatnam, ha mondjuk, 2 hetet a Tanoda sziinetelteti a tevekenyseget, 2 
het mulva tud donteni az Onkormanyzat, akkor szerintem megoldhato a problema. De ha nem, 
amit szinten nem tudunk, hogy miert nem, de ha valamiert nem, akkor azt gondolom, hogy ne 
hatarozatlan idore adjuk oda ezt az ingatlant, hanem adjuk oda - ez a javaslatom is - 3 
honapra, es ha 3 honapon belul, adott esetben jo dokumentacioval, ugyanerre az ingatlanra 
vonatkozoan megalapozott dontest tud hozni a Bizottsag, akkor dontiink rdla. De igy feleldsen 
donteni akarmilyen nemes cel erdekeben, egesz egyszeruen abszurdnak erzem ezt a mukodesi 
modellt. Tenyleg kicsit ugy erzem magam, nekem is faj kimondani, de a 2019-es valasztast 
Onok nyertek meg, tehat Onok vannak azokon a helyeken, ahol ezeket a donteseket meg lehet 
hozni, tehat nem igazan ertem, mi szukseg van ezekre az utolso pillanatos, eldkeszitetlen 
eloterjesztesekre. Ez lenne a tiszteletteljes modosito inditv&nyom a Bizottsag fele.

Veres Gabor
Koszonom. Novaczki Eleonorae a szo.

Novaczki Elenora
A Tanodanak tudomasom szerint oktober 31-eig van a jelenlegi helyen maradasi lehetosege. 
November 1-jetdl, a Kepviseld-testiiletnek van egy olyan hatarozata, ami alapjan atmeneti 
idotartamra, maximum 60 napig, egyszer hosszabbithatd 60 napig hasznalatba lehet adni az 
ingatlant. Eire vonatkozoan ezt meg tudjuk oldani, de viszont ez csak egy atmeneti megoldas 
lesz a Tanoda szamara, es akkor le tudjuk bonyolitani a palyazatot.

Veres Gabor
Az erintettet akkor kerdezziik meg, Szili-Darok Ildiko.

Szili-Darok Ildiko
Sajnos ez szamunkra nem jd, mert ez egy mukodesi engedelyes szolgaltatas. Amint 
megkapjuk a helyiseget, meg kell kemi a Kormanyhivatal mukodesi engedelyet. Ha ezt nem 
kapjuk meg, akkor sajnos nem tudunk tanodat mukodtetni. Ez egy KENYSZTbe jelentett 
szolgaltatas, minden nap jelentjiik a gyerekeket. Sajnos a gepezetbe ugy csuszott bele a hiba, 
hogy az MNV, a Nemzeti Vagyonkezeld nem vette eszre, hogy itt vagyunk a Tanodaban.
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Szeptember 3-a ota leveleztunk az MNV-vel, aki megigerte azt, hogy kotnek veliink 
december 31-ig szerzodest, ott maradhatunk, es nem kapkodva, hanem szepen, nyugodtan, a 
gyerekek tanitasa mellett el tudunk kbltozni. Aztan jott-ment a politikai hirveres, nem tudni, 
hogyan, egyszer csak szeptember 17-en kaptunk egy levelet, mely szerint keddig el kell 
koltoznunk. Ketto es fel munkanapunk volt erre. Ezek utan elo.kdzvetitesben kertiik Kocsis 
Mate segitseget. aki ezt a Tanodat megnyitotta anno, hogy segitsen, inert a gyerekek eldlancot 
akartak alkotni, 6-7-8 eves roma gyerekek, mogottiink. Errol lebesz^ltuk oket, ezek utan 
hatalmas politikai kanyarok kovetkeztek, es hetfon este arrol ertesiiltunk, hogy megiscsak 
maradhatunk a Tanodaban. Majd kedden reggel 9-kor ujabb levelet kaptunk az MNV-tol, 
mely szerint delutan kettoig hagyjuk ei a Tanodat. Nem hagytuk el a Tanodat, hiszen 
korulbelul 100.000.000 Ft erteku felszereldsunk, 9 tantermunk van, es volt 2 irasos levelunk 
anol, hogy maradhatunk. Ezek utan jott meg egykor politikai kor, ebben mar a 
Konstantinapolyi Egyetemes Patriarchatus is reszt vett, es ekkor megkaptuk az engedelyt 
oktober 31-eig. Oktober 31-en, ha egy fuszalat is otthagyunk, akkor napi 1.000.000 Ft a 
kotberiink. Tehat, ha most nem irja ki a tisztelt Bizottsag a palyazatot, akkor azt jelenti, hogy 
az Egyesiilet tonkrement, mert nem fogjuk tudni megcsinalni az elkoltozest. Az ideiglenes 
hatalyra megkapott szerzodesre pedig nem tudunk beadni mukodesi engedely kerelmet. 
Teljesen megertem Ondket, nagyon kellemetlen ez a szituacio, belesodrodtunk a Fovarosi 

.••••Onkormanyzat es az MNV kozott kialakult vitaba. Azt gondolom, hogy a tanitas 
politikamentes, politikamentesen is tessziik mindezt. 12 eve. Ha most nem kapjuk meg ezt a 
lehetoseget, akkor sajnos be kell jelentemink az Egyesiilet megszimteteset.

Veres Gabor ■
Szarvas Koppany Bendeguz kovetkezik. :

Szarvas Koppany Bendeguz
Megertem Voids kepviselo urnak az aggalyait, van is benne alap. Nagyon remelem, hogy nem 
inditok el benne egy Piszkos Fred effektust, amikor megprobalom Alpolgarmester asszony 
iigyet meg igy megtamogatni adatokkal, merthogy benne voltunk ebben a dologban nehanyan. 
Amikor megtudtuk, hogy melyik ingatlan volt eredetileg a tanodanak ajanlva a JGK Altai, 
akkor eszleltuk, hogy nem lesz jo a felhasznalas, mert egy Jozsef koniti, utcafrontos 
helyisegrol lett volna szo, ez volt az eredeti eloterjesztesben. Soos kepviselo ur remelem, nem 
erzi bizalma elarulasanak, amikor elmondom, hogy mar emlitette nekem, hogy mar nagyban 
kesztilt arra, hogy ennel az eloterjesztesnel komoly aggalyokat felvessen. Tudtuk, hogy ezek a 
komoly aggalyok fel lesznek vetve, elore, tehat anelkiil is, csak megerdsitettuk, hogy jol 
tettiik, hogy emiatt kerestunk egy altemativ ingatlant. Aztan igy a JGK talalt hirtelen, kiildnds 
modon egy csereingatlant, ami jobban megfelel a Tanodanak. Ez a Nemet utca 14., ami 
korabban Gor-Nagy Marianak volt a szinitanodaja, teh&t idealis erre a fiinkcio, mert korabban 
is hasonlo funkciot latott el. Most vagy elhiszi nekem, Kepviselo tir, vagy nem, most 
elhiszem, hogy nemhiszi el, mert en mondom, de ... j j / \ \ V:

/ Veres Gabor
Inkabb az van, hogy mindjart el kell mennie Kepviselo urnak, es a.hatarozatkepesseget...

Szarvas Koppany Bendeguz
Korabban itt egy szinitanoda mukbdbtt, tehat alkalmas lenne a helyszin, es nem egy Jozsef 
koruti utcafront lenne legalabb, tehat racionalisan lenne felhasznalva az ingatlanvagyon. Ezert 
a cserc, mert ez par napja derult ki, hogy igy tortent i
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Veres Gabor
Koszonom szepen, Kepviseld ur. Voros Tamas kepviseld ur.

Voros Tamas
Kozben akkor egy kompromisszumos megoldas terjesztenek eld. Visszavonom az elozo 
modositd inditvanyomat, es egy ujat teszek bele. Az pedig ugy hangzik, hogy egy plusz 
hatarozati pontban szerepeljen, hogy a kovetkezo bizottsagi ulesre az ingatlanra vonatkozo 
teljes dokumentaciot bocsassa a Bizottsag rendelkezesere a tisztelt JGK, illetve az 
eloterjeszto. Tekintettel arra, hogy hatarozatlan iddre szdlo szerzodes, es az Onkormanyzat azt 
bannikor felmondhatja, ha ugy iteli meg valamiert, hogy fel kell mondja, en nagyon bizom 
benne, hogy meg v^letlenul sem fog ilyen helyzet eloallni. igy talan kikuszoboljiik majd azt a 
problemat, hogy az engedelyt is meg kell kerni, es viszont mi is minden informacid 
birtokaban vagyunk, de cselekvdkepessegunket nem veszitjUk el, hiszen, ha ugy iteljiik meg, 
hogy valamilyen oknal fogva az ingatlan mas szempontbol ertekesitheto, akkor nyilvan 
tudunk arrol is ddnteni, hisz nekiink nyilvan ezt is figyelembe kell venni. Ha ez igy 
elfogadhato, akkor en ezt ha nem, akkor is ezt terjesztenem eld a tisztelt Bizottsag 
szamara.

Veres Gabor
En megvettem, es ahogy latom, az eloterjeszto pedig befogadja ezt a javaslatot, ugyhogy a 
mddositdval egyiitt fogunk most szavazni. Kerem, szavazzanak az eloterjesztesrol most.

5 igen szavazattal, nem es tartdzkodas nelkul a Bizottsag a hatarozatot elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaganak

239/2021. (X.06.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

a Budapest VIII. keriilet, J6zsef korut 43. szam alatti nem lakas eeljar a szolgald helyiseg 
palyazati kifrasara

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsaga ugy dont, hogy 
Voros Tamas kepviseld modositd javaslataval egyseges szerkezetben az alabbi hatarozati 
javaslatot fogadja el:

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Nemet u. 14. szam alatti, 34915 helyrajzi szamu, 
iskolaepiiletben talalhato, a Jozsef utca felol onallo bejarattal rendelkezd 360,67 m2 
alapteruletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg nyilvanos, egyfordulds palyazat litjan 
tbrteno berbeadasahoz.

2 .) elfogadja a Budapest VIII. keriilet, Nemet u. 14. szam alatti, 34915 helyrajzi szamu, 
iskolaepiiletben talalhato, a Jozsef utca felol onallo bejarattal rendelkezd 360,67 nr 
alapteruletu nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara vonatkozo palyazati 
dokumentaciot az alabbi feltetelekkel
a.) a minimalis berleti dij osszege: a Kepviseld-testulet 264/2021. (V.20.) szamu 

hatarozat 32. pontja szerint az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo 
tevekenyseget vegzd szervezetek altal palyazhatd helyisegekre megajanlandd 
minimum berleti dij a forgalmi ertek 1%-a
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b.) a palyazat biralati szempontja: >'<
- a berieti dij osszege (sulyszam: 5)

c.) Kiiro kikoti, hogy a palyazaton csak legaUbb egy eve bejegyzett es mukodo, 
onkormanyzati feladatokat es celokat ellato szervezet vehet reszt, amelyek:

az egyesiilesi jogrol, a kdzhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek 
mukodes^rol es tamogatasarol szolo 2011. eyi CLXXV. torveny hatalya ala 
tartozo civil szervezet . .

- vagy a lelkiismereti es vallasszabadsag jogarol, valamint az egyhazak,
vallasfelekezetek es vallasi kozossegek jogallasarol szolo 2011. evi CCVI. 
torveny hatalya ala tartozo egyhaz

Budapest Fdvaros VIII. keriilet J6zsefvarosi Onkormanyzattal kOzszolgaltatasi 
szerzodeseskapcsolatban a!16szervezet ...

d.) Kiiro kikoti, hogy a szervezet ervenyesen akkor palyazhat, ha a szervezet a sajat 
profiljanak megfelelo, a keriilet szamara is hasznos feladatokat vallalnak,
hozzajarulva Jozsefvaros fejlodesehez, a kulturalis -4s kozossegi elet szinesebbe 
tetelehez.

e.) Kiiro kikoti, hogy az ingatlanra csak olyan ajanlat adhato be, amely tanoda 
(gyermekek eselynbvelesi szolgaltatasa) vegzesere vonatkozik.

f) Kiiro kikoti, hogy palyazdnak a kdzmuvek uzemkepessegenek allapotat felul kell 
vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.

g.) Kiiro kikoti, hogy a szerzodes hatarozott idore jon letre, a szerzodes megkoteset 
kovetd 5 evig, amely legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 5 evig 
meghosszabbithato.

h.) Kiiro kikoti, hogy berieti dij kedvezmeny biztosithato a szervezet reszere, amely a 
berieti szerzodes megkoteset kdveto egy ev elteltet kdveto honap elso napjatol jar, a 
kovetkezo ev majus 31. napjaig. A kedvezmenyes berieti dij osszege ahelyiseg utan

. fizetendo kozos koltseg osszege lehet. A kedvezmeny elbiralasarol a tulajdonosi 
jogokat gyakolro bizottsag a 264/2021. (V.20.) szamu hatarozatban foglalt eljaras 
szerint dont.

i .) Kiiro kikoti, hogy a nyertes palyazonak teljesitenie kell a tovabbiakat:
1. honlapjan, sajtomegjelenesein tamogatokent feltiinteti az Onkormanyzatot,
2. a nyilvanos esemenyeirol (fogadd bra, gyulds, rendezveny, tanacskozas, stb.) 

elektronikus uton ertesitest, meghivot kiild az Onkormanyzatnak. A teljesites 
^elyerol a berbeado szervezet evente, legkesobb a targyev januar 31. napjaig 
tajekoztatja a szervezeteket.

3. minden ev februar 28. napjaig benyujtja be a targyevre vonatkozo szakmai 
tervet, amelybol megallapithato, hogy milyen esemenyeket tervez az ev soran 

: megrendezni, illetve a berlemenyben milyen allando tevekenyseget vegez. A 
\ szakmai tervet a jelen hatarozat 2, szamu melleklete szerinti tartalommal es 

formaban szukseges benyujtani.
: 4, a targyev februar 28. napjaig benyujtja az elozo evi tevekenysegerol szolo

beszamolot a jelen hatarozat 1. szamu mellekelte szerinti tartalommal es 
formaban.

5. a helyisegben az alapszabalyaban megjeldlt celoknak megfeleloen a 
berbeadaskor engedelyezett tevekenyseget folyamatosan folytassa.

j.) Kiiro kikoti, hogy amennyiben a fenti felteteleket a nyertes palyazo nem teljesitj, a 
berieti szerzodes felmondasra kertil.

k.) Kiiro kikoti, hogy a berieti jogviszony idotartalma alatt a berio berbeszamitassal nem 
elhet. .. -
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1.) Kiiro kikoti, hogy a palyazat mellekletekent a 264/2021. (V.20.) szamu hatarozatban 
foglalt szakmai tervet be kell nyujtania a megfelelo tartalommal es formaban.

3 .) felkdri a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a versenyeztetesi eljaras lebonyolitasara es arra, hogy a 
palyazat eredmenyere vonatkozo javaslatat terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 
es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag ele.

4 .) felkeri a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt-t, hogy a kftvetkezo iilesre, az 
ertekbecslessel kieg^szitett palyazati dokumentaciot terjessze a Bizottsag ele tajekoztatas 
erdekeben.

Felelos: J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 3.) pont eseteben 2022. januar 31., 4.)pont eseteben: 2021. oktober 20.

A Bizottsag letszama - Kotos Tamas tavozasaval - 4 fore vdltozott.

Veres Gabor
Tovabbmennenk, de hatarozatkeptelenseg miatt a bizottsagi ulest berekesztem, es oktober 13- 
ara elnapolom. A hatralevo napirendeket oda kerem ujra eldterjeszteni. Koszonom, a 
Bizottsag uleset bezarom.

A Bizottsag hatarozatkeptelensege miatt az Elnbk - a Bizottsag Ugyrendje V/L pontja alapjan 
- az Ulest berekesztette. Az ulest es az alabbi eloterjesztesek targyalasat 2021. oktober I3-ra 

napolta:

L Atruhazott hataskorben meghozhato dbntesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1 .5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 129. szam alatti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg b^rbeadasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja

1 .15. (napirendi javaslat szerinti I.9.): Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Kofarago 
utca 5. szam alatti nem lakas celjara szolgdlo helyiseg berbeadasara szolgalo 
palyazat kiirasara
Eldterjesztd: Novaczki Eleonora - Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
vagyongazdalkodasi igazgatoja
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IL Zart iilcs kereteben targyalando eloterjesztesek
(irdsbeli eloterjesztesek) ..;

Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Danko utca 40. szam alatti szamu gepkocsi 
beallo berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eloierjeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja ;

2. Javaslat a Budapest VIII., Prater utca szam alatti,
helyrajzi szamon nyilvantartott lakas elidegenitesevel kapcsolatos 

veteUr es eladasi ajanlat jovahagyasara
Eloierjeszto: Novaczki Eleonora — Jozsefvdrosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja ..

3, Javaslat a Budapest VIII., Rigo utca 12. szam alatti, alagsori, 35216/1/A/l 
helyrajzi szamon nyilvantartott, hatarozatlan idore szold berleti joggal terhelt 
iizlethelyiseg elidegenitesevel kapcsolatos vetelar es eladasi ajanlat jovahagyasara 
Eloierjeszto: Novaczki Eleonora Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja.

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Berkocsis utca 30. szam alatti, 34792 hrsz.-u 
ingatlan palyazatanak eredmeny megaliapitasara 
Eldterjeszto: Novaczki Eleonora Jdzsejvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.

. vagyongazddlkoddsi igazgatoja . :

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tolnai Lajos utca 37. szam alatti, 34951 hrsz.-u 
ingatlan palyazatanak eredmeny megaliapitasara
Eldleijeszto: Novaczki Eleonora - Jdzsejydrosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. 
vagyongazddlkoddsi igazgatoja

6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros utca 18. elott bekovetkezett 
fakarral kapcsolatos k&rteritesi igeny elbiralasara
Eloierjeszto: Sztanek Endre ~ Jdzsefvdrpsi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. 
varosiizemeltetesi'igazgatoja : .

7. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Strobl Alajos utca 7/p elott bekovetkezett 
fakarral kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eloterjeszio: Sztanek Endre ~ Jozsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
varosuzemeltetesi igazgatoja .

8. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Delej utca 22. elott bekovetkezett fakarral 
kapcsolatos karteritesi igeny elbiralasara
Eloierjeszto: Sztanek Endre ~ Jdzsejvdrosi . Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
varosiizemeltetesi igazgatoja . '
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Wres Gabor

Tulajdonosi/Vagyongazdalkodasi e 
Kozterul^t-hasznositasi Bizottsag 

elndke

Sza^bs Koppany Bendeguz
Tulaj^rosi, Vagyongazdalkodasi es 

I^S^erulet-hasznosftasi Bizottsag 
alelndke

Szervezesi Iroda Szervezesi Iroda
iigyintezdje iigyintezdje

A jegyzokonyv mellekletei:

1. sz. melleklet I a 230/2021. (X.06.) sz. TVKHB hatarozat melleklete

2. sz. melleklet / szavazasi lista Mvoks-bol

in lr>
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1. sz. melleklet 
a 230/202J. (XM.)s:.

* ' TVKHB hatdrozat meUeklete

pAlyAzati dokumentAci6

Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi OnkormAnyzat Kepvisel64estuletdnek 
: Tulajdonosi, VagyongazdAlkodasi es Kdzterulet-haszuosftdsi BizottsAga .../2021. (X.06.) 
szAmd hatArozata aiapjan nyilvanos, egyfordulds pAlyAzatot. hirdet .a tulajdonAt kepezd 
Budapest VHL kerOIet, Cildi ut 66ZB. szam datti 36273/0/A/46 helyrajzi szamu, 57 m2 
alapterilletu, utcai bej totd, fbldszinti nem lakAs celjAra szolgAld helyisdg b&beadAsdra.

A Kiiro jogosult a vcrsenyeztetdsi eljArAst annak bArmely szakaszAban indokol&s ndlkul 
visszavonni, 6s errdl kOteles hirdetmdnyt kifiiggeszteni. A versenyeztet&i elj&as visszavonasa 
eseten amennyiben a dokumentAci6t az aj&nlattevd ellendrt^k fej£ben kapta meg -^.a Kiiro 
kbteles az eUen6rt6ket visszafizetnk ha az ajAnlattevd a dokumentScidt visszaadja. A pfily&zaii 
dokumenUcid ellen6rt6k6t,a Kiird ezen kivul semmilyen mds esetben nem fiz^ti vissza.

1, A p&Iy&zati kiirAs adatai

Ap£lyazatkiir6ja: Budapest FdvAros VIII. keriilet JozsefvArosi
OnkormAnyzat
(1082 Budapest, Barnss u. 63-67.)

A p&Iyazat Bonyolftdja: JdzsefvArosi OazdAlkodAsi Kozpont Zrt.
(1084 Budapest, & u. 8.)

A paly&at jellege; nyilvdnos, egyfordul6s pAlyazat

A pdlyazat edlja: BdrbeadAs
A pAlydzati dokumentAcid Ara: 20.0Q0,- Ft +AFA ,

AtutalAssal • fizetendo a JdzsefvArpsi 
GazdAlkodAsi Kozpont Zrt. OTP Bank Nyrt.- 
n61 vezetett 11784009-22229762 szAmu 
szAmlAjAra (megjegyzds rovat: helyiseg 
cime3 megvAs£rl6 neve (cegndv))

A pAlydzati dokumentacid megvAsArlAsAnak
helyejdeje: pAlyAzati dokumentAcid ArAnak Atutalasa

utan, az AtutalAsibizonylat bemutatAsat ds a 
kdpviseleti jogosultsdg igazolasat kSvetden 
JozsefvArosi GazdAlkodAsi Kozpont Zrt.

' Helyisdggazdalkodasi Iroda .
1084 Budapest, 6r u. 8.1, emelet
2021. Ogyfdlfogadasi idoben

Az ajanlati biztositdk Osszege: . brutto 418.452,- Ft
Az ajdnlati biztositdk befizetdse csak 
magyar forintban teljesithetd, drtdkpapirral, 
garanciaszerzdddssel, zAlogtArggyal hem 
helyettesithetd. .

Az ajanlati biztositdk beHzetAsdnek m6dja: atutalAs



Szamlasz&m: a JdzseMrosi Gazd&koddsi Kozpont Zrt.
OTP Bank Nyrt.-nelvezetett 11784009-
22229762sz&muszamUj&ra

Az ajtmlati biztosftek befizetesenSl a k&zlemeny rovatba a kdvetkezot kell befmi: aj&lati biztositek

Az aj^nlati biztosft^k befizetes be€rkez€s€nek 
hatfrideje: 2021. I...j.24M 6riig

A pdlyizat lead&s&nak hatarideje: 2021. [...]> 14M 6r6ig

Apalyazattal kapcsolatbantov^bbiinform^cio

kdrhetd: Helyiseggazdalkod&i Iroda

Tel.: 061 216 6962

A pAlyazattal 6rintett ingatlan megtekinthetd: 2021. . J. 6s 2021. [... ]. kOzdtt eldzetes
egyeztet6s sziiks6ges a Budapest VIII. 
keriilet,Tavaszmezdu. 2. sz&n alatti 
Iroddban, vagy a06 1 2104928, 210 4929 

■ ■ telefonsz&nokon

Apdlytot bont6sanakvirhat6 iddpontja: 2021.1...}. 14w6r£t61

A pdlydzatok bontAsdnakhelye: 1084 Budapest, Or u. 8 I. emelet Az
ajanlattevo a palyazat bont&s&n jelen lehet.

A pdly&zat eredmdnydt meg£Uapftd szervezet: Budapest Fdvdros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
; Onkorm&tiyzat Kepviseld-testuletdnek

A psHydzat elbfr£las£nak hat&rideje, ds a 
varhat6 eredmdnyhirdetds:

2. A paly^zattal drintett ingatlan

Clme:
Helyrajzi szama:
Megnevezdse:
Alapterulete:
Minimum nettd berleti dij:
Aj&nlati biztosltdk osszege:

Tulajdonosi, Vagyongazd&lkod&si 6s
Kdzterulet-hasznosi tAsi Bizottsaga

2021. december 31.

Budapest VHI. keriilet, UH6i ut 66/B. 
36273/0/A/46
uzlethelyis6g
57 m2
109.830,-Ft + AFA/honap
418.452,-Ft

A Kiird kikoti, hogy a fenti helyis6gre nem adhatd be olyan aj&nlat, amely italbolt, 
doh^nyarusit^s, j^tekterem, szexshop, kolcsdnzo, nyiMnos Internet SzolgaftatSs (internet 
kdv£z6, call center, stb) tevekenys^gre vonatkozik.

Ki(r6 kikOti, bogy az ingatlanra raktiroz^s es mfihely tev£kenys£g kivetelevel valamennyi 
szeszirusitas n61kuii tevekenysSgre adhatd bepalyazat.
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Kiiro kikati. hogs pib*/6nak a kbzmmck u/enikcpeSseBeiiek allapotit leidl kdl 
> i/sgaltatnia Iias/ndlatbautcl elott.
Kino kikiiti, bog} amennvibcii a mertex palva/6 hataiu/ott idore kot heikti \/er/od<?M, 
a/ a hcibeado ihcn iiarnu dbntvse csclin a neni/cti xagjomol wolo twrvcin 
rendelkczeseif c 11^5 ckmmel mcghosvabbitbato.

*. \ paha/at ielja, tartalma
\ beibuadasu. kuiulo nem Likis cel|.ua volgalo heKisug a Budapest locaios X Ill kerukl 
llVsthaioM Onkoimanwat kizaiclagos lulaid.mal kqKZi. berbeadasuk.a a ncmzeti sagjumol 
^>njo ’01 I C\C\ I u a HudaptM Jn/xehdiOM Onkotmanwai vagvonaiol lx a \dgvon 
.km tukudon™ g.gok gsaUHlasaud vrto 06 2012 (MI.13 > wnw onkomwnvati u-ndda

kcmiMdo tiVtilet 45 2010 (1121 ) s/amu lidtauvita (\eiscnje/leteM szAah/at) e>. az 
Onloiiuanszal lulaidonaban allo nem lakas celiaia volgalu helvisegek bcriwadaMnak 
klteleleni’l '-zoln 2014 (VI 2o 1 onkoimanvzati tendelet wnaikozik
\ Kun. a 2 p.nlban koiuhn hdji^pei ad|a beibe a in erics a^nlatuw n's/un hatanyallan 

Kloic 30 nano- lclmond.isi ido kikotesecd Xmeniniben az ajanlallelo etu>1 elku. berlcti 
umcszonv idmariainnl (pl halaiozot! ido 5 ecie) kicaii k'tesilem. azl a ralj.i,ataban az 
■ lanlat. o^ze-uon lekznic kell Hatarozott ido csulci. .1 muximahs iJotail an 15 ti lehd \ 
Kikli szeizodcu a nemzuli uagsuiirnl szdo lonunbcn mcdl itamzotlak szeimi, a buibcado 
then udinu dunieSL txclvnMcghoxv«bbithau»



5. Az ajanlat tartalmi kbvetelmenyei

A versenyeztetesi eljaras nyelve amagyar.

Az ajanlattevonek: '

a.) az ajanlatban kozdlnie kell a nevet/cegnevet, szekhelyet, addszamat, adoazonosito szamat, 
cdg esetdben cegszhmat, kepviseldjenek nevet es elerhetdseget, bankszamla szamat, az 
elektronikus levelezesi cimet, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az ajanlathoz kell csatolni a palyazott nem lakas celu helyisegnekmegfelelo ajanlati 
biztositek befizetdsdt visszavonhatatlanul igazold atutalas teljesiteset igazold bankszamla ' 

7 kivdnatotv^c>y:?'y^''':^v^?;^

c.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogyvallalja a Palyazati dokumentacidban,illetve 
mellekleteiben leirt szerzodeskotesi es egyeb felteteleket,tovabba a palyazat celjanak 
megvaldsitasat. Az ajanlattevonek ajanlatabari nieg kell jeldlhie a berbevetel idbtartamat.

d.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrbl, hogy ra vonatkozdan a 2015. evi CXLHI. torveny 
j 62. § (1) bekezdeseben es 63. § (1) bekezdesben foglalt kizard koriilmdnyek nem allnak 
7 fenn. 7.777.7.7 ?:77

e.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy ado ds adok modjara behajthatd kbztartozasa 
nines. E nyilatkozat melle kell csatolnia a NAV igazolasat arrol, hogy nem all fenn 

■ koztartozasa.

f.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy Kiiroval szemben add es bdrleti dfj tartozasa 
nines, tovabba a Kiiroval szemben szerzdddsbenvallalt ds nem teljesitett kotelezettsege 
nines,

g.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy ellene vegrehajtasi eljaras nincsen folyamatban.

Ha az ajdnlattevd egydni vallalkozo, fentieken tul 7

h.) az ajanlatahoz csatolni kell a vallalkozoi nyilvantartasrol szold igazolas 30 hapnal nem 
regebbi hiteles masolatat

Ha az ajmlattevo nem egyeni vallalkozo, fentieken tul

i .) az ajanlatahoz csatolni kell a tarsasag 30 hapnal nem regebbi hiteles cegkivonatat es a 
tarsasag kepviseletere jogosultak alairasi cimpeldanyanak eredeti peldanyat vagy hiteles

; ; masolatat. : 7 7: .

j.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy nem al! vegelszamolas alatt, ellene csod-, 
felszamolasi es vegrehajtfci eljaras nines folyamatban.

k.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy a nemzeti vagyonrol szold 2011. evi CXCVI 
torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathato szervezetnek mindsuL

Az ajanlattevonek nyilatkoznia kell arrol es igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonrol szold 
2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathato szervezet, melyet az 
eredeti, 30 napnal nem regebbi hiteles cegkivonattal vagy vegzessel a szervezet bejegyzeserol 
tud megtenni. Amennyiben ezen okirat alapjan nem igazolhatdk a torveny 3. § (1) bekezdes 
1. pontjaban meghatarozott feltetelek, tovabbi okiratok becsatolasa szukseges (pl: tobb mint 
25%-os tulajdonnal bird jogi szemely 30 napnal nem rdgebbi 30 napnal nem regebbi hiteles 
cegkivonata, kulfoldon bejegyzett ceg eseten annak hiteles fordftasa is).

Amennyiben az ajanlattevo nem egydni vallalkozo, a versenyeztetesi eljaras soran benyujtott 
ajanlatat, tovabM az ajdnlat mellekletekent benyujtott valamennyi nyilatkozatdt cegszeru 
alairassal kell ellatnia. Cegszeru alairas soran a ceg kepviseletere jogosult szemely/szemelyek 



a latsu^ig kezzel sags geppd Hl. doinummt. \ag> nyonnuton icgncse ala novel iievukct 
pnalloan qn uneven uhi 11 |dk ala hndcs LtgiJ mdM nyildtkozatuknak meglddocn

\ Bomohn> az ajanJamol az osvus ajanldliew szamara aztnu^ IdutekW I ikknomkus 
Irnmaban 5 nwnkanapos hakirido kiuizescxd fdszolnja az uianlattal kapcsukuos louiho vap\ 
luildhm hidinossagok pollasaia. amennsihm a szuksegcs nMlatku/alokat igazolasokat nun 
mtglddoen ill nem tdjcs koruencsaioha Xmunnibenaz a]anlatk\<) a kIlinaskezhezvuoh I 
kuviloui az ahban nicgjdoh haiandore a hianu item sags nem tdjcs koiiKn p'loha ugy 
.yanlata a hiampollasi hatando elidienek napjal kmuio naplol eiveinkknnck nnnosuL cs a 
palya/ut unabbi K-szeben nem sehet rozi.

\ Boinohlo hidinpntldM tdhnasban pontusan mc^dolt hiansokrU o a hiuinpoddsi 
lut.mdnrol egyideiuleg. kivsUlenui. uaslun koides lajekoziatni az osszo aidiuaimoi

\ huanpollas nem leijudhcl ki az apnlut modusitasara

\incs hdye hianypotla>J lelhixas kiboesatasanak. es az ajanlaUc\o aianlatd cncmidcnnck 
mmnsuL aniennvibcn

i) az ajanlali bizlosnek a pahazali dokumenfacio 1. pontuban megliataro/oti
hataridon belli] nem keriil jovairasra a Kiird bankszamlajan.

b.) nem jelbl meg berleti dijat.

6. Az ajanlat formai kbvctdmenjei

\ pahazo pakazaial zait. jdzo ndkuh boiilekban 1 pddanyhan koteks az aianlatok 
benyujtasaranyitva 'allo hatafiddben es helyen, az adott palyazatra utalo jelzessel, a palyazati 
lelbnashan meghatauvott modem hensujiam

Az ajanlal mimkn oldalai foKaniatos s/amo/assal kell ellalni cs i>s>ze kell fii/ni. Az 
oldalak sm vendjet a 16. sz. melleklef (artalnia/za.

Az lezart, sciteikn hoiitekban. szemehesen Jehu bcnyujumi X bunivkia kizauMag a 
pdJsazal uiigy:it kcll niiini. uz alabhiak '•zerinl.

Budapest VIII. keriilct. 1 llui ut 66'B. s/arn alatti. 3627.V0/A/46 jiehraj/i s/aina nem Inkas 
celjdra szolgak helyiseg bdrbevetek”

A Bninolno Ic/arjilan vagy serull bontekot nem \csz at.

\ Buinohlo az ajanktttcUli kiUuido kjaH.i utan csik ahban az esutbui \oz .d ajjiildU't. hd az 
idunldticxo xagt meehaidlmazoUja az ajanlatietdi haiaiido cknt <rz a dnLiiietcli fdhndsban 
megicit'h huhcii megjdcni. de azi incltanyolhato okho! a Bonyohtd cidckkoiebui tdinmilt 
okhu nem iudk idubcii ben>ujlani ipk: soiban alias). X Boinolito minden aianlulietdi 
lidlunJon tul bensuitou dianlahH Cnvnyldennek nyihanii.

Xmcnnjibui az ajaniauc\o a wiMnsezicK^i djuras barmehik szuk.i>zaban mcduiidlma/oil 
utjan iai d. a idjes bizoinito creju niagannkiratba loglali mcghataliiid/us uedeti pcldanyal is 
mellekelni kell az ajanlathoz. A Polgaii Perrendtartas 325. §-a szerint a teljes bizonyito erejti 
magdnokiratnak az alabbi feltetelek valamelyikenek kell megfelelnie:

a) a kiallito az okiratot sajat kezuleg irta es alairta;

b) ku lanu az okiraum alaitasasal iguzolja. hog} a kinllno a nem allala in okin.ioi domik irta 
ala. \dg\ iiknrasat dbltiik sajatke/u dlakasmuk isnierlv d: az okiraton a tanuk hkohdyct 
(cimu) 1N fd kdl ninlutni,

c) a kialhlo alaimsa vags kezjegxe az okbdlon kbzjcejzb allal hiidesme van:



d) a gazdalkodo szervezet al tai uzleti kdreben ki Allitott okiratotszabalyszeruenal airtAk;

e) ugyved (jogtanacsos) az altala keszitett okirat szabalyszeru ellenjegyzesevel bizonyitja, 
hogy a kiallitd A nem Altala frt okiratot elotte irta alA, vagyalairasat elotte sajat kezu 
al^rasanak ismerte el, illetoleg a kiAllitominbsitett elektronikus alairasAval alAfrt 
elektronikus okirat tartalmaaz ugyvedAltai keszitett elektronikus okiratevalmegegyezik;

f) az elektronikusokiraton kiAllitdja minbsitett elektronikus alafrast helyezett el.

Amennyiben azajanlattevo egyeni vallalkozd, a versenyeztetesi eljaras soran neveben 
nyilatkozatot maga vagymeghatalmazottja utjantehet. Amennyiben az ajanlattevo jogi szemely 
vagy egyeb szervezet, aversenyeztetesi eljaras soran nevebennyilatkozatot a kepviseleti joggal 
rendelkezb szemely, vagy e jogi szemely/szervezet meghatalmazottja tehet ,

7. Az ajAnlat modosftasa

Az ajanlattevo az ajanlatteteli hataridd lejArtAig modosithatja vagy visszavonhatja pAlyazati 
ajanlatat, az ajanlatteteli hataridd lejartat kdvetden azonban a benyujtott ajanlatok nem 
modosithatdk.

Az ajanlati kotottseg az ajanlatteteli hataridd lejartanak napjaval kezdodik.

8. Ajanlati kotottseg

Az ajanlattevo 60 napig terjedo ajanlati kdtdttseget koteles vAllalni, amely az ajanlatteteli 
hataridd lejartanak napjaval kezdodik. Az ajanlattevo koteles nyilatkozni, hogy amennyiben a 
Kiiro az ajanlatok biralatara vonatkozd hataridotelhalasztotta, ugy vallalja az ajanlati kotottseg 
ugyanannyi riappal tdrteno meghosszabbftasat. ;
Az ajanlati kotottseg tartalmanak meghatarozasara a Polgari Torvenykdnyv'rdl szolo 2013. evi 
V. torvehy (a tovabbiakban: Ptk.) rendelkezesei irahyaddak, kulonos tekintettel a 6:64. §-ra.

Az ajanlat olyan megallapodast, kezdemenyezd nyilatkozatot jelent, amely legalabb a tdrveny 
alapjan lenyegesnek tekintett szerzodeseselenieket tartalmazza, s egyertelmdeh kituhik belote, 
hogy az abban foglaltak ugyletkotesi akaratot tukroznek, tehat a nyilatkozd - elfogadas eseten 
- azt magara nezve kotelezdiiek ismeri elk A

Az ajanlati kotottseg azzal jar, hogy ha a mdsik fel az adott iddhataron beliil az ajanlatot 
elfogadja, a szerzodes a tdrveny rendelkezese fblytAh letrejon. Az ajAnlat megtetelevel tehat 
fiiggd helyzet alakul ki, mely az ajanlati kotottseg leteltevel er veget.

Amennyiben az ajaniattevd az ajanlati kotottsegenek ideje alatt ajanlatat visszavonja, a 
befizetett ajanlati biztositekot elveszti.

A Kiiro az ajanlati biztositekot a felhivAs visszavonasa, az eljarAs eredmenytelensegenek 
megAllapftasa eseten, illetve - az ajanlatok elbfrAsat kdvetben - a nem nyertes ajAnlattevok 
reszere koteles a kbzlestol szamitott 15 munkanapon belul visszafizetni. A Kiiro az ajanlati 
biztositek utAn kamatot nem fizet, kiveve, ha a visszafizetesi hataridot elmulasztja.

9. Apalyazatok bontasa

A palyazati ajanlatokat tartalmazo zart boritekok felbontasat a Bonyolito vegzi a palyazati 
felhivAsban megjelolt idopontban. Az ajanlatok felbontAsAn, a Bonyoliton kivtil megbizott jogi 
kepviselojehek is jelen kell lennie, tovAbbA jelen lehetnek az ajanlattevok, valamint az altaluk 
irasban meghatalmazott szemelyek. A kepviseleti jogosultsagot megfeleloen igazolni kell 
(szemelyi igazolvany, meghatalmazas). -



Az ajanlattevok a bontas idopontjarol kiilon ertesit^st nem kapnak.Az ajanlatok felbontasan 
liluii IcvoK idenktuk iga/ol.Kuajuk’nlcU nd nnak aiu

V.il.iuLiiok I'Jhuntdsaknra Bomuhio ismerUU aza|untaucu>k naui. lakohehuUvckhchu) 
< / .iltdhik lelkinah bcrldi du aianldhd, a/ ingatlanban suge/ni knani tcvekeinscgct. az egvcb

\/ aidnkntcxb a lenu adutok mnendesct nem ulihalja mcg

\ Bumohlo az diunkiiok IclhonlasfirM. az ajanlmok ismurtetcit laiialmaiol jegyokonyxui 
key'll, ainckcl az u^iniattevoknek cue vonatko/o igcny e^cten atad, ilk-lw mcgkuld A 
]eg>zok(>in\da Hon\(*hl6kqnnclok‘eba|ig\z<)k6n}\\ezdo iriaala.es a honUsoi. megidcnr 
ajaiikiticvok ko/ul iulkurt s/emehuk alanasukkal hiick^itik.

10. X/ ajnnhit erven)tclensegdnek csetd

\ Bonudito meintdoUKk nwh.milia az t'lanlatot. ha

a i a lulhiVcnban megiclohUd diujo modon (elekuonikm ulonl kczhcMkltek.

b) az auinlaUcvo az aumlauekdi hataiidon ml nvuitotva be ajanlaurt. vat’) az  az 
ajanlattdcli hataiidon nd erkezik be.

ajanl.il

c.) azt olyan aj^nlattevb nyujtotta be. aki az Onkorm^nyzattal szembeni korabbi fizetesi 
koidczdKugel (hihi add. berldi dij, sib.I num tdiesitctte.

d ) a paha/aun nan a kmoahal jovahagvoU iajulmu nyomtahanjnak megkldo nnmaban us 
addlukkal nvuitotiabe.

c ) uz aianlanuvonck a paKazab dokununiaeiahan szcreplb hatoUt igazolaMikai mm. \jg\ 
mm a/ eloit.iMiak mvgfJel(u.n csamha. ideaivu. lia az ajcinlattevo num esatulu arrol szolo 
nvilaikozatal. hog\ limes kuztartozasa. (ado. \am. tLUSdd.dombrziositdsi jaiukk eb egveb. 
,.z .dlamhazianas ahuud.szurunci >zembcn Jcnn/dlo lizdesi kulelczullsegui. ha uzuk 
vsitpkivrt a pah azali kii/as uluina.

€) az ajanlat nem felel meg a palyazati dokumentacioban meghatarozott felteteleknek, vagy az 
ajanlattevo nem tett a palyazati dokumentacioban foglaltaknak megfelelo ajanlatot,

g.) az ajanlattevo valotlan adatot kozdlt,

h.j az ajanlaucvo a hian)poda>i fulhivashan JngLdtakndk a rundulkczusuc allu hdUtnJon bului 
nem vagy nem teljeskdruen tett eleget,

i) amennyiben az ajanlatban foglalt tevekenys^gi kor vegzeset magasabb szintii jogszabaly 
kizarja.

j) biztositekadasi kotelezettseg eseten a biztositekot a p^lyazo nem bocsatotta, vagy nem az 
elbfrtaknak megfclelden bocsatotta a kifro rendelkez^sere,

k) a palyazo az ajanlatal nem egyertelmuen hai^rozta meg, vagy mas ajanlatahoz vagy 
feltefelhez kototte, tovabba ha a megajanlott vetelar, berieti dij merteke a minimum arat 
nem eri el, * .

1) a palyazo nem tett reszletes es kotelezo ereju jognyilatkozatot az ajanlataval kapcsolatban, 
es nem vallalt ajanlati kotottseget,

m) a palyazat az elozo esetekben felsoroltakon tulmenoen nem felel meg a palyazati kiirasbah, 
a jogszabalyokban, valamint a jelen eljarasi rendben foglaltaknak,

n) olyan palyazo nyujtotta be, aki nem jogosult reszt venni a palyazati eljarason.

Az cljaras tovabbi szakaszaban nem veliet reszt az, aki ervenytelen palyazati ajanlatot tett.

iriaala.es
ajanl.il


11. A palyazati ajanlatok elbiralasa, az elbiralas szempontjai

A Bonyolitd a palyazati dokumentacidban igenyelt iratokon es adatokon thlmenoen is jogosult 
megvizsgalni az ajanlattevok alkalmassagat a szerzodes teljesitdsere, es ennek soran a csatolt 
dokumentumok eredetiseget is ellenbrizhcti.

A benyiijtott ajanlatok alapjan a Bonyolito ertekeli a palyazatokat, meghatarozza a benyujtott 
palyazatok sorrcndj et, es javaslatot tesz a Kiironak a palyazat eredmenyenek megallapitasira.

A palyazatok eredmenyet a Kiiro allapitja meg. A palyazati ajanlatok eredmenyet Kiiro a 
bontastol szamitott 60 napon belul allapitja mcg. Az eredmeny megallapftasanak hatarideje egy 
alkalommal legfeljebb30 nappal meghosszabbithato. Az Aj hataridorol, illetve annak 
fiiggvenyeben az ajarilati kdtottseg idotartamanak meghosszabbitasarol a Bonyolito koteles 
hirdetmenyi utohtajekoztatni az enntetteket^ : -

A Kiiro a palyazati dokumenMcioban meghatarozott ertekelesi szempontok alapjan allapitja 
meg a palyazat eredmenyet es rangsorolja a palyazati ajanlatokat. A palyazat nyertese az, aki a 
palydzati-dokumentdcioban rogzitett feltetelek teljesftdse mellett a meghatarozott ertekelesi 
szcmpontok alapjan legjobb ajanlatotttette.

A Kiirojogosult a palyazat eredmenyet a benyujtott ajanlatban foglaltaktol elterd feltetellel 
megallapitani.

A Kiiro a Ptk. 6:74 § (2) bekezdese alapjan kikoti, hogy a palyazati fclhivasban foglaltaknak 
megfelelo; legkedvezobb ajanlattcvovelszemben is fenntartja a jogat arra, hogy ne kossOn 
berleti szerzodest. v /

Az elbiralas fo szempontja:

A palyazat biralad szempontja: -a berleti dij osszege (sulyszam: 9)

-a palyaz6k altal vallalt berleti dij elore, egy bsszegben 
tdrteno megfizetese, min. 1 ho - max. 10 ho (sulyszam:

'I) A
Az ertekeles m6dszere:

Az ertekeles sordn adhato pontszam minden reszszempont eseten: 1-10 pont. 
Reszszempontonkent a legkedvezobb megajanlas kapja a maximalis pontszamot (10 pontot), a 
tbbbi megajanlas ehhez kepest aranyosan kap kevesebb pontot az egyszerii aranyositas 
modszere szerint. A minimalisan adhato pontszam nem lehet kevesebb l-nel. Az egyes 
megajanlasra adott ertekelesi pontszamot Kiiro megszorozza a hozza tartozo sulyszammal, a 
szorzatokat pedig ajanlatonkent osszeadja.’ . y

egyes"reszsze^Ohtoki^x^^
. 1.) berleti dij (netto Ft/ho)

Kiiro eloirja Pdlyazd szamara, hogy ajanlataban az ajanlott berleti dijat netto Ft/ho 
mertekegysegben, es az AFA feltuntetesevel kell megadni.

A Palyazd ajanlataban megjelolt berleti dij legalabb 156.900,- Ft/ho + AFA; A reszszempont 
sulyszama; 9.

Kiiro az ajanlott bdrleti dijakat netto dsszeguk alapjan hasonlftja ossze egymassal. A 
legmagasabb berleti dij a legkedvezobb Kiiro szamara, ez kapja a 10 pontot.

2.) a palyazok altal vallalt berleti dij elore, egy osszegben torteno megfizetese, min; 1 bo 
-max. 10hd '
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Kino <i Paha/o altul ckuc mcglizdni xallall bcikii dijak wkintelchenann\i ponu»i ad (max. lu 
p.»nl). dhanx honap hejled dij vgyoswpu incgiizeiv^! xnlLdja a Paka/u A K’s/v.i’inpoiii

\ puka/art dunlHok cJbuuL^i >oiun a Kiho ihisban ichdagositust keiha j paha/ati 
aianl.iUexotol az ajdnlatbdn loglaluk ponlosjldMadekcbeii \ Khio a (JxildgoMtas ken>uol 
l" annak milahnaiol haladck1 danul uasban eitrsiti a lobbi paka/au aidntattcxot is.

12. dss/cfvrhctetkiiseg

\ xcistJAL/tcksi dpi as soi an 0ss/e1erhdctlu)beget kdl megailapitani. ha a xciscnje/ictcsi 
Jiaras homolitasaban xagy a/ ajankitok dbnalasuban okan szumek xusz icvt. aki niaga p 
ji.inkuiexo. xagx

a) annak ko/di hozzalditv/oia (Ptk S‘1. £ (1) heku/dcs 1. pontja).

b.) annak munkaviszony alapjan felettese vagy alkalmazottja,

t ; akihd bainijx oknal togxanem vailiatn d □/ ugy dlogulatlan incgilcKsc.

13. A pahazati eljaras erxenxtclemegtiiek cs credtnenyldenscgenek csvtei

A Kiiro ervenytelenne nyilv&nitja a versenyeztetesi eljaras, ha

a.) az osszeferhetetlensegi szabalyokat megsertettek,

b.) valamelyik ajanlattevo az eljaras tisztasagat vagy a tobbi ajanlattevo erdekeit sulyosan serto 
cselekmenyi kovet el. '

A Kiiro eredmenytelennek nyilvanitja az eljarast, ha

a.) ncm erkezett ajanlat,

b.) az ajanlattevok kizarolag £rvenytelen ajanlatot nyujtottak be,

c.) az ajanlatok bfralata soran a Bonyolito az bsszes ajanlatot ervenytelenne iranyitotta,

d.) a Kiiro eredmenytelennek nyilvanitja

Eredmenytelen eljaras eseten a Kiiro dont a tovabbi vagyonugyleti eljarasrol.

14. Eredmenyhirdetes, szerzodeskbtes

A palyazat eredmenyerol a Kiiro legkesobb 2021. szeptember 30. napj^ig dont, amelyrol 
Bonyolito 5 napon beliil valamennyi ajanlattevot ertesiti.

A Berbeado a palyazat riyertesevel a dbntes atvetelet kbvetoen az Onkonnanyzat lulajdonaban 
allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) 
onkonnanyzati rendelet 18. §-aban foglalt hataridon beliil berleti szerzodest kdt A nyertes 
ajanlattevo visszalep^se eseten a berbeado jogosult a palyazati eljaras soron kovetkezd 
helyezettjevel berleti szerzodest kotni, amennyiben a palyazat eredmenyenek megallapitasakor 
a masodik legjobb ajanlat meghatarozasra keriilt.

A nyertes ajanlattevo eseteben a beiizetett ajdnlati biztositek a fizetendd ovadek dsszegdbe 
beszamitasra keriil, azoriban, ha a szerzodes megkotese az ajanlattevonek felrohato, vagy 
erdekkordben felmea-ul t mas okbol hiusul meg, az ajanl ati biztositekot elveszti. Az elvesztett 
ajanlati biztositek a Kiirot illeti meg.

15. Egyeb rendelkezesek

Az ingatlanok megtekinthetok a dokumentacio 1. pontjaban megjelblt idopontban, azonban a 
megtekintes iddpontjarol a Jozseivarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. munkatarsaval.



Az ajanlattevo az ajanlatok felbontasig koteles titokban tartani az ajanlatanak tartalmat, es a 
Kiird altal a rdszletes dokumentacioban vagy barmely modon rendelkezesere bocsatott minden 
tenyt, informacidt, adatot koteles bizalmasan kezelni, arrol tajekoztatast harmadik szemelynek 
nem adhat. Ez a tilalom hem terjed ki a finanszirozo bankkal es konzorcialis ajanlat eseten a 
resztvevokkel vald kapcsolattartasra. Ha az ajanlattevo vagy az erdekkoreben allo mas szemely 
a palyazat titkossagat megsertette, a Bonyolfto az ajanlatat ehenytelennek nyilvanitja.

A Bonyolfto az ajanlatok tartalmat a palyazat lezdrasaig titkosan kezeli, tartalmukrdl 
felviUgositast sem kfviilalldknak, sem a palyazaton rdsztvevoknek nem adhat.

A Kifrd az ajdnlatokat kizardlag elbiralasra hasznaihatja fel, m^s celu felhasznalas eseten az 
ajanlattevovel ktilonmeg kell arrol allapodnia.

A Kifrd a palydzati eljaras soran keszftett jegyzdkdriyveket, dokumentumokat koteles 5 evig 
megdrizni, tovabM ilyen jellegu ellenorzes esetdn az ellenorzest ve'gzo szerv, szemelyek 
rendelkezesere bocsatani. ,

A jelen dokumentacidban nem szabalyozott kerdesekben a Budapest Fovaros VIIL kerulet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletdnek 45/2019. (11.21.) hatdrozata, valamint a 
vonatkozd egyeb jogszabalyok rendelkeziesei az iranyaddak.

Budapest,

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
nevdben eljard

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.
NovaczkiEleondras.k.

vagyongazddlkodasi igazgatd



MtllcLk lek

1 s/aniu nicBckk't
2 »ndlekiui

Jclenlkc/CM Lip cgseni salkdko/ok s/uniaiu
JJemkcA'<i hipjopi A/eHRhck o cgvch s/enc/dek v.t>nan.

' b/umu mcUeklei \iaiilali
4 </*nnu nwlk-kld Syildiko/ai s ugck/:.n)Hasroh nodchdUMv). iJvainobsiol



1. szamu melleklet

a Budapest VIII. keriilet, Ullbi ut 66/B. szam alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szamii nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasa

Jelentkezesi lap

egyeni vaHalkozok szamara

Az ajanlattevo neve: ■

Szekhelye:

Telefonszama: ?

Fax szama:

E-mail cfme:

Honlap cime:

Szamlavezetd bankjanak neve:

Bankszamlaszama:

Meghatalmazott neve1:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime: ;

Budapest,

ajanlattevo alafrasa

’ Meghatalmazott eseten



2. szamu melleklet

a Budapest VIII. kerulct^ I lloi ut 06/U. s/ani alahi, 36273/0/ V46 hehraj/i s/amu ncm 
lakas celjara szolgdlo helyiseg berbeadasa

Jelentkezesi lap 

jogi szemelyek es egy^b szenezetek szamara

Jogi szemely/szervezet neve, 
cegformaja:

Szekhelye:

Postacime:

Telefonszama:

.Fax szama:

E-mail cime:

Statisztikai szamjel:

Cegnyilvantartasi/nyilvantartasi 
szama:
Adoszama:

Szamlavezeto bankjanak neve:

Bankszamlaszaina:

Kepviselojenek neve, beosztdsa:

Meghatalmazott neve2:

Telefonszama:

E-mail cime:

Budapest,....................................

cegszerii alairas

? Meghatalm azotteseten



3. szamti melleklet

a Budapest VIII. kerulet, ut 66/B. szam alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szaniu nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasa

AJANLATI OSSZESIT6

Aliilirott.............................................................. . ............ ............... .......... .................(nev/jogi
szemely/ szervezet neve) a Budapest VIII. ................................... szam alatti, 

helyrajzi szamu nem lakasceljaraszolgalohelyisegberbeadasarakiirtpalyazatra
ajanlatomat az alabbiakban foglalom ossze:

Netto haviberleti dij ajanlat: Ft

Berbevetel idotartama*: hattezatlah / hatardzott idd:..........ev
A *-gal megjeldlt resznel amegfeleio szoveg alahuzandd.

A berbeVetel celja/helyisegben vegzendo tevekenyseg:

• • ’ ♦ • ♦ •« ♦ • * • • •• ♦ • v v •* ••• • • ♦ •*•'« • 9'4 >• 4 « < * • ♦ «« V 4 4 • ■ ■»««••»» *4 * • • *»••«»•«• a «4«« • » »* «««««••« » « >
• 4 4 • 4 V 4 • e 4 • • • 4 4 • '« • • •♦♦44 • • 4 ••»»••<•«<»•< 4 « *••*••« •■>*« 4 • « 4 4 4 • 4

Szeszesitalt *kivanok forgalmazni /nemkivanok forgalrhazni.

(A helyisegben vegezni kivant teveken yseghez sziikseges TEA ORkorrel rendelkezni kell.)

Egyeb vdllalasok:
A **-gal rriegjelolt resznel keijiik feltiintetni, hogy a Palyazd a berleti dij eldre; egy osszegben 
torteno megfizeteset hany honapra tudja vallalni, min. I ho - max. 10 ho

**

Budapest,

ajahlattevd alairasa/cegszeru aldwasa



4. szamii melleklet

a Budapest \ HI. koi iilel. I -Hoi ut 66/B. s/am alaUi, 36273/0/A'46 heh raj/i vamii ncm 
lakas celjara szolgAld helyiseg berbeadasa

NYILATKOZAT

Vegelszamolasrol, csodeljarasrol? felszamolasrol, vegrehajtasi eljarasrol

Alulirott.............................................. . ..................................  (nev) kijelentem, hogy az egyeni
vallalkozasom ellen v^grehajtas eljaras folyamatban *van/nincs

Budapest.............................................

ajanlattevo alairasa

Alulirott....................................................................................................................................................
(jogi szeinely/szervezet neve) kepviseleteben kijelentem, hogy a tarsasdg/szervezet

vegelszainolas alatt
ellen csodeljaras folyamatban
ellen felszamolasi eljaras folyamatban
xcgruhajifisi eljAilohamatban

'all ncm u!i 
”van mncs 
4 van nine* 
'van nines.

Budapest,..........................................

cegszeru alafras

A *-gal megjelolt resznel a megfelelo szoveg alahuzando.



5. szamu melleklct

a Budapest VIII. keriilet, UHoi ut 66/B. szam alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szamu nem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbead^sa

NYILATKOZAT 

a palyazati feltetelek elfogaddsarol, 

szerzodeskotesrol, 

szerzodeskbtesi kepessegrol, 

ajanlati kbtottsegrol

Alulirott............................................................................................................... . 
...... (nev/jogi szemely/szervezet neve) kijelentem, hogy a palyazat targy at reszletesen megismertem, az 
ajanlattetel felt&eleit, a paly^zati kifrastmagamra nezve kotelezoen elfogadom.

Nyilatkozbm, hogy a helyiseget megtekintettem, az AHapotat megismertem es azt elfogadom. :

APalyazathoz melldkelt bdrleti szerzodesszoveget megismertemes elfogadom.; 1

Kijelentem, hogy Magyarorszagon berleti jogviszony letesitesere jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy' a palyazati dokumentacidbanszereplo 60 napos ajanlati kotottseget vallalom. 
Amennyiben a Kiiro az ajanlatok bfralatAt elhalasztotta, ugy vallalom az ajanlati kotottseg ugyanannyi 
nappal tOrteno meghosszabbitasat.

Kijelentem, hogy a berbeszamitas felteteleit megismertem, azzal teljes mertekben tisztaban vagyok. 
Tudomasul veszem, hogy amennyiben a palyazatban berbeszamitasi igennyel elek, es a berbeszamitasi 
igenyem reszben vagy egbszben elutasitasra keriil az . elbff&asbah illetekess^ggel biro 
Ingatlanszolgaltat&si Iroda, vagy a tulajdonosi bizottsag reszerol, ugy a havi berleti dijjaT szemben 
beszamitasra nem vagyok jogosult. Mar most kijelentem, hogy amennyiben a berbeszamitasi igenyem 
reszben vagy egeszben elutasitasra kerul, 6gy az ajanlati kbtbttsegemtol e/dZ/ok d//ok eZ.*

Hivatkoz^ssal az Onkormanyzat tulajdonaban alld mgatiahvagyon hasznositisara, tulajdonjoganak 
atruhazas^ra vonatkozo versenyezteUs szabalyairdl szold 45/2019. (02.21.) szamu Kepviselo-testuleti 
hatarozat (a tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) 46. pont c) alpontjanak ertelmeben, tudomasul 
veszem, hogy az ajanlati bizlositek az ajanlati kotottsegtol valb elallas eseten nem jar vissza.

A*-galmegjeldltresznelamegfelelbszbvegalahdzando. -

Budapest,.................................

ajanlattevo alairasa / cegszeru alair^s



6. szamu melleklet

a Budapest VIII. keriilet, Glloi lit 66/B. szam alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szamu nem 
lakas celjara szolgald helyiseg bdrbeadasa

N YILATKOZAT

Kiirdval szemben fen&allo tartozasrol, tovabba add ds adok modjAra behajtando 
koztartozasrol

Alulirott................................................... (mint a................................................................

......................... (jogi szemcly/szervezet neve) vezetd tisztsegviseldje) kijelentem, hogy az 
ajanlattevonck,

Kiiroval szemben berleti/hasznalati-, kapcsolodo kozuzemi- es kiilonszolgaltatasi dij 
tartozasa * van/ nines;

Kiirdval szemben szerzodesben vallalt es nem teljesitett kotelezettsege * van/ nines;
Kiirdval szemben adotartozasa * van/ nines;
Kiirdval szemben egyeb jogcimen fennallo tartozasa * van/ nines,

melyeket az alabbi okiratokkal igazolok:

1......................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................

3 ’....................................

tovabba kijelentem, hogy add es addk modjara behajtando koztartozasom nem all fenn.melyet 
a 30 napnal nem regebbi NAV Altai kiallitott nullas igazolassal igazolok.

Budapest,...............................

ajanlattevo alairasa/cegszeru alafras

A *-gal jelolt resznel a megfelelo szdveg alahuzando.



7.szamu melleklet

a Budapest VIII. keriilet, 01161 ut 66/B. szam alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szamu hem 
lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasa

NYILATKOZAT

Penzugyi alkalmassagrol

Alulfrott......... ........................................ (mint a........ . ..................... ............... .

.................. (jogi szemely/szervezet neve) vezetd tisztsegviseloje,) kijelentem, hogy a 
palyazat targyat kepezo ingatlanberleti dfjanak megfizetesere kepes vagyok/az altaiam 
kepviselt jogi szemely/szervezet kepes, a berleti-, koziizemi es kulonszolgaltatasi dij 
megfizetesehez sziikseges ariyagieszkbzdk a rendelkez&re allnak.

A szamlavezetd banknal az elmult 1 evben sorban alias nem volt, amelyeket az alabbi 
okiratokkal igazolok:

Budapest,...

ajanlattevo cegszeru alairasa



8.szamu melleklet

a Budapest VIII. keriilet, Uiloi ut66/B. szam alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szamu nem 
lakas celjara szolgalo helyis6g berbeadasa

NYJLATKOZAT

a bankszamlaszamrol

A palydzati felWvas visszavonasa, a palyazati eljaras eredmenytelensegenek megallapitasa, 
illctokg az jjanlatok dbita1a<it Lnetocn nia* aiaidun^o nyeiKs<ge m-u-n kmm az 
allalam/ a jogi szemely/szervezet altal befizetett ajanlati biztpsftek osszeget az alabbi 
banksztimlaszamra visszautalni:

B ankszamlavezeto penzintezet:................................................................................ . ..............

Bankszamlaszam:..................... ..................................... *............................................................

Banksz&nlaval rendelkezni j ogosult;.......................................................................................
(nev, lakcim vagy szekhely)

Budapest....................... ..........

ajanlattevb alairasa/cegszeru alairas



9. szamu melleklet

a Budapest VIII. keriilet, UHoi ut 66/B. szim alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szamu nem 
lakas celjaraszolgald helyiseg berbeadasa

XxHXJxXxWx-
Alulirott.......................... (nev), mint a .............................

...................... (jogi szemely/szervezet neve)vezeto tisztsegviselojekijelentem, a tarsasag/szervezet 
a nemzeti vagyonrol szdld 2011. dvi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1.) pontja szerinti adathato 
szervezetnek minbsul.
Atl&hatd szervezetnek mnbsiil: 'y
b) az olyan belfbidi vagy kblfbldi jogi szemdly vagy jogi szemelyisdggel new rendelkezb gazdalkodo szervezet, amely megfelel 
a kdvetkezo felteteleknek: :

ba) - a nyilvanosan nnikbdoreszvenytarsasag kivetelevel -tulajdohosi szerkezete, a penzmosdses a terrorizmusfinanszirozasa 
megelozesdrdl ds megakadalyozasardl szdld tdrvdnyszerint meghatarozott tdnykges tulajdonosamegismerhetd,

bb) az Europai Unib tagallamaban, az Europai GazdasAgi Tdrsdgrdl szdld megAUapodasban reszes allamban, a Gazdasagi 
Egyuttmukodesi ds Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik addilletdsdggel, amellyel 
MagyarorszAgnak a kettds addztitds elkerdldsdrdl szdld egyezmdnye van,:

be) nem mindstH a tarsasagi addrdl ds az osztaldkaddrol szdld tdrvdny szerint meghatarozott ellenorzott kiilfoldi tdrsasagnak,

bd) a gazdalkodd szervezetben kdivetlenul vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal 
bird jogi szemely, jogi szemelyisdggel nem rendeikezo gazddlkodd szervezet tekinteteben a ba), bb) es be) alpont szerinti 
feltetelek fenndHnak;

c) az a civil szervezet es a vfzi^rsulat, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ca) vezeto tisztsegviselbi megismerhetdk,

cb) a civil szervezet es a vizi tdrsulat vaJamint ezek vezeto tisztsdgviseldi nem atlathatd szervezetben nem rendelkeznek 25%- 
ot meghaladd rdszeseddssel,

cc) szekhelye az Europai Unid tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Tdrsdgrol szdld megaHapodSsban, reszes allamban, a 
Gazdasagi Egyuttmdkbdesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan Allamban van, amellyel Magyarorszdgnak a kettos 
addztatas elkeruldserdl szdld egyezmenye van.

Fentieket az alabbi okiratokkal igazolok: ’
1. Eredetij 30 napnal nem regebbi hiteles cegkivonat vagy vegzes a szervezet 

bejegyzeserol,
V ....................................................... .

Kijelentem, a fenti ingatlan berlete idoszakaban a jogi szemely/szervezet tekinteteben nem 
terveziink olyan valtoz&st, amely miatt a jogi szemely/szervezet mar nem minosulne atlathato 
szervezetnek. ’

Tudomasul veszem, hogy amennyiben barmifele valtozas miatt a jogi szemely/szervezet mar 
nem mindsulne atlathatd szervezetnek, a berbeadb a berleti szerzodest jogosult felmondani.

Budapest,...................... 7

ajanlattevo alafrasaXegszeru alair



10, szamu mellcklet

Helyiseg berleti szerzodes 
hatarozatlan iddre

/c^xoldahi kiilcle/ettscgsuHalasi nUlatku/atlal egxutt crvenyes-

.'iiidj cgxnSznd
Budapest I'ovaros \ 111. Keriilet Jd/sekarosi Onkornianyzat (1(^2 Budapest Baiuns u 

ados/dinj IS7*S7]<2-42) (a hnabbiakban Onkonnanx/at) mini a bedemcnx 
tukiidonosj ex burbuado mxeben ebaio Jozseivarosi Ga/dalkodasi Ko/pont Zit. (10S4 
Bikkip^sl Oi uka S ecgs/ama 01 - 10-048457. adoszaind 252QMO9-2-42 
kqnisuli. \oxaezki LIcoikhj xagxonga/Jalkodahi igdzgato) (a toxabbhikb.m Beibcado)

jndsreszrol:

Szekhely:
Cegjegyzekszam:
Adoszama:
Kepviseld neve:
Anyjanevc:
Szuletesi helye es ideje:
Telefonsz^m:

S/emeh iga/olx anx szain:
Lakcfmkartya szam:
Elektronikus cime:
mint berlo (a tovabbiakban: B£rld)
(a berbeado £s berlo a tovabbiakban egyiitt: szerzbdd felek) kozott jbtt letre aluHroit helyen es 
napon az alabbi feltetelekkel:

Szerzodd felek rogzitik, hogy az Onkormanyzatot illetik meg a jelen berleti szerzodesbol eredd 
bu'buadoi jugok u/en beliil a berleti ko/mu dij us lethdik a herbeaddi kkukwtlsegx'k. \ 
BubcdJo dbe'beadas tekimeteben az Oukoimarx/at megbi/abU alapjan. helxeUc ls :i neveben 
jai cl. A s/ei/odchbol eiedo igenxek cixenyeMlusere biiosagok es hatosjgok chut az 
Onkonnanyzat jogosult.

I. A Berleti szerzodes t^rgya:
I. A Budapest Poxaro.s Mil. keriilct Jozsefvarosi 6nkorm;iny/at tulajdunai kupu/i :i 
Budapest MIL. kuulei ..................... huhiai/! szam alalt nyiixantaitoiL a Budapest MIL.
keriilet.................szain alatt talalhato...... m2 alapteriiletu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg (tulajdoni lapon:.................. ) (a tovabbiakban: berlemeny).

2. Az Onkormanyzat ...................Bizottsaga a .......................... szamu hatarozataban dontott a
bedeincnx butKadasna kim mikanos pJyazat eiedmunyuiol. xahinunL hogy a palxazal 
nyuikse a Bedo. Unabha a budvniunxnek tires helxisegkcnt - a Berlo ro/uic Ibrieno 
berbeadasand hatarozatlan idure. Jine ickiiHe1le1 a Berbeado a jelen bcrk-i; szeizodes^el 
bcibu adja. a Berlo pudig niegtekintett alhpotban burletbc xcszi az 1 pontban nKghatauvun 
bcrlemenyt.



IL A Bdrlemenyben folvtatott tevekenyseg:

3. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a berlemenyt................... tevekenyseg celjara
veszi berbe. A Berio kijelenti, hogy a Berlemenyt kizarolag a jelen pontban megjelolt 
tevekenyseg vegzese celjabol veszi igenybe.

4. A Berio tudomasul veszi, hogy a berlemenyben folytatni kivant tevekenyseggel kapcsolatban 
az engedelyezd hatosagok, szakhatosagok es kozuzemi szolgaltatok (atovabbiakban egybtt: 
hatosagok) nyilatkozatat, illetve a jogszabaly szerinti tulajdonosi hozzajarulast neki kell 
megszereznie. Berio tudomasul veszi, hogy ha a hozzajarulast nem kapja meg, ugy 
Berbeaddval szemben k&rtdrftdsi igcnyt nem ervenyesithet. Eire tekintettel a Berbeado nem 
szavatolja, hogy a B^rlo a helyisegben az altala kivant tevekenyseget folytathatja. Amennyiben 
a jelen pontban meghatarozott tevekenyseg a Bdrlonek nem felrdhato okbol, az elobbi 
hatosagok elutasito dontdse miatt hem vegezhetd, a Felek a berleti szerzodest kozos 
megegyezessel megszuntetik.

5. Berio tudomasul veszi ds elfogadja, hogy a tevekenysege megkezdese elott a jelen berleti 
szerzodesben megallapitott helyiseg hasznalati modja megvaltoztatasahoz a tarsashaz 
beleegyezd nyilatkozata sztiksdges lehet. Ha a beleegyezest nem kapja meg, a berbeaddval 
szemben kar- vagy megteritesi igennyel nem Idphet fel. Ez esetben a Felek a berleti szerzodest 
kozos megegyezessel megszuntetik. v .

6. A Berio tudomasul veszi, amennyiben.a berlemenyt a Berbeado felhivasa ellenere nem 
hasznalja a 3. pontban meghatarozott celra, a Berbeado jogosult a berleti jogviszonyt 
felmondani. Berbeado tudomasul veszi tovabba, hogy a berlemeny tenyleges hasznalatanak 
ideiglenes vagy tartos, egyoldalu es onkentes hianya nem erinti a jelen szerzodesbol eredd 
Berloi fizetesi kotelezettsegek fennallasat, tovabba Bdrbeado mentesulminden olyan kar 
megterftese aldl, amelynek bekdvetkezte a tdnyleges Berloi hasznalat hianyaval, drizetleniil 
hagyasaval osszefuggesben all.

III. A berleti iogviszonv kezdete es idotartama:
7. A Berbeado az 1. pontban meghatdrozott berlemenyt hatarozatlari iddre adja berbe a 
Berldnek.
A berleti jogviszony kezdete: a szerzodes hatalyba lepesenek napja
A berleti diifizetesikdtelezettsegkezdete: 2021.... .........................
A berleti iogviszonv vese: hatarozatlan ideju, 30 napos felmondasi idovel

IV. A Berlemeny birtokanak atruhazasa:

8. A Berbeado a berlemenyt atadas - dtveteli eljarassal adja birtokba, amennyiben a Berio a 
jelen szerzodes hatalyba Upesehez sziikseges felteteleketteljesftette. A Felek az atadas-atveteli 
eljaras soran jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rdgzitik a berlemeny allapotat, a meroorak 
allasat, valamint minden, a berlettel kapcsolatosan rogziteni sziikseges kbrulmenyt

9. Felek rogzitik, hogy az Onkormanyzat...... . ...... Bizottsaga a ..../2021. (........) szamu 
hatarozataban foglaltak alapjan Berio havi brutto berleti dijat Ft-ot, azaz 
................................ forihtot eldre egy osszegben teljesftett Berbeado 1178400- 
22229669 szamu OTP Bank Nyrt.-nel vezetett bankszamlajara, atnely osszegrbl a Berbeado 
egyosszegben, 2021. ...................... honapokra alht ki szamlat, es 2021. 
.............. honaptol havi berletidij szamlazasra all at.

10. A Berio kijelenti, a berlemenyt megtekintette, az allapotat ismeri, azt elfogadja.



V, Berio fizetesi kbtelezettsegei:

11. \ S/erzodo fekk a buleti jogwszonv kczdeicn a bcrleti dijat    It ho J AM 
.izaz . . lonnl ho 1 Al A mszugbcn hatarozzak mcg A Berk* ludomaMil \eszt, hog'. 
. huldi du L\cnk, az adoti m lanuai l-iol a KSH aluil kozzukti ukvo cvi milauos indw 
menuki v J umdkudik A her leu dtj cmJUdu^-iick dso idoponua 2022 januarhonap Xjanii.ii 
|],i\i undo o^szege IchiUdJ bonapban kuul szamlazaMa

12. X Berio a h.ni lxik-ti ihjal hawnta clou, a largyhonap 15 napjaig kokks nuffi/eim. r 
Beibeadu ne\eKn kitdhiou sziunla alapjan. a s/amlan vereplo bankszamlaia X bankszande 
%/ima a hukii vcizodes megkaioinek idoponiiaban 117840119-2222%6() ((HP Bank NpI ) 
A bankszamla szama a bprjeti szerzodes idosz^ka alatt v&tozhak amelyrol a Berbeadd 
tajekoziatjaa Beflot A Berlbi a berleti dij az 7'^ontban szereplo idopohttol terheli. A Berio a 
bcikti dual abban a/ esetbun i& koick^ havonta megfizemi ha a bavi '•zamiat valannhcn okbol 
nun kapja kezhez 1 / oclbui abcileii dij.it az do/o haxi ^/amlan lino hank'.Zdmlaia kokks 
nulabn A buikli djjli/eies akkun tekmlheio idjtsnennck ba az a taigvhonap 20 napjaig a 
Beibeado bankszamlaian jovanasra kuul Xmumyiben a Beilo a lizukni kotdezuttsugU 
hdvtekn szandaia lizui be az nem szami tdjesiksnek X Beilo kusuidmus bzuksu u^tkn a 
Berbeadd a Pdgan lonen\kon>\bun mughataiozon ke>udelnn kamatut vunulja tel

13. X Berio uidomasul veszi. hogv amennuben a beileli jogMszony Ktnmbcn mcgs/unesu 
i^ilin a >0 pontban todalt knniUM UtekvdHcgLnek twin ksz duget a bcikli uzcizoiks 
megszuneset koveto naptol a hdyiseg tenyleges Hiiritesdg a jogcfm. nelkiiH hasznalat utan 
havonta, a berleif jogviszony megsztoesei^ jranyado ,berleti dyjal azonos
osszegu hasznalati dijat kell i^egfizewfe A hasznalatrdijrpl a jBdrhea^ohem &ji't ki havonta 
szamlat, csak utdlag, a Kasznalati dij megfizetdse utan. A haszndlati dijat havonta elore, minden 
hon.ip lx napiaigkell meglizctni ubeildi dij megfizctucie szolgalo a beilcti dmol kuilhtoH 
ulobii huu szdml.in lev* " bank^amkna Um leno dlutula^ul Aini-nnubcn a bjnkszamkisznm 
\almzik a Berbeadu euol wkozuii.e.1 ad X hasznalau dij akkor k-kimhetu lelksdcllnck Im 
.iz a tumvhojmp 20. napjaig a Bcrbeadd bunkvamlaian joxairawa keriil. A habznalaii dij 
kcscdchnes lizcle< e^eten a Berbeado a Polgaii hM vcn\konv\bcn incglidtjiozoii kesedehiu 
kainatot szamitja fel.

14. A Berio egyeb fizuk^i koidezdbegci:
A Szolgaltatoval kotott megajlapodas alapjan fizetendd.

A szeizodcs kbte^ekcM ................... - lYhd 1 AFA, cwnte a
taisudia/ kozinukse dltal niLghaiaitvoP o^s/egii xahozik. 
arnchct a Berbeadd kbzbl a Berio tele. Xinennysbcn a Berle 
a \izdm huduMK^i \agy \izdij lizukM koklezelbcgcnck 
nem lev elegcl a Szolgahalu a \i/i»rat lorli a 
nyiKantaHasabol. a kivo> kohscg mcnckc d tai^idiaz 
kivgvule^c dltal meghaiaiuzoil \izoia iidkith ko/ik kidbug 
OMszueeic udlozik. nniuknek o^zugu a szeizidokine.s 
idopontjaban’............... - Ft/ho + AFA.
A Szolgaltatoval kotott megallapodas alapjan fizetendd.

A Szolgaltatoval kotott megallapodas alapjan fizetendd.

A xzolgahdtm.il kbioU mcgallapida' ulapiaa fizetendo 
Xmenndbun a Lusashazban hazkozponii iuiu kend 
kiahkiliiva. ug\ a kozpyuk-*) ha'.auvn Japan l.i'^agunk 
a tinesdijai Al X-\al icrhchun haxonla kt>zamla/za.

Viz es csatomadlj /vallozo/ 

Qzemeltetesi kozos koltseg

Aramdij /valtozd/

Gaz szolgaltatas dija /valtozd/

Futesszolgaltatas/valtozo/

xzolgahdtm.il


A fizetesi kotelezettseg osszege a vonatkozo rendeletek valtozasa eseten modosul.

A Berio az elbbbi fizetesi kotelezettsegek teljesiteset vallalja.

15. Ha a kulon szolgaltatasok dijat a Berbeadd szamJazza a Berio fele, azt a BerJonek a 
szdmlanszerepldhatariddig kellatutalhiaamegjelolt szamlara. A fizetessel es kesedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a berleti dfjra vonatkozoak az iranyaddak. a

16. A Berio kdtelezettsegetvalla! arra, hogy a helyiseg birtokba adasat kbveto 8 napon belul, 
amennyiben a helyiseg rendelkezik kozmu ellatottsaggal, kezdemenyezi a helyisegben a sajat 
koltsegen a vizora felszereleset/hitelesiteset, lejard vizdra cserejet (a cserevel kapcsolatos 
koltsegeket),vagy a neveretortend atirasatvalamintvalamehhyi; a berlemenyhasznalatahoz a 
Berbeadd szerint szukseges szolgaltatasi szerzodes megkoteset (a tovabbiakban: szolgaltatasi 
szerzodes) a Fovarosi Vizmuvek Zrt.-vel, a Dijbeszedd Zrt.-vel, az ELMU Zrt.-vel, a FOTAV 
Zrt.-vel, a Gazmuvck Zrt.-vel es egyeb szolgaltatoval (a tovabbiakban: Szolgaltato), es a 
szolgaltatasi szerzodes megkoteset a Berbeadd fele 90 napon belli! a szolgaltatasi szerzodes 
egy mdsolatanak ataddsaval igazolja. Berio tudomasul veszi, hogy a kozmuvek 

. uzemkepessegenek allapotat felul kell vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott ,

17. A Berio tudomasul veszi, amennyiben a Berbeado a berleti jogviszony fennalldsa alatt 
kivari kozmu merdorat felszerdteini a berlemenyben, azt turhi koteles, es a merdora 
felszereldset koveto 8 napon belul a sajat neveben a szolgaltatasi szerzodest meg kell kotnie, a 
megkotes tenyet pedig a szolgaltatasi szerzodes egy mdsolat^nak megkiildesevel kell igazolnia

18. A B6H6 vallalja, hogy a szolgaltatasi szerzodesekben szerepld, illetve a szolgaltatd altal 
kiszamlazott szolgaltatasi es egyeb dijakat a berleti jogviszony - jelen szerzodes 7. pontjaban 
szerepld - kezdeti idopontjatol a szerzddesben, illetve a szamlaban szerepld hataridoig a 
szolg^ltatdk reszere reridszeresen megfizeti.. ■

19. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy berleti dij, kozuzemi dij, hasznalati dij es egyeb hatralek 
eseten - ha a fizetesi koteiezettsegenek nem tesz eieget - a Berbeado a jelen szerzodesben 
szerepld adatait koveteleskezelo cegnek kiadja.

20. A B6rI6 tudomasul veszi, amennyiben vele szemben berleti dij, kdzmu dij, kesedelmi kamat 
vagy a.koveteldsbeszedesevel kapcsolatos kbltsdgmeriil fel, azaltalaaBerbeaddnakbefizetett 
osszeget a Berbeadd eldbb a koltsegekre, majd a kamatokra, ezutan a berleti dij, majd a 
kozuzemi dijtartozasra szamolja el. ? \

VI.Qvadek:

21. A Szerzddd felek rogzitik, hogy a Berio a korabbi palyAzati eljaras soran, a Berbeadd altal 
megallapitott bankszamlaraFtajanlati biztdsitekot megfizetett. ABerldnek a jelen 
szerzodes kapcsan ................. Ftovadek fizetesi kotelezettsege all fenn. A45/2019. (11.21.) 
Kepviselo-testuleti hatarozat 24. pohtja szerint a befizetett pdlyazati biztositek az ovadek 
osszegebe beszamit. Szerzodd felek rogzitik, hogy a Berio a Berbeadd altal megallapitott 
bankszamlara ............ .,-Ft osszegu dvadekfeMtdst teljesitett.

22. A Berbeadd az ovadekot a Berio altal meg nem fizetett berleti dij, a kozuzemi dij vagy 
karokozas eseten a kartalanitas kiegyenlitesere, valamint ezek kamataira -es koltsegeire 
szabadon, a Berio hozzajarulasa ndlkul felhasznalhatja. Ez esetben a Berio koteles az ovadekot 
az eredeti osszegre a Bdrbeadd irasos felhivasatol szamitott 8 napon beliil kiegesziteni.
23. A befizetett ovadek, annak a jegybanki alapkamattal mcgegyezd merteku kamatta! novelt 
osszegbeh a berleti szerzodes megszunese kapcsan a helyiseg Berbeadonak torteno



\is^A‘aJjsai koscto napon bdul siss/akn a Berldnek. lu ukkoi nines scmmifde hatraleka 
.1 beikmuHl mra ha^znosilhato alldpotban adja sise/a binokba a Berbeadonak.

kniennsibvn a hehiseg \ iss/aadcisakoi a Bvrlonek a/ Onkonnanxzak sags a Bcrbeado ide a 
imkmvnrAd k.iptsoknoupn leian laikvas i san. a tarkvaM a Berbeado a/ os adckosszepubol

VIL BerJo egyeb jogai, kotelezettsegei:

24. A S/er/odo fekk log/ihk. bogs a Berio ahaJ a berlvniensbe Imivto bdogaJa^huz 
.ilhuildhc adashor a hdsi^g ssueiuhez. a bakti jog abuhazasihoz a bvibeado uasheb 
h< watai uiasa. sjlanunt a Berbeado u> Berio ezzd kapusdatos hAm»s mcgallupoiUsa (herku 
s/ui/oJesmnJosiijs) s/uksegus

\ Berio tudomasul sc*zi. hugs a losabbi hasztukitb.' (albalelbc) adas kap^san kizatolap 
lunies/uK-s ^/unidkd. salaniini a ncnizui sagsoniol szolo 2011 c\i( X( \I Ionins 3 (1)
beke/dc^ 1 pool ^zuhiUi atlaihato .vuse/Uid lothut szetzodeM iudom.^ul scszi tosabba. 
uinunnstbcn a sji >zuizudoil Id lulajdonnsi s/uikvzekben, sags epsebokbul olsan saltozas 
all be amvh alapjan mdi num nnnoMtl atkithaU’ s/ersezetnek, kotdes st Ie s/emhen a bet leu 
s/ei/odusi azonnuh hatnllsj Idinimdam I lu-nsi a ha^nalalba alberlctbe jujsiA] szolo 
‘Zuizodesben logzilemu kdl \/ dobbjck ehnaiaddsa vsvten a Berbeado a Berios cl s/einben 
a beileh szenodest azonnab lundlsd fdntoudbmju A btrfvmcns beiieii joga kizarolag a 
Beibeadd bu/AihiiLilasa mJIch nihazhalu at masia sags eseidhnod teuneszeks s/uncllsd 
sags aneniztli sagsomi'l'•/olo JOH csHXCXl torsens i § (I)bikudesben nieghdhirozott 
atlathmo s/er\e/eHd.

25. Berio kotdes a bciknicnst a baendezcsi Ungs ail icnddtcie'vuuen hdsznahu 
saLmini pondoskodm a bcieiuiezesi Lugsakban. ideatsu az cpiik-t s/eikczeu deineiben 
\ czvickckhcu. epi’debiekzcidcsi laigsakbaii - nnnd a ki/aiolagosan hasznalt. mind a ko/o^cn 
h.isziiah hdsisigckhcji a saiat. sags a berk mens hasznalatara sdc ups mt jugoMtou '■zeindyck 
niafauuia^a tan kdetkczeU hjbak kijavilasarol az okozoli kar mceldncsuid.

2o. A Berio kotdes az allagmegosas udekben a bcrlemenscn belli! Idnicmki kaibantarlas*. 
lasiljsi mujikakdt '•■qal kbli^egen elsegezm. A bet lemons buiknlatamak ajloinak. abkikujnak 
c> a herlcmcns Ixncjidc/oei/ick. a poHabhik az ijzleij)t>mk>kzmmik a kmb.mtaHas.isak illciokp 
azok poilasasak esciejesd kapcsulatos kolbigek sisdc>eica Berio koklcs. I uol a Idck kiilon 
megjlJapodi’sban dlcihetnek.

27. A Berio az upulelben leso lubhi bedu. a szoni.s/edoL salauimt a lakok nsupalmai us 
munkdjat /astuu tvs ekuns seget num (blsLnhai \ Berio, a tagjai dolyo/oj. uzkt* partnuivj 
Umusilbainak ohan magatanasl. aiuds a tobbi Kilo, a s/omszidvk. sj.unmt a kikok 
nyugalmat vagy munkajat zavarja.

28. A Berio kotelcs a berlemeny kozvetlen komyezeteben akar a Berio vagy tagja, dolgozoi, 
iizleti partnerei, iigyfelei altal tanusitott, a kozossegi egyutteles kdvetdmenyeivel kirivoan 
ellentetes magatartasokat, az onkormanyzat kozterulet felugyeletet ellato szerve felc 
haladcktalanul bejelenteni.

29. A Berio a berlemenyben kizarolag az altala beszerzett, a tevekenyseghez sziikseges 
engedelyek (pl. mukodesi engedely. epitesi engedely, hasznalati modvaltoztatas - beleerlve az 
vneigia igenst is) birlnkubdii kezdheti meg us ekunysegcl. \ luilcinenshcu tsukas/cizbdv>Kn 
fopkilt les ckvns.scg ellatasdhtv sziikseges gepeket es bcicmiuze>ukel u/viueltethcti. Az 
uzcmeltetcs a sajat kueka/aiara. fdclossegeie vs ivihuiv loHemk



30. A Berio tudomasul veszi, hogy a tulajdonaban allo, a berlemenyben levo vagyontargyakra, 
valamint a tevekenysegbdl eredo karokert Berbeadd nem felel, ezen karokraa Berio jogosult 
biztositast kotni.

31. A Berio sajdt kdltsdgen koteles gondoskodni:
a) a berlemeny, a berlemenyhez tartozo eszkbzdk, berendezesek allaganak megorzeserol,
b) az epulet tovabba a kbzbs hasznalatfa szolgald helyisegek es teruletek tisztantartasardl es

’ megvilagitasarol, ha eza B^rlo tevekenysdge miatt valik szukshgeSse,
c) a tevekenysegevel kapcsolatban keletkezett-haztartasies ipari hulladek elszallitasardl,
d) az epulet olyan kbzponti berendezeseinek karbantartasardl, amelyeket a Berio kizarolagosan 

, hasznal, illetdleg tart tizemben,
e)a helyisegekhezesetlegesentartozo uzlethomlokzat* kirakatszekreny,vedbtetb, 

emybszerkezet, biztonsagi berendezesek karbantartasarol,
f) a hclyisdgben folytatott tevekenyseg koreben felmeriilo felujitdsrol, potlasrol, illetdleg

mukodesevel bsszefuggb hatosagi engedelyek beszerzescrdl, valamint
g) ha a berlemeny elbtt jarda van, annak atisztan tartdsardl.
h) a hatosagi, tuzVedelmi, balesetvedelmi es polgdri' vddelmi elbfrasok maradektalan 

. ' betartdsarbl. :
i) mindarrol, amitjogszabalyok elbimak.

32. A Berio a berlemenyben csak a Berbeadd elbzetes irasbeli engedelye alapjdn vegezhet 
barmifeleatalakitast, beleertve tevekenysegehez szukseges sajat kbltscgen vegzendb 
atalakitdsokat is.

33. Az atalakitasi munkalatokhoz szukseges hozzajarulasok es hatosagi engedelyek 
(telepiileskepi bejeldntesi eljaras) beszerzese a Berio kotelessege.

34. A Berio tudomasul veszi, barmifele atalakitdsi, felujiUsi, karbantartasi munka - beleertve 
a berlemeny szerzodeskoteskor megisiriert allapotahoz kepest szukseges allagmegovo, javito es 
karbantartasi munkakat is - ellenertekcnek berleti dijba tortend beszamitasara, kiildn 
igenylesefe, illetve emiatt a berleti dij csokkentesere csak a munka megkezdeset megelozden a 
Berbeaddval eldzetesen tdrtent frasbeli megallapodas alapjan vanhelye. ■

35. A Berio ertekndveld beruhazasait jogosult — a Berbeaddval ezekre tbrtenb megegyezes 
hianyaban pedig koteles - a szerzodes megszunesekor a berlemeny szerzodes megszunesekor 
fennallo allaganak serelme nelkul leszerelni, illetve koteles a leszerelessel okozott allagserelmet 
a Berbeadonak megteriteni, az eredeti allapotot helyreallitahi. A Berbeadd a Berio 
ertekndveld beruhazasainak megteritesere akkbr koteles, illetve abban az esetben koteles 
jogalap nelkuli gazdagodas cimen a Bdrlo reszere penzdsszegmegfizetesere, ha a beruhazashoz 
vagy ertekndveld munkahoz elozoleg a Berbeadd hozzajarult, es abban a felek irasban 
megallapodtak. A Berio ilyen cfmen berleti dijba torteno beszamitasra csak akkor jogosult, ha 
a Berbeadd ehhez elozoleg hozzajdrult

36. A Berio koteles azon tevekenysegek eseten, inelyek telepuleskepi bejelentesi eljaras 
kotelesek, a szukseges hatosagi engedely beszerzesere iranyuld eljarast kezdemenyezni. Ezen 
felul a Berio az epulet homlokzatan- a tarsashazban levo helyiseg eseten a tarsashaz 
kdzgyulese, tiszta bnkortnanyzati tulajdonu hazban levo helyiseg eseten a Berbeado elbzetes 
engedelydvel es az altala jovahagyott helyre ds kivitelben - csak olyan cegtablat, emblemat, 
reklamot, legkondicionald berendezest, szellbzd kivezetest helyezhet el, amely a vonatkozd 
jogszabalyoknak megfelelb. Az epitesi engedely- vagy telepuleskepi bejelentesi eljaras koteles 
cegtabla, emblema, rekldm, legkondicionald berendezes szelldzd kivezetest kihelyezese jogerbs 
dpitesi engedely vagy telepuldskepi bejelentesi eljardsban tbrtent hozzajarulas birtok^ban 
helyezhetd el. A tarsashaz vagy a Berbeadd elbzetes engedelye nelkul, vagy epitesr^g^Ofcx 



vagy telepuleskepi bejelentesi eljarasban tortent jovahagyo hatarozat nGlkul kihelyezett dolog 
oetun a Berbeado a beiluti s/u/odusi iehnondhatju.

37. A tiszta bnkormanyzati tulajdonu hazban 16vd helyiseg esten Berbeado a reklam 
unguddxu/iscl beileii diiho/ kotheti.

3N. Berio ki|denii. hog\ a jden szui/tuk^ migkoiesu idoponijaNm a nenvai \ag\omnl 
^/ok> 2011 cm CM \ I. tonuns 0 (1) bckezdc* 1 pont b. alpontia .dapjaii atlatlum 
vei uvetnek icimvul 1 zi a tuny t a Bcrbeadonak AtadottcegkiwnaUdl iga/vha \ alkiha.hog) 
a beiluu s/ci/nilcs lartama alati a lulaidonosi veike/eien num vaho/tal olvan Hidden. amd> 
.dapiun inai num inmosul alQhaio s/muzcinuk. Judumasul \cvi. hoyx :miunnjibun a 
Uil/ldoiioM s/cikc/elchcn toHcni xalUvas mull xagv eg>ebokbd mar num minnsul atlathaio 
s'uxi/Unek, a Berbeado a jckn var/odeM a/onnali haLdlvil IdmondLalja

39. Bcilo <i szi'khehebun. a ccgiqn/e^ubun. Uigj kcp\isuklelvn bcunuiU/o \alnvaM 
kokk* a cugbrosagi \aho/as|ck-nksi kodem bunjujtjsai koxelo 15 napon bulul a 
Bcrbeadonak beidcnieni Hasnnbkeppuii ko/olm kell a s/irAKksbui s/eieplu hankszamlaia 
nng^/unusul c" az u] bank-./amla  Az cnnek dmulas/tasibol credo kaiekcH a Berio 
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40, \ Burin a uidomasia nilnstol .sAinufott 8 napun beluJ koteles beidcnicni a Berbeadonak 
ha vcle szemben felszamolasi vagy csbdeljaras indult, vagy a vegelszamolasat hatarozta el.

VIII. Berbeadojogat kotelezettsggei: * S > ' % * C
41. A Bcrhcado szaxatol a/urt. hogs haimadik szemdynek nines a hehneye u>nalkozu oh an 
loga amcl} a Berloi a hehiseg biitokbuxetdcbcn zasdilalan hasziidLitban akadaluvza, sags

42. \ bur let tailamu dlatt a Berbcadu gondoskothk u Berio lures! kolckvell<*p^ mclluU. az 
elcive^zuhi oko/o az jngdllan allaeai vc^zchc/teto. a huh keg icndchctvss/eni husznalate. 
k-jnugu>LH akadalso/o. a Bcrbeadot luihulo hibak kiiaxiUkaiol A Berio *. niunknlaTok 
chug/csd a bcibc.'duxal Idituni it isbeli nicgdlkipoda^ ulapian atXiiHalhaija. Berio 
Ji.ila.lukiJldiHil ktnuk> a Berbeado sags niugbizotija fulc iuhhan buickntuni. ha .t 
buik-nienxbun a Bcrbeadot luihelo niunkalal chcgzesu valik '■zuksugesse. A buiuknus 
elmulasztasaboh vagy kesedelm6bdl eredd, vagy azzal dsszefuggo karokert Berio felelds.

IX. A kezbesites szabalvah

43. Az ertesiteseket a Szerzodd Feleknek a szerzodesben rogzitett szekhelyere lehet 
usciixumji kuzbcsitum kczhcsjUnel c> poMam A fekk nigzitik. ameniixiben i. Berio a 
szekhelyebun bubnuikezuit \a1to/usi a Bcrheaduiiak num jdenu he. a Berbeado altal .iz 
utolso ismert cfmre kuldott leveleket a Berio altal kezhezvettnek kell tekinteni.

44. A Szerzodd Felek megallapodnak abban, bogy a postal uton megjculddtt kuldemdnyt a 
kezbesites mcgkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvelelt 
inegtagadja. Ha a kezbesites azert volt eredmcnytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at /az 
,.nem kereste^ „elkoltozdtt” vagy „ismeretlen helyre koltozott” jelzessel erkezett vissza/ az 
iratot annak visszaerkezese napjan kell kezbesitettnek tekinteni.

X. A Berleti szerzodes megszunese:

szam.il


45. A Szerzddo Felek barmelyike jogosult a berleti szerzodest rendes felmondas utjdn, 
indokolds nelkiil 30 napos felmondasi idovel felmdridani. A felmondas a honap utolso napjara 

: szolhat. < y y

46. A Berio rendkivuli felmondassal szuntetheti meg a jogviszonyt, ha a Berbeadd a jelen 
berleti szerzodesben foglalt kotelezettsegeit sulyosanmegszegi.

47. A szerzodo felek fogzitik, hogy a lakasok es helyisegek berletere, valamint az 
elidegenitesukre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIII. torveny 25. §~a 
szerint a berleti jogviszony Berbeadd reszerol tortenb a Bdrio szerzbdesszegesere alapozott 
rendkivhli felmondasanak van helye a kovetkezo esetekbenes modon:

a) Ha a Berio a berleti dij fizetesre megallapitott idopontig a berleti dijat nem fizeti meg, a 
Berbeadd kbtelesaBdriot-akdvetkezmenyekrefigyelmeztetessel-ateljesftesreirasban  
felszdlitani. Ha a Berio a felszolitasnak nyolc napon beliil nem tesz eleget, a Berbeadd 
tovabbi nyolc napon belul irasban felmondassal elhet. A felmondas az elmulasztott 
hatamapot kovetd honap utolso napjara szolhat. A felmondasi iddnem lehet rovidebb tizendt 

/ napndl. yy^yy; y

b) Ha a Berio magatartasa szolgal a felniondas alapjaul, a Berbeadd koteles a Berlot - a 
kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a magatartas megszimtetesere vagy megismetlesetol 
vald tartozkodasra a tudomdsdra jutdsatol szamitott nyolc napon belul irasban felszdlitani. A 
felmondast az alapjaul szolgalo magatartas folytatasarol vagy megismetlesetol szamftott 
nyolc napon belul irasban kellkozblni.

48. A 47. pontban meghatarozott jogszabalyi rendelkezesekre tekintettel Berbeadd a Berio 
szerzodesszegd magatart^sara- alapozott rendkivuli felmondassal szuntetheti meg a berleti 
jogviszonyt kulonosen akkor, ha a Berio
a) A berlemenyben a sziikseges engedelyek hianyaban kezdi meg a tevekenysdget. .
b) A berlemenyt nem a jelen szerzodesben meghatarozott celra hasznalja, vagy masnak a 

Berbeadd hozzajarulasa nelkul reszben vagy egeszben hasznalatra atengedi. vagy arra a 
Berbeadd hozzdjarulasahoz kotott barmilyen szerzodest kot, hozzajarulas nelkiil.

c) A Berbeadd reszere fizetendd berleti dij, kozUzemi dij, karterites, illetve egyeb fizetesi 
kotelezettseg teljesftesdvel kesedelembe esik, es a Berbeadd frasos - a felmondas kilatasba 
helyezeset is tartalmazo - felhivasara a fizetesi kotelezettsegenek a felszolitas kezhezvetelet 
kovetd8napon beliilnem tesz eleget.

d)- A berleti szerzddes megkdteset kovetd 8 napon beliil nem kezdemenyezi, vagy a Berbeadd 
felhivasat kovetd 8 napon beliil nem intdzi a vfzdra nevere tortend atirdsat, valamint nem 
koti meg a berlemeny hasznalatahoz sziikseges valamennyi szolgaltatasi szerzodest, vagy a 
szolgaltatd felhivasaban szerepld hatariddn beliil a szolgaltatasi szerzddesek sziikseg szerinti 
modositasat, vagy ezek megkdteset az elobbi hataridon beliil a Berbeadd fele a szerzddesek 
egy masolatanak leadasava! nem igazolja. Meghiiisftja, ilk akadalyozza az uj merddra 
beszereleset.

e) A szolgaltatasi szerzodesekben szereplo, illetve a szolgalfatd altal kiszamlazott szolgaltatasi 
es egyeb dijakat a berleti jogviszony kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban 
szereplo hataridoig a szolgaltato reszdre nem fizeti meg.

f) A befizetett ovadek reszbeni vagy egeszbeni felhasznalasa eseten azt az eredeti osszegre a 
Berbeado irasos felhivasatol szamitott 8 napon belul nem egesziti ki.

g) A berlemenyt ds berendezesi targyait nem rendeltetesszeruen hasznalja^ az ezekben altala 
okozott hibakat a Bdrbeado felhivasara, 8 napon belul nem javitja meg, ill. a kart nem teriti 
meg a berbeadonak.

h) A Berbeadd felhivasa ellenere nem vegzi el az allagmegovas erdekeben a berlemenyen belul
. felmertilo felujitasi, karbantartasi, javitasi munkakat. :



i) X beikmcnxben .1 Beibeado ekveles eugcdclvu uelkul \egez atalakuast vagy houRM X 
laisashaz \ag\ J Beibeado clozetes ungcdehu nelkul, \ag\ epik'si engeduK  Khiz 
ki uklanun ilkt\c ueglablat. IcgkondieiopaJo beiendu/ust. vellozo Xnezeksl

jTulk.nl

i) X biik-nu 1U ugs basznalhi a Berio, a tagjai. a dolgoAH az uzlcti paiineiu ok.ai 
magalaitasl tanubHanak amely az epuktbcn lexo nwsik berlol lakokat. s/omvidokat a 
kxckcnwgebLn z<i\ irja vagy xo/ehhekzUei. teiumt. us uzt d in,.gjkiitdsat u Beibeado 
lekzohlasat koveto 8 napon belul mm s/unteii mcg

k< X Berio a heilemeny kivvutlen kornyezciebui akar a hello \ag\ lagia dolgozoi. uzku 
parmaei. ugytelei alial tanusilott. a kozossegi egjuUelc< kovclclnwnyeuel hmoan 
dknk*iC'l magatailasokat neki ichobaio okbol az onkonnan>zjl ko/leinlu fdugsdekt 
illato szenu Ide nem jelenh be

1) X bulaneuM a Bcrbeado Idhisasa clkncK Min hasznalia illeUt mm lunikUekssz^men

m) \ b.Hosagi. luzicdehni. balcseBedehni us polgan \uddini ekmasokal a Berbeado Iclhiva^a 
dlemn. nem lartja bi

n) X szekheheben lakuimuben bLkowlkezcii \ahozast num jdenu be a Bcrbeadonak
o) Num cngudi bu i Beibeado kqmscloia a buleimndic a unddu.iewuu has/nalat 

dlenoizusu illei\t a Beibead6t leihJo lehmlaM niunkak xegze^t eukUben. illcbe izek 
\ i gzusubeh akadakozza

p) X |dcn szcizouksben egvus pontiaihan k’glah usclekbui

4‘). X bi Hen jogvivonv egyebekben az M pontban hnatkozoil mps/abaKok altal szabalxozoii 
u^ackben szmuk met

50. X buHeli jou\iszon\ hainnhen megszumsu eseten a Berio kulek< a berleu iog\is/on\

jTulk.nl


torveny, a Polgari Tdrvenykonyvrdl szolo 2013: evi V. torveny,valamintaz Onkormanyzat 
tulajdonaban alld nem lakds celjdra szolgald helyisegek berbeaddsanak felteteleirdl szolo 
35/2013. (VL20.) Budapest JozSefvarosi Onkormanyzatirendeletmindenkori vonatkozo 

' rendelkezesei az iranyadoak.

55. Szerzodo Felek az esetlegesjogvitajukat elsodlegesenperen kfvuli megallapodassar 
kiserlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredmenyre, a bdrlemeny helye szerint 
illetekesbfrosagkizardlagosilletekessegetkdtikki.  ^

56. A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzodesben foglalt kdtelezettsegei vallalasdra kdzjegyzo 
elott egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot ft ala. Ez alapjan bfrosagi vegrehajtasnak 
van helye. A berlo tudomasul veszi, amennyiben az egyoldalu kotelezettsegvallalasi 
nyilatkozatot a jelen berleti szerzddds aiafrdsat koveto 5munkanapon beliil nem jga ala, az 
Onkormanyzatnak, illetve a Berbeadonaka Berio kijeloleserdlszold jognyilatkozatahozvalo 
kotottsege megszunik, a jelen berleti szerzddes hem lep hatalyba. <

57. A Szerzodo Felek kijelehtik, hogy a berleti jogviszonybdl mindenkor fennallo berleti dij, 
kozmu dij es egyeb tartozas merteket a Berbeadd szamlai, hyilVahtdrtdsai, konyvei alapjan 
kesziilt kozjegyzoi okiratba foglalt tenytanusitvany igazolja, amelynek elfogadasara a Felek 
jelen szerzddes alairasaval kotelezettsdget vallalnak. v

58. A Szerzodo Felek megdllapodriak abban, hogy a Berbeadd a kozjegyzdtol a teljesftes 
kotelezettsdg lejarta, a berleti jogviszony megszunese megallapitasanak tenytanusftvanyba 
foglalasat is kerheti, amennyiben a bfrosagi nemperes eljarashbz erfe sziikseg van.

59. A Szerzodo Felek a felkert kdzjegyzdnek a titoktartasi kotelezettsege alol a felmentest 
megadjak, abbdl a celbol, hogy a fenti egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot, ill. a 
tenytanusftvanytelkeszitse.

60. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat es a 
tenytanusitvany koltsegei a berldt terhelik.

61. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a lakasok es helyisegek bdrleterol szold 1993. evi 
LXXVIII. torveny 11/A. § (1) bekezdese es a 95. § (2) bekezdese ertelmeben 2016. januar 1. 
napjatol a Berbeadd a nem lakas cdljara szolgald helyiseg tekinteteben a jogszabalyban 
meghatarozdtt energiahatekonysdgi taiiusitvany masolati peldanyat a berleti szerzddes 
megkoteset megelozoen kdteles az uj berldnek bemutathi es azt a szerzddes megkotesdvel 
egyidejuleg a Berio reszere dtadni.

A Berio jelen okirat aldfrasaval kijelenti, hogy HETA;.szammal 
ellatott energiahatekonysagi tandsitvany eredeti peldanyat megtekintette, tovabba az azzal 
mindenben megegyezo masolati pdldanyt atvette.

62. A jelen berleti szerzddes akkor lep hatdlyba, ha a Berio a kdzjegyzdndl az egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot alafrta.

63. A jelen berleti szerzddes megkotesevel a Szerzodo felek kozott a berlet targyaban korabban 
esetlegesen letrejott szobeli vagy irasbeli megallapoddsok a hatalyukat veszitik, kiveve azokat, 
amelyek a jelen szerzddes mellekletet kepezik.

64. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti szerzddes alafrasara jogosultak. E 
kijelentestikert, valamint a berleti szerzodesben leirt adatok helyessegeert teljes anyagi 
felelosseget vallalnak.

65. A jelen szerzddes mellekletet kepezi a Berio cegkivonata, alairasi cimpeldanya, a 
kepviseldje szemelyi igazolvanyanak es lakcimkirtyajanak masolata.



Jelcn szerzodes [) szamozott oldalbdl all es 5 (ot) eredeti peldanjban keszult. A berleti 
.i S/crzmfri Felck doKasis ulan. mint akaiaiukkd nnikknlvn nk’yugxv/ui 

jovahagyolag irtak ala.

Kelt: Budapest,

Budapest Jdzsefvarosi Onkormdnyzat * Berld / kepviseWje
berbeado kepviselcteben eljaro .

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt», 
Novaczki Eleondra 

vagyongazdalkodasi igazgato



Helyiseg berleti szerzodes 
hatarozott idore

/egyoldalu kotelezettsdgvallaldsi nyilatkozaftal egyutt ervenyes/

amely egyreszrol:
a Budapest Fovaros VIII. Keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (1082 Budapest, Baross u.
63-67.; adoszama: 15735715-2-42)(a tovabbiakban: Onkormanyzat), mint a berlemeny, 
tulajdonosa es berbeadd neveben eljard Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt (1084 
Budapest, dr utca 8.; cegszama: 01-10-048457; adoszama: 25292499-2-42; kepviseli: 
Novaczki Eleondra vagyongazdalkodasi igazgato) (a tovabbiakban: Berbeadd)

masreszrol'. V: Wy

Szekhely:
Cegjegyzekszdm:
Addszama: .
Kepviseld neve:;. ;y;
Anyjaneve:
Szuletesi helye es ideje:
Telefbnszam: ; j
Lakcfm:
Szemelyigazolvany szam: \
Lakcimkartya szam:
Elektronikus cime:
mint berld (a tovabbiakban: Berio) / ; -
(a berbeadd es berld a tovabbiakban egyutt• szerzddo felek) kozott jott letre aluhrott helyen es 
napon az alabbi feltetelekkel:
Szerzddo felek rogzitik, hogy az Onkormanyzatot illetik meg a jelen berleti szerzodesbol credo 
berbeadoi jogok - ezen belul a berleti kozmu dij - es terhelik a berbeadoi kotelezettsegek, A 
Berbeadd a berbeadas tekinteteben az Onkormanyzat megbizasa alapjan, helyette es a neveben 
jar el. A szerzodesbol eredd igenyek ervenyesitesere bfrdsagok es hatdsagok elott az 
Onkormanyzat jogosidt. I. 2

I. A Berleti szerzodes tareva:
1. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezi a 
Budapest VIIL, kerulet ..................helyrajzi szam alatt nyilvantartott, a Budapest VIII.; 
keriilet .....J..............szam alatt talalhatd ........ m2 alapteriiletu, ioldszinti, nem lakas 
celjara szolgald helyiseg (tulajdoni lapon: (atovabbiakban: berlemeny).

2. Az Onkormanyzat .............. Bizottsaga a ................ sz^mu hatarozataban dontott a 
berlemeny berbeadasAra kifrt nyilvanos palyazat eredmenyerol, valamint, hogy a palyazat 
nyertese a Berio, tovabba a berlemenynek - iires helyisegkent - a Berio reszere torteno 
berbeadasarol hatarozott idore. Erre tekihtettel a Berbeadd ajelen berleti szerzodessel berbe 
adj a, a Berio pedig megtekintett allapotban berletbe veszi az 1. pontban meghatarozott 
berlemenyt. ; <



IL A Berlemenvben folvtatott tevekenvseg:

3. X S/er/odo felek iogzit»k. hogs a Berio a bcriemenst.....................................cthaia ses/i
bi 'Ik X Berio kiidunii. hogs a Beilcmensi kwwUg a jelen ponlb.ui megjdoll tes ekcm sip 
\cg/ese icljabul \ev> igensbe

4. X Beilo uidomasul ses/i hogj aheilemcnsbenloKunpi knant teM.ken\biggd kapL^olaib.m 
<1/ uigcduKs/o hatovipik. szakhacosagok us kozuzemi volgahaiok (a KHdbbijkban cgsull 
Ik.h^.gokj iiMlatkuza'dt. dktsi a togs/abalv s/ennti tulaidonosi hoz/ajdiukM ncki kcll 
inug^/eicznic Bui Io f udoinasul \us/L hogs ha a ho/zajanilasf non kapia meg ugs Buheados .*1 
s/imbcn k.uicntCM igenu nemusensesithet hue tekmlelld a Berbeado num s/a\aloha. hm?\ 
a Berio a buUjsigbun az allala knanl icvekunyseget lohiathatja. Amennyibcn a iclun poinh.in 
rughahno/oU kvekenssug a Bcrlonek num tchohjio okbol. az dobbi hato^agok dulaMln 
doniesi mtaH mm segi/biUx a kick a Krkn s/u/odcst ko/os megegsezussd mue^zumcUk

5. Berio ludomasul scs/i us eHogadia. hog) a lusukcnsscgL mepke/dese dolt a iden berlcii 
xAr/odeslvn megallapitoH hehiseg has/nddtt modja migsaluviatasahoz a laisashaz 
hek^rsu/o nsilalko/ata s/ukseges luhei Ha a bdecLSi/uht num kapia mug a beibeadosal 
s.nnbin kin- sagj nwgkiites; igcnn^d num lephd Id Fz csuiben a Felek a IxrleU s/er/odusi 
kozos megegsi/s‘ssd meps/imlclik

6. .X Berio tudoma>w suszi. «mennsibun a bcduinenyi a Berbeado Jdhisjsa d’eneie non 
hi’-znaha a < pontbun meghatarozoil ccha. u Berbeado jogosult a buileti iogsis/unsi 
Mmondam Berbeado tudum.isul ses/i lav abba. hogs a bin lumens lens leges hts/nalaUnak 
akijkiKs sags laiios LgwIdJu us onkentes Hansa num eimil a |dm vzeizuXsbol credo 
Berldi fizetesi kdtelezettscgek fennallasat, tovabba Berbeado nieritesul minden olyan kar 
meeUiilcsL alol, amdsiuk bckosUku/te a tenskgis Bcrloi has/nalat biansas il onzeikiml 
hugsasasal dsvcfiiggesbun all.

HI, A bcrleti i<msis70iis ke/dete es idotarlania;

7. X Berbeado az 1. pomb.m mughauiiozuil bui lumens I halaio/im kio:e ad]a bcibu a Bci hmek.
A hoileti jogs is/ons kezdulu: a .szerzodes linlahba lepc.senek nania
X Ikilull dijt'/eluM kotde/utlseg ke/dulc: 2021....... .
A buikii iogsis/ons sege:......... ....... .

Budu a bcrlcli jogsiszons halaro/ou idejenuk kjauUa doit kozoll nisbcli keidnicsd iogo>al* 
kuzdenunsu/ni a 1 eluknek j beikti jogsjs/ons idjlaitamaiiak nieghoss/ubbitasaia uansulo 
illegalkipodmaik klicliozasdl. Burlo ludumasiil sus/l hogs a burldi jogsiszons idi'biriainaiiak 
n’ughosszabbitjsaho/ Berbeado a/t kuard jogszabaKi icnddkczes Inanyaban a Betbcadu 
uilajdimaban alk« num lakiis celjatu szolgald helsHcgck beihead^unak tdlelileno! szolo. a 
bduk logs is/ons.na alkalniu/andb bnkormanyzau icnddetenck Idtcidui s/cnni iiliul hoz.za

Ximnnsiben a Bcikmck nines a Beibeado dnkotmans/aual. sagsonku/dojuse! sags a 
hu’hcado s/cisuzuilcl frzumben funnaHo tarin/us-i (iiiggalcniil uz esetkgvs Ks/kliizutes; 
megallapodas fcnnallasatdl), ugy Berio a berbeado szervezettel kotott megallapodas utjan a 
jelen szerzoddsben foglalt azonos feltetelek mellett - ide ertve a berleti jogviszony idolartamat 
is - jogosult a berleti jogviszony idotartamanakmeghosszabbltasdra, ettol elterd csetben a Felek 
hosszabbitasrol sz616 megMlapodasanak megkbtesehez a Berbeadoi jogokat gyakorld 
hataskorrel rendelkezd bizottsag clozetes hozzajaruld dontese szukseges.



IV. A Berlemeny birtokanak atruhazasa;
8. A Berbeado a berlemdnyt atadas - atveteli eljarassal adja birtokba, amennyiben a Berio a 
jelen szerzddes hatalyba lepesehez szukseges felteteleket teljesitette. A Felek az atadas-atveteli 
eljaras soranjegyzokonyvet vesznekfel,amelybenrdgzitikaberlemeny allapotat, amerdorak 
allasat, valamiht minden, a berlettel kapcsolatosan rogziteni szukseges koriilmenyt

9. Felek rdgzitik, hogy az Onkbrmanyzat................ BizottsSga a ..../202L szamu 
hatarozataban foglaltak alapjan Berio ... havi brutto b&leti dijat ................ Ft-ot, azaz 
................................ forintot eldre egy osszegben teljesitett B€rbead6 11784009- 
22229672 szamu OTP Bank Nyrt.-nel vezetett bankszamlajara, amely dsszegrol a Berbeado 
egydsszegberi, 2021. .......................................... honapokra allit ki szamlat, es 2021. 
.............. honaptolhavibdrletidij szdmlazasraallAt

10. A BArld kijelenti, a berlemehyt megtekintette, az allapotat ismeri, azt elfogadja.

V. Berio fizetesi kbtelezettsegei:

ll.A Szerzod# felek a berleti jogviszony kezdeten a berleti dijat......... . Ft/ho +
AFA, azaz ........................... forint/ho+ AFA osszegben hatarozzak meg. A Berio' 
tudomasulveszi, hogy a berleti dfj evente, az adott dvjanuAr 1-tol a KSH altal kozzetett elozd 
evi inflacids index mertekevel emelkedik. A berleti dij emelkedesenek elso idopontja 2021 
januar honap. A januar havi emeles osszege februar hdnapban kerul szamlazasra.

12. A Berio a havi berleti dijat havonta eldre, a targyhonap 15. napjaig koteles megfizetni, a 
Berbeado neveben kiallftott szamla alapjan, a szamlan szereplo bankszamlara. A bankszamla 
szama a berleti szerzddes megkotesenek idopontjaban 11784009-22229762 (OTP Bank Nyrt.). 
A bankszamla szama a berleti szerzddes idoszaka alatt valtozhat; amelyrol a Berbeado 
tajekoztatja a Berlot A Berlot a berleti dij az 7. pontban szereplo idoponttol terheli. A Berio a 
berleti dijat abban az esetben is koteles havonta megfizetni, ha a havi szamlat valamilyen okbol 
nem kapja kezhez. Ez esetben a berleti dijat az elozo havi szamlan levo bankszamlara koteles 
atiitalni. A berleti dijfizetes akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az a targyhdnap 20. napjaig a 
Berbeado bankszamlajan jovairasra kerul. Amennyiben a Berio a fizetesi kotelezettseget 
helytelen szamlara fizeti be, az nem szamit teljesitesnek. A Berld kesedelmes fizetese eseten a 
Berbeado a Polgari Tdrvenykbnyvben meghatarozott kesedelmi kamatot szamitja fel.

13. A B£rlb tudomasul veszi, hogy amennyiben a berleti jogviszony barmilyen megszunese 
eseten a 50. pontban foglalt kiurit^si kbtelezettsegenek nem tesz eleget, a berleti szerzodes 
megszfineset kovetd naptdl a helyiseg tenyleges kiurftes&g a jogeim nelkiili hasznalat utan 
havonta, a berleti jogviszony megszundsenek idopontjaban iranyado berleti dijjal azonos 
fisszegu hasznalati dijat kell megfizetnie. A hasznalati dijrol a Berbeado nem allit ki havonta 
szamlat, csak utolag, a hasznalati dij megfizetese utdn. A hasznalati dijat havonta eldre, minden 
honap 15. napjaig kell megfizetni a berleti dij megfizetesere szolgalo - a bdrleti dijrol kiallftott 
utolso havi szamlan levo - bankszamlara tortend dtutalassal. Amennyiben a banksz^mlaszam 
valtozik a Berbeado errol tajekoztatast ad. A hasznalati dij akkor tekinthetd teljesitettnek, ha 
az a targyhonap 20. napjaig a Berbeado bankszamlajan jovairasra keriiL A hasznalati dfj 
kesedelmes fizetese eseten a Berbeado a Polgari Tdrvenykonyvben meghatarozott kesedelmi 
kamatot szamitja fel.

14. A Berio egyeb fizetesi kotelezettsegei:
Viz es csatomadij /valtbzo/ A Szolgaltatoval kotott megallapoddsalapjanfizetendd.

Uzemeltetesi kozos koltseg A szerzodes kotesekor ..............^t/hd + AFA, evente a 
dija: Tarsashaz kdzgyuldse altal meghatarozott osszegre valtozik, 



amelyet a Berbcado kozol a Berio fele. Amennyiben a Berld 
a vizdra hitelesitesi vagy vfzdij, fizetesi kotelezettsegenek 
nein resz deget o S/olgalia*6 a Unh a
injhantartasaM. a ko/os koltseg mcrteke a lujsnshd/ 
kozgyiilese altal meghatarozott vizora nelkuJi kozos koltseg 
osszegere valtozik, amelynek bsszege a szerzbdeskbtes 
idopontjaban ................ FtTho + AFA.

Aramdij /valtozd/ ASzolgdltatdvalkotdttmegallapoddsalapjanfizetendd.

Ga/ s/olgahutas dipt \akozd \ S/olpaliatosal kotoll incgailapodas akipian fi/eiuido

I ulcsszolgallatas sabo/u A Szolgultalosal koibtt megullapodas alapjan Ivetendn 
Amennsiben a Iarsaslia/ban ha/ko/ponii Iulc^ k^.tul 
kialakitasra. ugj a ko/g}uk^i bd’anvat alapian i arsasapunk 
a lines dyat Al A-\al teihehcnhasontakis/amlaz/.i

\ iizuesi kotckvettsegoss/egc a vomnkozo rcndelctek valto/asj eseien modosul

\ Berio a/ dobbi li/desi kotvlezdtsegek leJicsiksut xallalja

14. Ha a kiikm 'izo1g.iltd1.isok dijat a Berbeado szamlazza a Berio Ide. azi a Berlonck a 
^Hnian s/eicplo hataiidoig kdl atutalnia a niegidbit s/amlara \ fi/etessd is kescddcnund 
kapcsolatosan egyebekben a berleti dijra vonatkozoak az iranyadoak.

15. \ Berio kotele/ettseget  aira bogs a hehihug hinokhi adasji kosiio X nupon MuL 
.munnsibcn a lid>isug jenddke/ik ko/mu elkitotisageal, kc/demcn>ezi a hehisepbcn a sai.it 
Mtsegm a sizoia tds/eidcsel hitdesilesct. lejaio sizura oerejet (a cscrevd hipcsoLuos 
kolKcgckei). sags a nuciclonenu annisai \alannnl sakmiciuBi. a bet lemons has/nalatahiv a 
Beibcndu s/eimt szukseges szolgaltatasi s/erzodes megkotesd (a knahbukban szolgaltatasi 
•zuzodcs) u bosaioM Viznmsek /n -vd. a Hiibcszcdo /iI -\d. az MAH Ztt J. a 1 () I A\ 
Zh -sd a Gaznuisik /it.-sd cs cg\eb szolgaltatosal (a tosubbiakban Szolgaltmoh cs a 
s/oL'cihaidsi szijzodus megkotesel a Berbcadd ide 9<> napon Mui a szolgahatisi

sall.il

ce> in.isoldlasi ik atadasaul igazolja Berio tudomasul \eszi. hogs a kozmusek 
il cmkcpesscgaiek JLipolal Util kdl siz^gallatnia baszualatbaseld don.

16. A Berio tudomasul veszi, amennyiben a Berbead6 a berleti jogviszony fennallasa alatt 
kisan kd/nm mciomat fdszeidiemi a berlemenyben. azt tumi koldcs, us a merooia 
klszcidesui koseto 8 nupon hdiil a saj it nesehen a s/olgaliald>i s/ci/odest meg kdl komiu. a 
v-egkoius lens el pedip a szolgahalasi szui/odes egs masolatannk mupkilldesesd kdl igazolnia 
a Berbeadd lulu

17. A Berio vallalja, hogy a szolgaltatasi szerzodesekben szereplo. illetve a szolgaltato altal 
kiszamlazott szolgaltatasi es egyeb dijakat a berleti jogviszony - jden szerzodes 7. pontjaban 
szereplo ~ kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban szereplo hataridoig a 
szolgaltatok reszere rendszeresen megfizeti.

18. A Berio hozzajarul dihoz, hogy berleti dij, kozuzemi dij, hasznalati dij es egyeb hatralek 
cset£n - ha a fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget - a Berbeadd a jelen szerzodesben 
szereplo adatait koveteleskczelo cegnek kiadja.

19. A Berio tudomasul veszi, amennyiben vele szemben berleti dij, kbzmu dij, kesedelmi kamat 
\ dgs a kos deles bozudcscsul kapesolato^ koltseg mcrul tbk az allala a Berbcadonak berizeldt 
osszeget a Bdrbeado elobb a kbltsegekre, majd a kamatokra, ezutan a berleti dij, majd a 
kbziizemi dijtartozasra szamolja el.

sall.il


VI. Ovadek:

20. A Szerzddd felek rogzftik, hogy a Berio a korabbi palydzati eljaras soran, a BdrbeadoAltai 
megallapftott bankszdmldra ............Ft ajanlati biztositekot megfizetett. A Berlonek a 
jelen szerzodes kapcsan ..............Ft ovadek fizetesi kotelezettsege all fenn. A 45/2019. 
(11.21.) Kepviselo-testuleti hatarozat 24. pontja szerint a befizetett palyazati biztositek az 
ovadek osszegebe beszamit. Szerzodd felek rogzitik, hogy a Berio a Berbeadd altal 
megallapftott bankszamlara.............;-Ft osszegu ovadekfeltoltest teljesftett.

21. A Berbeadd az dvadekot a Berio altal meg nem fizetett berleti dfj, a koziizemi dij vagy 
karokozas eseten a kartalanitas kiegyenliteserej valamint ezek kamataira es koltsegeire 
szabadon, a Berio hozzajdrulasa nelkiil felhasznalhatja.Ezesetben a Berio kotcles az dvadekot 
az eredeti osszegre a Berbeadd frasos felhivdsatol szamitott 8 napon belul kiegesziteni.

22. A befizetett ovadek, annak a jegybanki alapkamattal megegyezo merteku kamattal ndvelt 
dsszegeben a berleti szerzodes megszunese kapcsan a helyiseg Berbeadonak torteno 
visszaadasat kdvetd 30 napon beltil visszajar a Berldnek, ha ekkor nines semmifele hatraleka 
es a bdrlemenyt ujra hasznosfthato allapotban adja vissza birtokba a Berbeadonak. 
Amennyiben a helyiseg visszaadasakor a Berionek az Orikormanyzat, vagya Berbeadd fele a 
berlemeiinyel kapcsolatosan lejart tartozasa van, a tartozast a Berbeadd az ovadekosszegebol 
levonhatja.

VII. Berio egyeb iogat kotelezettsegei:

23. A Szerzodofelek rogzftik, hogy a Berio altal a berlemenybe torteno befogadashoz, 
alberietbe adashoz, a helyiseg cserejehez, a berleti jog atruhazasahoz a Berbeadd irasbeli 
hozzajarulasa^ valamint a Bdrbeadd es Berio ezzel kapcsolatos irasos megallapodasa (bdrleti 
szerzodesmddosftds) szukseges.

A Berid tudomasul veszi, hogy a tovabbi basznalatba (alberietbe) adas kapcsan kizardlag 
termeszetes szemellyel, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdes 1. pent szerinti atlathato szervezettel kothet szerzodest. Tudomasul veszi tovabba, 
amennyiben a vele szerzddott fel tulajdonosi szerkezeteben, vagy egyeb okbol olyan valtozas 
all be, amely alapjan mar hem mindstil atlathato szervezetnek, koteles vele szemben a berleti 
szerzodest azonnali hatallyal felmondhnL E tenyt a hasznalatba (alberietbe) adasrol szolo 
szerzodesben rdgzftenie kell. Az elobbiek elmaradasa eseten a Berbeadd a Berldvel szemben 
a berleti szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja, A bdrlemeny berleti joga kizardlag a 
Berbeadd hozzajarulasa meliett ruhazhato at mdsra vagy cserelheto el termeszetes szemdllyel, 
vagy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdesben meghatarozott 
Atlathato szefvezettelC:; k

24. A Berio kdteles a berlemenyt 6s a berendezesi tdrgyait rerideltetesszeruen hasznalni, 
valamint gondoskodni a berendezesi targyakban, - ideertve az epiilet szerkezeti elemeiben, 
vezetekekben, epulet-felszerelesi targyakban - mind a kizarolagosan hasznalt, mind a kozdsen 
hasznalt helyisegekben a sajat, vagy a berlemeny hasznalatara vele egyutt jogositott szemelyek 
magatarthsa folytan keletkezett hibak kijavitasarol es az okozott kar megteriteserdl.

25. A Berio koteles az allagmegovas erdekeben a bdrlemenyen belul felmeruld karbantartasi, 
javitasi muhkakat sajdt koltsdgen elvegezni. A bdrlemeny burkolatainak, ajtoinak, ablakainak 
es a berlemeny berendezeseinek, a portdlnak az tizlethomlokzatnak a karbantartasaval, illetoleg 
azok potlasaval, cserejevel kapcsolatos koltsegek viselesere a Berio koteles. Ettol a Felek kiilon 
megallapodasban elterhetnek. ■



26. X Berio a/ cpulutben Rao tobbi bcilo. a szomszedok. \alam:nl a lakuk inugJmdi is 
i.nnikahit zavaio le\cken\scgcl nem luhlaihdl. X Berio, a t.ig|<u, dolgo/oi. uzlcti pditiuiei mn 
Li’WMlhilnak okan magataiidM. amek a idbbi berJo. a szonib/edok. vikimiin a lakuk 
j uigdniat \ugv munkajat zavarja
27. -X Berio kutdes a berk-mem kiWetk-n kuinyczetebcTi akar a beilo vim kigu. dolpozoi. 
uzlcli pjutnem. ugxldei did tainiMtott. a kivossegi cg^ulldcs kmcldinenjeivd kukoan 
clienteles magatajlasukat, az onkoiniaiiyzat koztcriilel Idugjdelet dkiio szervc kk* 
haladckmluuul bejdemeni

2N. *X Berio a beik-membun kizarolag az allala biszerzeil, a texukeinseglicz szuk^cge*- 
cngcdekek (pl mukodesi cngcddv cpitcM ungedek. hds/ndun innds.tltozuUds bdeerHc az 
liilh’m mcnyi is)biriokabanUzdhdimegk\ckeii}sLtel A bcrk-nunvbencsik a vuzodisKn 
foglalt tcvekenyseg el|&&ahoz s^ks'^ uzemeltetheti. Az
uzunJkk'd Mj.il koikazaMia Iddu'^egeie es Inhere lommk

29. X Berio uidoma^d suszl ln»gy alulajdonaban allo, a beileiunnben kw \ag\onung\aku 
\a1amm1 <> (CAekenj^gbol eudo kaiokert Bcrbeado nem idd. czui k imkia a Berio jogosiilt 
biztositast kotni.
30. A Berio saial kdUsegcn kbtde< gondoskodm.

a bujlemunv. a bcjk-mcnyhcz t.utoz.6 eszkdzok. beiendezesek aJJaganak mepnzescud.
hl u' tpdul UArtbba a kivos Iraszndalra volgalo hdvsegek es lauktck tisztariaitasdiol is 

lUM’nldgilasaiol. h.i cz a Berio knekenjsegennatt \ ahk szuksegesse
c) a tevekenysegdvd kajJc^olat&an kdetkezett haztartisi & ipari hulladek e^zallitasarol,
d) az eptilet olyan kozponti berendezeselnek karbantartasarol, amelyeket a Berio kizardlagosan 

. ilictoleg ho I u/embenhaszn.il
<J a hdMsegukluz ebdlegc^p uriozo uzletliomlokzat. knakaszd icm. xUoleio. 

emvoszeikezui. biztonsagi hvrcndcze&ek kaibantanasaiol.
b hdvi>cghen tohtalnU te\ckcin*.eg kotchen lehneiulo IdujnaMvl. pAlLi"'i)L illctokg

mukodesevcl osszefuggo hatosagi engedelyek beszerzeserol, valamint
g) ha a berlein6ny elott jarda van, annak a tisztan tartasarol.
h) a hatosagi, tuzvedclmi, balesetvedelmi es polg&ri vedelmi eloirasok maradektalan 

betartasarol.
j) mindariol. amil iogszahahok donnak.

31. A Berio a bcilemenyhcn esuk a Bvrbeado dbz.cks nusbdi engvdehe ak.pjan xcgezbci 
huimilde aiulakikM. bdueme tevAu!i\<edicz s/uksdgeK sajai kohsegen \cgzcndo 
atalakitAsokat is.
32. Az atalakftasi inunkalatokhoz szukseges hozzajdrulasok es hatosagi engedelyek 
(telepiileskepi bejelentesi eljaras) beszerzese a Berio kotelessege.
33. A Berio mdomasul m-s/i baimiidc aialakitaM. i'dujilasi. karbimkiiuiM munka bdeerku 
a bnk’uiuiy szeizodeskoteskor megiMnej! allapolahoz kcpeM >zukscges alhi'nieeosu. javitu us 
kaibantanaM munk/ikat is dkmertekunck burleti dijba Uirtusiu buszamiiasji;., kiilbn 
ipjnJiScK. ilk-tw emiaft a bdk-ii dtj csbkkcnuSere esak a munka nut'kvzdescl inugdozncn a 
Berbeadmal dozuiesun toilcnl inisbcli megaHapodiS ahpjan van hd\u.

34. A Berio urkkndvdo bcruh:izAsail jogosull - a Bcrbeado^al uzekre tonenn megegyezes 
bianjaban pedig koldts - a szcizodcs nieg^zuiksekoi a berkanem szerzbdes mugsz.uni.sckoi 
lenn’allo aHag.mak surdme nelkiil kszuidni. illetvekindisa leszcrde^d okozott alhgserdmct 
,i Berbeadonak mcgiuntcni. az uicdcii allapolot hdyrefdlitani. A Bcrbeado a Berio 
cncknihdo beruhazawinak niegiunicscrc akkor kotdes. ilkive abban az eseibu) kotek-s 

haszn.il


jogalap nelkuligazdagodas cfmen a Berio reszere p’enzdsszeg megfizetesere, ha a beruhdzashoz 
vagy drtekndvelomunkahoz elozolega Berbeadd hozzajarult,es abban a felek irasban 
megallapodtak.A Berio ilyen cfmen berleti dfjba tortend beszamftasracsak akkor jogosult, ha 
a Berbeado ehhez elozoleg hozzajarult.
35. A Berio koteies azori tevekenysegek eseten,melyek telepiileskepi bejelentesi eljaras 
kotelesck, a sziikseges hatdsagi engedely beszeiv.esere irAnyulo eijarast kezdemenyezni. Ezcn 
felul a Berio az epiilet homldkzatai^ a tarsashazban levd helyiseg eseten a tarsashaz 
kozgyuiese, tiszta dnkormanyzati tulajdonri hazban levo helyiseg eseten a Berbeado elozetes 
engedelyevel es az altala jovahagyott helyre es kivitelben — csak olyan cdgtablat, emblemat, 
reklamot, legkondicionald berendezest, szellbzb kivezetest helyezhet el, ariiely a vonatkozo 
jogszabalyoknak megfeleld. Az epftesiengedely- vagy telepiileskepi bejelentesi eljaras koteies 
cegtabla, emblema, reklam, legkondicionald berendezes szellozd kivezetest kihelyezese jogerds 
dpftesi engedely vagy telepiileskepi bejelentdsi eljarasban tbrtent hozzajarulas birtokaban 
helyezhetd el. A tarsashaz vagy a Berbeadd elozetes engedelye nelkiil, vagy epftesi engedely 
vagy telepiileskepi bejeleritdsi eljardsban tortent jdvahagyd hatdrozat nelkiil kihelyezett dolog 
eseten a Berbeadd a berleti szerzodest felmondhatja.

36. A tiszta dnkormanyzati tiilajdonu hazban levo helyisegesten Berbeadd a reklam 
engedelyezesdt berleti dfjhoz kotheti.

37. A Bdrld kijelenti, hogy a jelen szerzodes megkotese idopontjaban a nemzeti vagyonrol 
szolo 2011. evi CXCVI. torvdny 3.§ (1) bekezdes 1. pont b. alpontja alapjan atlathatd 
szervezetnek mindsdl. Ezt a tdriyt a Berbeaddnak atadott cegkivonattal igazolja. Vallalja, hogy 
a berleti szerzodes tartama alatt a tulajdonosi szerkezeten nem valtoztat olyan modon, amely 
alapjan mar nem mindsul atlathatd szervezetnek. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezeteben tdrtent vdltozas miatt vagy egyeb okbol mar nem mindsul atlathato 
szervezetnek, a Berbeadd ajeleriszerzdddst azonnali hatallyal felmondhatja.

38. Berld a szekhelyeben, a cegjegyzeseben, vagy kepviseleteben bekdvetkezo valtozast 
koteies a cegbfrosagi valtozasjelentesi kerelem benyujtasat kovetd 15 napon belul a 
Berbeaddnak bejelenteni. Hasonldkdppen kozolni kell a szerzodesben szereplo bankszamlaja 
megszuneset ds az uj bankszamla szamat. Az ennek elmulasztasabdl eredo karokert a Berio

39. A Berio a tudomasra jutastdl szainftott 8 napon belul koteies bejelenteni a Berbeaddnak, 
ha vele szemben felszamolasi vagy csodeljaras indult, vagy a vegclszamoldsdt hatarozta el.

VIII. Berbeado jogai, kdtelczettsegci:

40. A Berbeado szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nines a helyisegre vonatkozo olyan 
joga, amely a Bdriot a helyiseg birtokbaveteleben, zavartalan hasznalatban akadalyozza, vagy 
korlatozza. y

41. A berlet tartama alatt a Berbeadd gondoskodik a Berid turesi kotelezettsege mellett, az 
eletveszelyt okozo. az ingatlan allagat veszelyeztetd, a helyisdg rendeltetesszeru hasznalatat 
lenyegesen akadalyozd, a Berbeadot terheld hibak kijavitasardl. A Berio e munkalatok 
elvegzeset a berbeadoval tortent irasbeli megallapodds alapjan atvallalhatja. BerM 
haladektalanul koteies a. Berbeadd vagy megbfzottja fele frasban bejelenteni, ha a 
berlemenyben a Bdrbeaddt terhelo munkalat elvegzdse valik szuksegesse. A bejelentes 
elmulasztasabdl, vagy kesedelmebol eredd, vagy azzal dsszefuggo karokert Berio felelds.



IX, A kezbesitesszab&lvai:

42. \/ eilLMk'MAet <i S/cr/odo Fcleknek a szu/odesbcn rog/iteU vukhdxeie lehu 
HUiiWMji kizbisikm ke/hcsiknd ex postun A Friek logziuk amenimbui a Beilu a 
szikhclxibcn bekuMtke/eil xalkvaM a Bcrbeadonak mm jdunti be. a Beibeado alt<i1 az 
ufolso jsnuii unm kukioit k*\deket a Berio dial kczhi/xettnek kcll UkmUni

43. X S/cr/odo Fclck ihegaUapodnak abKin hogx a postal uton tncgkuldoU kuldemenxt a 
kcdnsite* megkisulusunek napjan kezbesitettnek kell tekmteni. ha a ciinzeU az ahUdt 
mcgt igadia i la a kczbvsiks a/ert vok eiedtneinidvn. mu I a cnn/cU az naUM neni xelic i? az 
. num kcuMc" ..elkoltbzou" \ag\ „ismeR'llen heKre kokozbu" jd/cssd eikezcu \isva az 
nalot ann.ak M^znerke/e‘»e.njQ^ kuzbusjtcnnek tekimem

X, A Berlcti s/cr/udes mc^szuncse:

44. X bedell mgvis/oin az 7 pontban meghataio/oit kezdcti idoponitol baunvoli ideig wit. a 
J rick azt esak egxuzo akaiattal szuniediUik meg. kivcvc az alabbi. xakunint jogs/abahban 
mcghaLnozoti esctekel

45. X bauiiozoll ido alali a Berbeado jogosult haiomhaxi lehnondasi idoxel IchnonJam a 
beiieh logxiszonyt. ha
a) a' OnkoimaiB/df a hihisegd num onkonnanx/at! tukqdon esden az Onkonnunszatokta 

u\enxc< lors'abalxban nsghataiozou mmdcnkon kisajatitaxi jogcimd alapian 
kisaiauudtna teUcxe, hogx a kcpvBelo-ieMulct a/on id megxdlosita>aio1 111.11 donk>t 
hozott, dinchbcz .1 hdyisegu szuksege xan

bi a liihistg (a Jxhis< eel ennio ipulenes/O atalakitasau lchontd*aid, vag\ rendiltctcsenek a 
mcgxahozi.iijsdJd az Onkounanv/Jt jogeios us \egrehaithdk» bato^igi cnguiehl k.ipoll.

cl az Onkoimainzat jogszabah \agv ajogszabahon akipulo hakkugi hataiozat aiapian koldu^ 
a hekisegut haimudik ^zumuhnek atadm.

46. A Berio lundknuh IdmondussaJ szuntetheli meg a _iogvhzini\i. ha a Berheado a iclun 
bctlefi szuizodusben loglalf kotduzcllsigeil suhosin mug.szugi

47. A Szvr/odo fdek rug/itik, hogy a lakasok us hehisugek bcdcicic. xdlamint az 
chdugcnitusukte xonalkozd egxes szabahokrol szolo ITO cxi LXXVU1 lorvcnx ?\ ^-a 
s/uimt a heiku iog\is/onv Bcibeado revciol lonuno a Berio xzeizodexszcgesurc alapo/on 
imJkixuh fdmond.isdiuk van hdjc a koxetkczo esetckben us modon*
ai Ha u Berio a Km ku dij hzeteMc megaHapItoll idoponlig a beilcii dijat num ti/eii mcg. a 

Berbcado kotckx a Bcrlot a koietku/menxcVe fig\dnie/lcus>d a idiU'tteMund^ban 
ids/ohldni. Ha a Berio a iihzolitasnak in ole napon belul num k>z ekgul. a Berbeado 
io\abbi nxolu nu|x*n bdiil iraxbun Idmondas^al dhct. X idmondas az elinulaszloif 
huiainapot kbxe»o honup ulolso napjaia szolhat. A ieljnonda>i ido nem lehei 1 d\ iJubb lizenbl

b) Ha a Berio magatartasa szolgal a felmondas alapjaul, a Berbead6 koteles a Berlot - a 
kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a magatartas megszuntetesere vagy megismetlesetol 
valo tartozkodasra a tudomasara jutasatol szamitott nyolc napon beliil frasban felszolitani. A 
fehnondast az alapjaul szolgalo magatartas folytatasarol vagy megismetlesetol szamitott 
nyolc napon beliil irasban kell kozolni.

48. A 4". ponthan nicglialaiozou jugszabalxi icnddkez.usekre tekinteliul Berbeado a Berio 
s/er/odusszugo magaUrtaSdr.i alapozolt icudkiXiili lehnondd><i’l s/umuihuii mug a buileti 
logviszonu kulonbsen akkoi. ha a Berio



a) A berlemenyben asziikseges engedelyekhianyabankezdimeg atevekenyseget.
b) A berlemenytnema jelen szerzodesben meghatarozott celra hasznalja. vagy masnak a 

Berbeado hozzajarulasa nelktil reszben vagy egeszben hasznalatra atengedi, vagy arra a 
Berbeado hozzajarulasahoz kotott barmilyeh szerzodest kot, hozzajarulas nelkii].

c) A Berbeado reszere fizetendb berleti dfj, kozuzemi dij, k&tdrites, illetve egyeb fizetesi 
kotelezettseg teljesftesevel kesedelembe esik, es a Berbeado frasos - a felmondas kilatasba 
helyezeset is tartalmazd - felhivdsara afizetesi kotelezettsegenek a felszolftas kezhezvetelet. 
koveto 8 naponbelul nemtesz eleget. ,y

d) A berleti szerzodes megkoteset koveto 8 napon beltil nem kezdemenyezi, vagy a Berbeado 
felhivasafkoveto 8 napon beltil nem intezi a vizora nevere torteno atirasat, valamint nem 

y koti meg a berlemeny hasznalatahoz szukseges valamennyi szolgaltatasi szerzodest, vagy a 
szolgaltatd felhivasaban szerepld hataridon beliila szolgaltatasi szerzodesek szukseg szerinti 
mddositasat, vagy ezek megkotesetaz elobbi hataridon beltil a Berbeado fele a szerzodesek 
egy masolatanak leadAsaval nerh igazolja. Meghiusftja, ill. akadalyozza az uj merbora 
beszereleset.

e) A szolgaltatasi szefzodesekben szerepld,illetve a szolgaltato altal kiszamlazott szolgaltatasi 
es egyeb dfjakat a berleti jogviszony kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban 
szerepld hataridoig a szolgaltato reszere nem fizeti meg.

f) A befizetett ovadek reszbeni vagy egeszbeni felhasznalasa eseten azt az eredeti dsszegrQ a 
Berbeado frasos felhivasatol szamitott 8 napon belul hem egesziti ki.

g) A berlemenyt es berehdezesi targyait nem rendeltetesszeruen hasznalja, az ezekben altala 
okozott hibakat a Berbeado felhfvasara, 8 napon beltil nem javitja meg, ill. a kdrt nem teriti 
meg ab^rbead6nak.\ y

h) A Berbeado felhfvasa ellenere nem vegzi el az allagmegovas erdekeben a berlemenyen beltil 
felmerulo felujftasi, karbantartasijavftasi mtinkdkat. V

i) A berlemenyben a Berbeado elozetes engedelye nelktil vegez atalakitast vagy bovitest. A 
tarsashaz vagy a Berbeado elozetes engedelye nelktil, vagy epit6si engedely nelktil helyez 
ki reklamot, illetve cegtablat, legkondicionald berehdez^st, szellozd kivezetest.

j) A berlemenyt ugy hasznalja, a B^rloy a tagjai, a dolgozoi, az tizleti partnerei olyan 
magatartdst tanusitanak, amely az eptiletben levo masik berldt, lakokat, szomszedokat, a 
tevekenys^geben zavarja vagy veszelyhelyzetet, teremt, es ezt a magatartasat a Berbeado 
felszolftasat kovetd 8 napon beltil hem sztihteti meg.

k) A Berio a berlemeny kozvetlen komyezeteben akar a berld vagy tagja, dolgozoi, tizleti 
partnerei, tigyfelei altal tahdsitott; a kozossegi egyuitdles kovetelmenyeivel kinvoan 
ellentetes magatartasokat heki felrohato okbol az onkonhanyzat kozterulet feliigyeletet 
ellato szerve fele hem jelenti be.

1) A berlemdnyt a Berbeado felhfvasa ellenere sem hasznalja, illetv'e nem rendeltetesszeruen 
hasznalja. Ky

m)A hatdsagi, tuzvedelhii, balesetvedelmi es polgari Vedelmi eloirasokat a Berbeado felhfvasa 
ellenere nem tartjabe.

n) A szekhelyeben, lakcimeben bekovctkezett valtozast nem jelenti be a Berbeaddnak.
o) Nem engedi be a Berbeado kepviseldjet a .berlemenybe a rendeltetesszeru hasznalat 

ellendrzese, illetve a Berbeadot terheld felujftasi munkak vegzese erdekeben. ill. ezek 
vdgzdseben akadalyozza. \

p) Ajelen szerzodesben egyes pontjaiban foglalt esetekben.

49. A berleti jogviszony egyebekben az 54. pontban hivatkozott jogszabalyok altal szabalyozott 
esetekben szunik meg.

50. A berleti jogviszony barmilyeii megszunese eseten a Berio koteles a berleti jogviszony 
utolso riapjan a berlemenyt kitirftve, tisztah, az ^tvetelkori felszereltseggel, a Berbeado 



kqniseloienck .itddm A Felek az aladolt berkmcmiol alhpoifdvctelt vs hdj^cgldlail. 
1 ’lalmjzu jegx/okonxxd xcs/nik lei. A Berio luvzajarul ahhoz. hogy amennvibcn a bctleli 
pniwvnux lueevunesct kovclo X uapon belul mgo'.aganol kiui live num hagx ia el a bei leinunx t 
a Berbeado illcnu k'pvsdoic ;ogo>uhl.i xahk ana, hog} a hclyiscgel fdnxis-a a/ 
iivnsdi’oka! a huh) kolKu'ae ufezulhisj us a bcilemenxt hutokba xuijc \ Berbeado az 
ingosagokon luncmes /alogjogoi s/aez a hdtialekos bedell es hasznaldti du. xakunint a 
IJjnRkai uujuig Berio ludomasul vcs/i hogx a beilcmenj Ms^zaida^a usak a iden pent 
s'uinti duias Jefohialasaxdl jogbatalvos emick mugioilcntuig has/nalati djjat kotdes bzetnt 
Berbcadu Ide \ beilemcnx yjssAiddd<HJ iranyuld djaias lefnktataual Berio kolclus irasban 
ku'dcnicnuvm Berbeadonal \ hiitok xiss/jadasanak idopontjal. a Felck az/aJ kdpcMdato* 
logiAikHkozaiiiU az djaraMol ichell iegx/okutiy v taiuhna/za bildi> mddon.

51. Ha a ncikmunx koiahban a Berio s/ckbchckcnt \agv tdephdvekcnt liokidepken! a 
iu'bhu'dj'on hiicieiiKMc keiult. a berieti |og\is/on\ mepszunixet kmcln I? napon belul « 
Bu Io kotdes a/t tmultclm, es x '1 u Berbeado fde igu/ulm

52. A Berio a hedcii jngx^zony huindy okbol tdnenu meg^/unesc cseien otic bcljisugic 
nun  igeint kaitahnilasid abbun az esetbcn tanbal igunxt. ha a beileb luguvonx 
lozeiol toncno tdnumdasaca a Berbeado szeizudess/eguse mian kuiuh soi

iuTlh.it

XI. Vegves rendelkezesek:

53. A Berio ho/zaiuiul ahhoz, hogx a Berbeado a jden ^zei/odcshen vueplo adalait 
inihantartsa

54. \ jek*n bctlcti szei/odcbcn nem szabalyozott keiJesckbcn a lakd>ok us heh’sepuk. 
beikk-to] szolo IW uxi I WVllI. lunenx. a nuni/uli xagxomdl %/oIn 2011. tvi C\CVi 
lomnx. a Polgati 1 bnenxkbnxxrol s/olo 201 v evi V. umunx. xalamint az (hikunnaiixz a 
uilaiJonaban allo num lakas idjaia s/olgalo hdxiseguk beibuadasinak iuheiduirol •vulo 
’^2013. (\ I. 20} Budapest Jo/^dxtirosi OnkornudHzau lundclct mindunkon xonukxvn 
ic’xidkczesei az nanxaduak

55. Szerzodo Felek az esetleges jogvitajukat elsodlegesen peren kfviUi megallapodassal 
kiserlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredmenyre, a berlemeny helye szerint 
illetekes birdsag kizardlagos illetekesseget kotik ki.

56. A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzddesben foglalt kbtelezettsegei vallalasara kdzjegyzo 
dull cgxukkilu kukk'/utLsuuxalLdasi nxilatkozauH it ala. 1 z alapjan biru^igi xegiehajkisnak 
xan hche. A Berio tudoniusiri xes/i. amennxibcn az egxddalu kotelezeUsugxallakM 
nyilatkozatot a jeJen berieti szcrzodes alairasat koveto 5 munkanapon belul nem irja ala. az 
Onkonnanyzatnak, illetve a Berbeadonak a Berio kijeloleserol szolo jognyilatkozatahoz valo 
kotottsege megszunik, es a jelen berieti szerzodes nem lep hatalyba.

57. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berieti jogviszonybdl'mindenkor fennallo berieti dij, 
kozmu dij es egydb tartozas merteket a Berbeado szamlai, nyilvantartasai, konyvei alapjan 
kesziilt kozjegyzoi okiratba foglalt tenytaniisitvany igazolja, amelynek elfogadasara a Felek 
jelen szerzodes alafrasaval kotelezettseget vallalnak.

58. A Szerzddo Felek megallapodnak abban< hogy a; Berbeado a kozjegyzotol a teljesites 
kotelezettseg lejarta, a berieti jogviszony megszunese megallapitasanak tenytanusitvanyba 
fbglalasat is kerheti, amennyiben a birosagi nemperes eljarashoz ene sziikseg van.

iuTlh.it


59. A Szerzodo Feleka felkert kdzjegyzonek a titoktartasi kotelezettsege aI6I a felmentest 
megadjak, abbol a c&bol, bogy a fenti egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot, ill. a 
tenytanusitvanyt elkeszftse. . •

60. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat es a 
tenytarihsitvany kdltsegei a berlot terhelik.

61. A Szerzodo felek rogzitik, bogy a lakasok & helyisegek berleterol szolo 1993. evi LXXVIII. 
torveny 11/A. § (1) bekezdese es a 95. § (2) bekezdese ertelmeben 2016. januar 1. napjatol a 
Berbeado a hem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben a jogszabalyban meghatarozott 
energiahatekonysagi tahhsitvany mdsolati ? pelddnyat a berleti szerzodes megkoteset 
megeldzoen koteles az uj berlonek bemutatni es azt a szerzodes megkotesevel egyidejuleg a 
Berio reszdre atadni.

A Berld jelen okirat alairasaval kijelenti, hogy HET-;.........azonosito szammal 
ellatott energiahatekonysagi tanusitvany eredeti peldanyat megtekintette, tovabbaaz azzal 
mindenben megegyezd masolati peldahyt atvette.

62. A jeleh berleti szerzodes akkor lep hatalyba, ha a B6rl6 az ovadekot a Berbeadonak 
megfizette, valamihta kdzjegyzonel az egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot alafrta.

63. A jelen berleti szerzodes megkotesevel a Szerzodo felek kozott a berlet targyaban korabban 
esetlegesen letrejott szdbeli vagy frasbeli megaHapodasok a hatalyukat veszitik, kiv^ve azokat, 
amelyek ajelen szerzodes mellekletet kepezik.

64. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti szerzodes alafrasara . jogosultak. E 
kijelentesukert, valamint a berleti szerzodesben lent adatok helyessegeert teljes anyagi 
feleldsseget vallalnak. <

65. A jelen szerzodes mellekletet kdpezi a Berlo cegkivonata, alafrasi cfmpeldanya, a 
kepviseldje szemelyi igazolvanyanak es lakcimkartyajanak masolata.

Jelen szerzodes [...] (...) szamozott oldalbdl all es 5 (ot) eredeti pelddnyban keszult. A berleti 
szerzddest a Szerzodo Felek elolvasas utan. mint akaratukkal mindenben megegyezot, 
jovahagyolag irtak ala.

Kelt: Budapest, ;

Budapest JozsefvarosiOnkormanyzat B6rI6 / kepviseldje
' berbeado kepviseleteben eljaro

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpbnt Zrt 
Nov&czki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato



11. sz, melleklet

a Budapest VIII. keriilet, Ulloi ut 66/B. szam alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szamu ncm 
lakas celjara^szoIgdM helyiseg ber^

Berleti szerzodest erinto modositasi javaslatok es nyilatkozat

Alulirott ....................................................................................................................... (nev) mint a
................ . ........................................................................... (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseloje jelen
palyazatban talMhato hatarozatlan / hatarozott iddre szold* berleti szerzodesbez az alabbi modositasi 
javaslatokat teszem / nem teszek modositasi javaslatot*

A *-gal jelolt resznel a megfelelo szoveg alahuzando

Alulirott ............... ........................................................... ............................................. (nev) mint a
............................................................................................ (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseloje 
nyilatkozom, hogy palyazati felhfvas mellekletet kepezd berleti szerzddes tervezetekkel kapcsolatos 
eszreyet^iOBnp^sftasily^y?^

Budapest,........... .. ...... . .........  —.

paly&zo alairasa/cegszeru alairas



12. sz. melleklet

TajAkoziatd a nem lakas celjara szolgald helyisegek felujitasi kbltsdgeinek 
eiszAmolasardl

A Budapest Jozsefvarosi Onkbnnanyzat tulajdonaban Allo nem lakAs celjara szolgald helyisegekben a 
berbeadd helyett elvegzett munkalatok koltsegeinekelszamolAsAt, a Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 
19.) szamu hatArozat 34-41. pontja szabalyozza. Ez alapjan a berbevett nem lakas celjara szolgald 
helyisegfelujitasa sbran a berbeadd helyett, a berlo Altai elvegzett munkalatok koltsegenek 
elszamolasara az alabbiak szerint van lehetoseg.

• A helyiseg berbevetele eldtt tobb alkalonimal is kerheti a helyisdg megtekinteset, amely 
megtekinteseksorAn lehetosege van felmemi a sziikseges munkalatokat, kikerheti szakember 
velemenyet, ArajAnlatot kdrhet. Ez alapjan tud donteni a helyiseg berbevetelerol es megalapozott 
berbeveteli kerelmet nyujthat be a Jdzsefvarbsi GazdalkodAsi Kozpont Zrt.-h keresztiil a tulajdonos- 
berbeado Jozsefvarosi Onkormanyzathoz. A helyiseg megtekinteset a Helyiseggazdalkodasi Iroda 
(1084 Budapest, Or u. 8.1, em., tel.: 314-1098) Altai kiadott „Megtekintd”-vel kczdemenyezheti. A 
megtekinto kiadAsAtdlszAmitdtt3 napon belul idopont egyeztetes erdekeben a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. IngatlanszolgAltatAsi Irodajat (1084 Budapest, Tavaszmezou. 2. tel: 210- 
4928) kell felkeresni. Amegtekintds iddpontjAnak egyeztetest csak a megtekintdben meghatarozott 
szervezet meghatalmazAssal rendelkezo kdpviseloje (dolgozdja), vagy a megtekinton meghatarozott 
szemely kczdemenyezheti, a megtekintesen csak az a szemely vehet reszt. A megtekintest kSvetd 3 
napon belli! a HelyiseggazdalkodAsi Iroda reszAre vissza kelljelezni. 7 ;

• Berbeszamitasra csak a tulajdonos eldzetes jovahagyasa alapjan van lehetoseg. A munkalatok 
megkezdese eldtt az IngatlanszolgAltatAsi Irodahoz be kell nyujtani a helyiseg felujitAsAra vonatkozd 
teteles koltsegvetest. A kbltsdgvetes elfogadasarol, a munkAlatok koltsegeinek bdrleti dijba tbrteno 
beszAmftAsardl a berbeaddi jogokat gyakorld bizottsag dontd A; dontes alauiAn megkotott 
Berbeszamitasi megAllapodas alapiAn tbrtenik meg a munkAlatok koltsegeinek elszamolAsa.

• A felujftAs kdltsdgvetesenek benyujtAsa elott kerjuk, egyeztessen az IngatlanszolgAltatAsi Irodaval, 
amelyek azok a feldjitAsok, amelyeket a berbeadonak kell elvegeznie, fgy a koltsegek a bdrbeadot 
terhelik, es melyek azok a munkalatok, amelyek elvegzese a berlet idotartama alatt a berlot terhelik, 
igy ezen koltsdgek megteritesAre igeny nem nyujthatd be a berbeado feld.

• A Bizottsag bdrbeszAmftAshoz hozzajAruld dontese utAn a HelyiseggazdalkodAsi Iroda megkoti a 
BerbeszamftAsi megaHapodast a berldvet ami utAn kezdodhet csak el a felujitasi munkalatok 
elvegzAse. As a koltsdgek megAllapodasban foglalt feltetelek szeriiiti elszAmoIasa.

• A munkalatok elvegzese utAn, amit a berlo fog jelezni, azokat az IngatlanszolgAltatAsi Iroda 
munkatArsai leigazoljAk a berlo megkereseset kovetoen, es az igazolast megktildik a 
HelyisdggazdalkodAsi Iroda reszere.

• A berlo az altala elvegzett berbeadora tartozd munkakrol aZ Onkormanyzat, mint vevb reszere 
szamviteli es adojogszabAlyoknak megfelelo szAmlAt Allit ki. A szamla hatAridoben tbrtend 
benyujtasAt kovetoen a Berbeado a berbeszamitassal lefedett berleti dyat egybsszegben, a kdvetkezd 
havi szamlAval egyidejuleg khldi meg a Berlo reszere. A Berlo ezt kovetoen a-berbeszAmitas 
iddtartamara, a berbeszAmitas levonasa utan fennmaradt osszegnek megfelelo berleti dij szAmlat kap 
havonta. A Berbeado Altai elbirt havi berleti dy es a Berlo Altai a tArgyhoban beszamitando dsszeg 
kulbnbbzetet koteles a Berlo a berleti szerzodesben szereplo hataridoig megfizetni.

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.



13. sz. mell&det

Berbcs/aniilasi kerelem

Alulirott. ..................................................................................................... ...................-............ (nev) a

......................................,.......................................................................  (cegnev)......... (szekhely: 

............................................................................................ ;....... cegjegyzekszam: ......................... ) 

cegjegyzesre jogosult kepviseldje, a Budapest Jbzscfvarosi OnkormAnyzat tulajdonaban allo, Budapest 

VIII.. ........  ............................................................................ szam alatti, (hrsz.:  )

utcai/udvari bejaratu, pince/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedo  m2 alapleriiletu 

huh Keuie KiKsz.umt.isi kcielmet m ujtok be.. ............................. hl o^/ugKn

Nyilatkozat

A helyiseget megtekintettem, a helyiseg szemrevdtelezdssel megallapithatd mOszaki allapotaval 
tisztaban vagyok.
ludom.Bid v^s.cm. hors a hdsisig iKkiealhlasasal kap^oLiltis. 'i berbw.dol kihdo Myii<dbt.ia 
koh.igik nkaiuiksm tvik akkor van JehekHeg h.i .imunkaUlokmegkcAks«. dull. aherKudmcs/iic 
KnsujioU KolKcgsUes .iLwian <: babcudo abhoz biv/apniK az cue sonatko/o Njhcs/anut.iM 
iKg.dkipod.ist nxgkoioikm illeui a KrKs/anntas mt^kcAksc ekMi es a Ian Kjkti di| ia cg’ch 

knzuziini './ob-’ah.T.isi dt| Kifakkom iijncs \ hdyisLgbcji \cgzendo dial.kit.Ki munkdlaiokhtv, a 
Krhcjdu eii'xdehel kdl Uniein a munkalaiok nicukiAkst dell abhan az tskthen is ha az ncni a 
Kibrade! k ihdo nnmkalal. vmt a kolrscgek mcgkiiteset Jiem kcicm

Tudomasul veszem tovabba. hogy a b^rbeado nem szavatolja, hogy.az altalam vegezni kivant 
tcvckns'Cgci .. hdyisepK'»» \epcvhc(cni. vuksu-g UMtw *1/ vngcJchekc: K kdl s/Ui/funi. .1 
helyiseget a vegezni kivant tevekenyseghez sziikseges allapotra fel kell ujitanom.
Tudomasul veszem, hogy amennyiben a helyiseget. nejn a berleti szerzddesben meghatarozott 
kvcktJHsLgK. La vnahnii. engedeh ndktd malakhum. az a Kikti satzoJcs rdnK»:)da>a’a nkol ad.' 
kbrulmeny, valamint a helyiseg eredeti allapotat sajat koltsegemre vissza kell allitanom.

Tudomasul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elvalaszthatatlan melldkletet kepezi a Budapest VIII.,
................................................................................ szam alatti. (hrsz.: .................... ) utcai/udvari
bejaratu, pince/alagsor/fsz./........... emelet* szinten elhelyezkedo ................ m2 alapteriiletu 
helyisegben vegzendo felujitdsi munkalatokrol sz616 teteles koltsegvetes, mint a p^lyazat 14. szamu

Budapest, 20... . . ................. . ............................

iigyvezeto/vezeto tisztsegviselb cegszeru alairasa



13. sz. melleklet

Berbeszamitasi kerelem

Alullrott, ................................... . ..................................... . .......... ........................ (nev) egyeni

vaHalkozd (szdkhely:   .................. ........... ................  .; vallalkozoi

igazolvany szama:vallalkozoi igazolvany kiallftasanak idopontja:

. vallalkozoi igazolvany sZerint vegzett tevekeriyseg megnevezese:
a Budapest Jdzsefvdrosi Onkdfmahyzat tulajdonaban allo, Budapest

VIII., ............ . ......................................................... . szam alatti, (hrsz.:

utcai/udvari bejaratu, pince/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedd ............. m2 alapteriiletu

helyisegre berbeszamitAsi kdrelmet nydjtok be,........................ ........ .......... ..............  . Ft osszegben.

Nyilatkozat

A helyiseget megtekintettem, a helyiseg szemrevetelezessel megallapithato muszaki allapotaval 
tisztaban vagyok.
Tudomasul veszem, hogy a helyiseg helyreallitasaval kapcsolatbs, a berbeadot terheld helyrealh'tasi 
koltsegek megt^ritesere csak akkor van lehetdsdg, ha a munkalatok megkezdese elott, a berbeadd reszere 
benyujtottkbltsegvetes alapjan a berbeadd ahhoz hozzajarult, az erre vdnatkozo berbeszamitasi 
megallapodast megkotottem, illetve a berbeszamftds megkezdese eldtt es alatt berleti dy es egyeb 
kozilzemi szolgaltatasi dij h^tralekoih nines; A helyisegben vegzendb atalakitasi miinkalatokhoz, a 
berbeadd engedelyet kell kemem a munkalatok megkezdese elott abban az esetben is, ha az nem a 
bdrbeadot terheld munkalat, vagy a kbltsegek megteriteset nem kerem. \

Tudomasul veszem tov£bb&, hogy a bdrbeado nem szavatolja, bogy az altalam vegezni kivant 
tevekenyseget a helyisegben vegezhetem, sziikseg eseten az engedelyeket be kell szereznem, a 
helyiseget a vegezni kivant tevekehyseghez szuksdges allapotrafel kell tijitanom. '

Tudomasul veszem, hogy ameririyiben a helyiseget nem a: berleti szerzodesben meghatarozott 
tevekenysegre hasznalom, engedely nelkiil atalakitom, az a berleti szerzbdes felmondasara okot ado 
koriilmeny, valamint a helyiseg eredeti allapotat sajat koltsegemrevissza kell allitanom. >

Tudomasul veszem, hogy jeien nyilatkozatom elvalaszthatatlan melldkletdt kdpezi a Budapest VIII., 
............................................................ szam alatti, (hrsz.: utcai/udvari
bejaratii, pince/alagsor/fsz./..........emelet* szinten elhelyezkedo ............. m2 alapteriiletu 
helyisdgben vegzendo felujitasi munkalatokrol szdld tdteleS kdltsdgvetes, mint a palyazat 14. szamu 
melleklete.

Budapest,



15. sz. melleklet

Berbeszamitasi megallapodas
amely letrejbtt egyreszrol:

.1 Budapest tiros A Hl. kcriilct Jo/seharosi Onkormanwat (szekhche. 10S2 Budapest. 
B<no^ n adusAim.i I 5-2-12. KSJl-szanu 1^73571 S-X411-^21-01. kepMscb 
Piko Aiuhds polgajineMcr) kepsiselclcbcn tharo .hvsdvaioM Gazdalkudasi Ko/ponl /it 
(1OS4 Budapest Oi uka S . udos/ama 2^292499-2-4?. KSH-v.una 2>292499-6S^2-l 14 01. 
ttgimszik vaind 01 -10-0banks/,unh vjin i 1 ^4000-22229669, kenxisdi 
Novjc/ki I konora \ag\onga/dalkodaM iga/gakO mint berbeadd (u»\abbukban Berbeadu. 
Uulu cs BcrKado cgsulf I'dekl

szekhely:
cegjegyzekszam:
adpszam:
kep vise] d neve:
telefonszam:
elektronikus time:
bankszamla s-zanr
mint berld (a lovabbiakban: Berio) (a berbeado es berlo a tovabbiakban egyutt: felek) ko/ott jott letre 
dlulnott helyen es napon az alabbi telLetelekkd:
Elozmenyek
I Berbeado es Berio kbzbtt .................. napjan .............  idote................  napjaig cx\cnu>

bcilcti s/ci/odes joti k-nc a Budapest VIII. keriilet...............  hchraj/i s/am akin
nyihanfaruML icnnes/etbeu a Budapest Mil. kcriilct...................  >/am aluit talalhald
......... in2 alupieuilctu ncm hkas ccljaia b/nlgalo hehkeg ^onatko/asahan. 
A Bci Io a hcls isegben a Bet beadot te'hek» munkukai kivan dvege/ni. amcb lie/ do/eicscn 
ainunkalahik kblksugu! is 1artuhna/o teuks kdhscg\ etcM c^atoh be.

A ^/cr/udo kick rncgaUapodnak. hogs a Berio a hdskegben :v ahaia bvmujion icicles 
kbhscgseleshol a lulaidonosr. \agsongd/dalkouasi e* Ko/letulet-has/nosiijsi Bi/uttsag 
.....................s/.unu liataro/ntabun dfogadotl lelujilasi cs koiszurtiMicsi munkakai ekeg/i.

A szerzodes targya

2. Szerzodo lelek rogzftik, hogy az 1. pontban rogzitett helyisegben vegzendd munkak erteke 
 . - Ft ......... - Ft AI’A (nnjidosszcsen .............. - Ft), amclycl Berio a 
kUitdc/escbm \cge/ d. Szur/odo kick rog/iiik. hog} a jden megallapodas 1. s/amu 
mellekleteben felsorolt Berbeaddt terheld felujilasi es korszerusitesi munkalatok kore nein 
teljes koru. Szerzodo felek rogzitik. hogy a feltijitasok a [....] falakkal kbriilhatarolt [„.] 
in2 alapteriiletu helyisegekre vonatkozik. Amennyiben a berieti szerzodes idotartama alatt 
egyeb olyan muszaki hiba (rejtett hiba) menil fel. amely akadalyozza a helyiseg 
nndcltclcss/eru hasznak'iiai i.g\ a hiba kijasitasa a Birbcadd kbtdc/eihcge. \ap\ kulon 
bcibcs/amitaM mcgalldpodas akipjun a Berio kiMck/etUcgc S/ci/odb lelek rep/itik 
hog} icitetl hiba minden oh<m hiba. ainehd a kick a bcilcti 'Ver/odo taigsai kepc/o 
hc1>i*ug birlokba adasakoi nem es/k-Jtek. \ag> anol ncm soil ludomasuk.



A szerzodes hatalya es idotartama

3. Jelen Berbeszamitasi megallapod a felek a Bdfbeado 1. pontban meghatarozott 
hatarozata (2. szamu melleklet)alapjan kotik. A munkdk elvegzesdnek hatarideje a 
megallapodas alairasat kdveto

A Berlonek a munkalatok befejezesere megallapitott hatarido lejartat koveto 30 napon 
belli! igazolnia kell a munkalatokra forditott kbltsegeinek es a beszamithato osszegnek a 
merteket Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Ingadanszolgaltatasi Irodajanal, amely a 
munkak elvdgzeset az eldzetesen benyujtott es elfogadott kbltsegvetes alapjan leellenorzi, 
esanol a Berio jelehleteben es alairasaval berlemehy-eilehbrzesi jegyzokonyvet vesz fel. 
A Berio ajelen megallapodas elott az engedelykotelesmiinkalatokhozbeszerzettszukscges 
hatosagi (epitesi, FOKETUSZ, tuzoltbsagi, ANTSZ, tarsashazi kbzgyulesi, hatosagi stb.) 

/ cngedelyeket vagy legalabb az engedely iranti kerelmet benyujtotta.

4. Ha a munkalatokmdszaki tartalmaes kbltsege elbre nem lathato muszaki-epiteszeti 
problema felmerulese miatt meghaladja a m^ a
tbbbletkoltsegek akkor ervenyesithetok, ha errbl a Berlb esa Berbeado a berbeadoi jogkbr 
gyakorloja hozzajarulasa alapjan eldzetesen megallapodtak. Ha valamelyik munka nem 
kesziil el, vagy hibas, kesedelmes teljesftest rogzitenek az atadas-atveteli jegyzokbnyvben, 
a berbeszamitas osszegetaz el nem vegzett, vagy hibas teljesites ertekevel csbkkenteni kell.

5. Szerzbdo felek megallapodnak, hogy a Bdrlo a munkalatokat kifogastalan allapotban 
kbteles elvegezni. A munkalatokkal kapcsolatban a Berbeadonak, valamint harmadik 
szemelynek okozott karokerta Berio tartozik feleldsseggel.

Elszamolas idotartama, modja, teljesites igazolasa

6. A felek megdllapodnak abban, hogy - az 5. pontban rogzitett feltetelek maradektalan 
telj esiilese eset^n ~ a berbeszamitas netto osszeget a Berio dltai a felujitasi munkalatokrdl 
kiallitott szdmla beiiyujtasdt kbvetoen a B&beado altal kiallftottutalvanyrendeletkiallitdsat 
kbvetd honaptol havonta, a berleti jogviszony fenndllasa alatt a helyiseg berieti dijaba......
honapon keresztiil....... .  - Ft netto berleti dij osszegeigbeszamitjak. A berleti dijba nem 
Szamit bele az AFA es a koziizemi es kulon Szolgaltatasi dijak. A berbeszamftas mindaddig 
tart, amfg a Berbeado a Berldnek a jelen megallapodas 2. pontjaban szereplo, a felek al tai 
kolcsbnbsen megallapitott osszeget teljes egeszdben be nem szamitotta. -

7. A kbltsdgek beszamitasanak feltdteleia kovetkezbk:
- az Ingatlanszolgaltatasi Iroda az elvegzett munkakat jegyzbkbnyvben leigazolja,
- a Berio a berlemenyben elvegzett munkalatok osszegerol a berbeado szervezet 3. 

pontban szereplo berlemeny-ellendrzesi jegyzokonyv felvetelet koveto 15 napon belli! 
szamlat nyujt be a Berbeado neveben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi KbzpontZrt- 
hezaz alabbiak szerint:

Vev6 neve: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat

Vevo szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. <
a Berio altal kiallitott altalanos forgalmi adomentes szdmla eseten a berbeszamitas a 
berleti dij netto bsszegevel szemben lehetseges,

- szamla kiallftasara nem jogosult Berio eseten az engedelyezett felujitasi munkakhoz 
sziikseges vasarolt anyagokrol es szolgaltatasokrol a Budapest VIII. kerulet 
Jozsefvarosi Onkormdnyzat nevere szolo szamlakat nyujt be az elszdmolashoz,

- szamla kiallftasara jogosult Berio esten a Berio tovabbszamlazza az elvegzett es a 
leigazolt muhkdrdl az osszeget a Budapest VIH. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat

: reszere,



a benyujtott szamlaknak a szamviteli es add jogszab&lyoknak meg kell felelniuk.

Berio UidonL.Mil xe^zi. hog) amcnmibcn a k*ni kkoioh iehcidukel nem idjesiti. a 
hubisz.inuta^ khctoMjgci dxcviti Bei1o tudomasul vcszi. hog) a beihesAinntasi »doszak 
a v.iinla kudhtasjl kbxeiocn kczdodik meg

s \ sz.nmiidi c^ ado lOg^zabahoknak mcglddo '‘Zamla hmaiidobca loiteno bcmuna^ii 
koveloen« Bubeadn az 6 pontban megidolt bonapra sonatko'obcjbeszanmasMl kkdeti 
biik’ti dijat eg\(»bvt.gbLn. a koxutkczo ha\i ^/andaxal egudcnikg kukh nug .1 Ikrlo 
icaic A BciIn kosctoen aberlxs/amHas idoUBanuua, abuhvs/dnntdskxundsaut.m 
k'ninnaiadi bsszegnek mcglddo berldi dii szamiai kap haxonia. A Beibcado aha] doni 
h i\ 1 bcileti dii cs a Berio altal a largvhoban bes/aimtandd o^zeg kulbnbozeiei kdldcs a 
Beilo a bcileti s/ei/bdcsbcn ‘'/ercplo haiandoip megfizemi.

Szerzodesszeges ...

9. AmennyibenaBerlovalIaltmunk$kat
.1) num xepzi d a 3 pontban togldl haiandobcn.
b) a 3 pontban foglalt haUuklo Iddte doll nem kcri a hataiide tnodosiiasal 

meltanyolhato indokok alapjan
c.) szerzodesben foglalt tartalommal vegzi el
d.) nein nyujtja be a 7. pontban foglalt szamlat

szerzodesben foglaltakat megszegi. \

H Xmunnxihen a beibcs/amiUr idotai kuim alaii a hdyiscg uiani berleti dij taUo/db munukc 
den <1 haiom han lcny]ege^e^ (a bcibcszdinita^ hian>aban) tizulendo berleti dual, a 
hdbeszdmitdsboi mcg fcnnmaiddo oss/cme a bcrbevamitas megvunieihcio. rs az ana 
iguindheto bc^/enntast \ag\ meguntcM a berbeadoi jogkbr gsakorloja logo-ailt dbralni.

\ s/rr/odcs nicgs/mu'seiiek, niigszuntetc^cntk esetd

I;. I dek mcgallapodnak. hog) arnvnmibeu a Berio ber)el» iogus/on\a a bcvamilhmo 
kolisegenck heih>/amilas uijan \alo mcgieiblesu clou megs/imik. a hd) iscp herebe mcg 
be nem szamitott bsszegre a volt berld vagy jogutodja nem tarthat igenyt, kivcve, ha a 
berleti jogviszonyt un. rendcs felmondassal a berbeado szervezet szunteti meg, vagy a 
berleti szerzodes megsziintetesere kozos megegyezessel a berbeado kezdemenyezesere 
keriil sor.

Ha a berleti jogviszony megsziintetesere azert keriil sor, inert a Berl6 a helyiseget 
mcgxasaiolia. az erkknosdo bcnihazasokk'd kupcsukitban a nem Likas udiaia volgulo 
helyisegek elidegeniteserol szolo bnkormanyzati rendelctben foglaltak alapjan kell eljami.

12. A berleti jogviszony berbeado altali rcndes felmondassal tOrtenb megszuntetese, vagy a 
kbzbs megegyezessel tortenb megszuntetese eseten a meg el nem szamolt osszeget 
Berbeado jogosult visszatartani, amfg a Berld a helyiseget vissza nctn adja a Berbeado 
birtokaba, tovabba jogosult az el nem szamolt, kifizetesre vard bsszegbdl a berld esetleges 
tartozasait levonni.

13. Ha a bdrleti jogviszony megsziintetesere azert keriil sor, mert a Berio a helyiseget 
megvasarolja. az erteknovelo beruhazasokkal kapcsolatban a nem lakas celjara szolgdlo 
helyisegek elidegeniteserol szolo bnkormanyzati rendeletben foglaltak alapjan kell eljami.

14. Berbeado kikbti, hogy a megallapodasban rbgzitett feltetelek megszegese eseten a Berio a 
berbeszamitasi igenyet nem drvenyesitheti.

Egyeb feltetelek

UidonL.Mil


15. Jelen szerzodes modositasara felek kozds akarata eseten csak irasban kerUlhet sor. .

16. Jelen megallapodasbannern szabalyozott esetekben a Ptk. es a vonatkozd rendelkezesek 
y<' az iranyaddak.

17. Jelen megallapodas harom (4) eredeti peldanyban keszult esharom (4) oldalbol all.

18. A szerZodb felek jelen megallapodSst elolvastak, az abban foglaltakat megertettek, es mint 
akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag alairtak.

Budapest, 2021........................ Budapest, 2021.................

a Budapest Fdvaros VIII. keriilet NEV
Jdzsefvarosi Onkormanyzat OGYVEZETONI

berbeaddmegbizasaboleljaro iigyvezetB

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkoddsi igazgatd -

Jogi szempontbdi ellenjegyzem:

Budapest, 2021. ................... y

Czukkeme dr. Pinter Erzsebet 

jegyzb neveben es megbizasdbol <

dr. Melegh Monika 
jog! irodavezetb/aljegyzo

Fedezet:................................. Budapest, 2021.................

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 

gazdasagi vezetd

MeUekiet:
1. Ingatlanszolgaltatasi Irodaberbeszamitasi javaslata
2. ; .................. szamuhatarozat



16, sz, melleklet

Osszefoglalo a benyujtando ajanlat formal 6s tartaimj kovetelmenyeirol

Az ajanlatot az ajanlattcvo/ jogi szemely/szervezet kepviseldje minden oldalon kezjegyevel koteles

A borftdkon a kovetkezo szoveget kell feltuntetni:
"Budapest VHL kerulet, Ulldi ^^66/B. s,zdm alatti, 36273/0/A/46 helyrajzi szdmu nem lakas celjdra 

szolgdlo hefyiseg berbevetele”

Az ajanlatot sertetlen boritekban kell benyujtani, spruit, felnyitptt borftekot a Bonyolitd nem vesz at. 
Ahol az nines jelezve, hogy masolatis elegendo, az eredeti igazolasl kell csatolni az ajanlathoz.

Az ajAnlati biztositekbefizeiesenel a kozlemeay rovatba a kdvetkezot kell beimi: ajanlati biztosifek

Az ajanlat tartalmat a kovetkezo sorrendben kell Ssszefuzni:
1. Jelentkezesi lap (1. vagy 2. sz. melleklet)
2. Ajanlati osszesilb (3. sz. melleklet)
3. 30 napn&l nem regebbi hiteles masolat a vallalkpzdi igazolvanyrol (egyeni vallalkozas eseten)
4. Eredetj, 30 napnal nem regebbi hiteles cegkivonat vagy vegzes a szervezet bejegyzeserol (jogi 

, szemely/szervezet <eset^n)
5. AMirasi cimpelddny .eredeti peldanya vagy mdsol^ta (j ogi szem&y/szervezet eseten)
6. A Ptk. eldirasai szerinti bizonyflo erejii meghatalmazas, amennyiben az ajanlatot nem a ceg 

kcp\i\Joje n }a ala
I’uhd/ali dok.imenucio •iieg\d«nlu*d!x'! s/olo he\.ctch pin/ta'bvonsLi n'asoLiu

8. Ajanlati biztositek befizeteserdl szolo igazolas masolata
9. Nyilatkozat vegelszAmolasrol, csodeljarasrok felsz&nolasrol, vegrehajt&si eljarasrol (4. sz. 

melleklet)
10. Nyilatkozat a palyazati feltetelek elfogadasarol, szerzddeskbtesrol, ingatlanszerzesi kepesscgrol, 

ajanlati kbtbttsegrol (5. sz. melleklet)
11. ■

2. ■ Morton® SMMSWKM®
13. Helyi add igazolas (beszerezhetS: Jozsefv^rosi Polgaimesteri Hivatala 1082 Budapest, Baross u. 

63-67. II. em.)
14. Berbeadoval szemben fenna.116 tartozAs igazolasa (beszerezheto: JGK Zrt. 1083 Budapest. Or u.

8. £ 35. szoba)
; 15.; N^ilatkozat pdnzu^i alkalmassagrol J®Ulllllilli WO
16 J ^yllaftzat

; 17 <; ■

19. A berleti szerzodessel kapcsolatps eszrevetelek, modositasi javaslatok (11 .sz. melleklet)

21. //J3^e^writastozS®6^s®t®s&®^®OWWiW





2. sz. melleklet

Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 06. 15:17
Tipusa: Nyilt
Hatarozat Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen ■■■■: 9 . 100,00

Nev Voks Frakcio
Satly Balazs Igen
Sods Gyorgy Igen
Szarvas Koppany Bendeguz ■Igen
Veres Gabor Igen
Vorbs Tamas Igen
Dr. Erdelyi Katalin Tavol
Gutjahr Zsuzsanna Tavol
Dr. Juharos Robert Tavol
MikdKaroly Tavol



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 06.15:18
Tipusa: Nyllt
Hatarozat Elfogadva
Egyszeru

Targya: Surgdssegi inditvdny

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Ta vol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Satly Balazs Igen -
Sods Gyorgy Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Veres Gabor Igen -
Vbrbs Tamas Igen -
Dr, Erdelyi Katalin Tdvol -
Gutjahr Zsuzsanna Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol -
Miko Kdroly Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 06. 15:20
Tipusa: Nyilt
Hatarozat Elfogadva
Egyszeru

Targya: I. blokk

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Satly Balazs Igen
Soos Gyorgy • \ . Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen
Veres Gabor Igen ■ -
Voros Tamas Igen
Dr. Erdelyi Katalin Tavol ■■ •-
Gutjahr Zsuzsanna Ta vol
Dr. Juharos Robert Tavol
Miko Karoly Tavol - ,



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 06. 15:26
Tipusa: Nyrh
Hatarozat Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.5. pontia: Javaslat a Budapest VHI. keriilet, Baross utca 129. 
szam alatti nem takas c^ljara szolgato helyiseg berbeadasara 
tiles vegere halasztas

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Satly Balazs Igen -
Soos Gyorgy Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Veres Gabor Igen -
Voros Tamas Igen -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol -
Gutjahr Zsuzsanna Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol -
Miko Karoly Tavol -



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 06.15:29 . '■
Tipusa: Nyift
Hatarozat Elfogadva .
Egyszeru <

Targya: Napirend I.6. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Brody Sandor utca 
36. szam alatti nem iakas celjara szolgalo helyiseg berleti joganak atruhazasara

Eredmenve Voks: Szav% 6ssz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Satly Balazs Igen
Soos Gyorgy Igen ■
Szarvas Koppany Bendegiiz Igen . ■■■ -
Veres Gabor Igen
Voros Tamas Igen
Dr. Erdelyi Katalin Tavol 'T
Gutjahr Zsuzsanna Tavol
Dr. Juharos Robert Tavol
Miko Karoly . . Tavol ..



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 06. 15:34
Tlpusa: NyHt
Hatarozat Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend L8. pontia: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef korut 43. 
szam alatti helyiseg berleti szerzodesenek felmondasara 
felszolalasi jog biztositasa

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Satly Balazs igen -
Sods Gybrgy Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Veres Gabor Igen -
Verbs Tamas Igen -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol -
Gutjahr Zsuzsanna Tavol -
Dr. Juharos Robert Tavol -
Miko Karoly Tavol -
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Szavazas eredmenye :

Ideje: 2021. oktober 06.15:46 . :
Tipusa: Nyilt '
Hatarozat Elfogadva
Egyszeru .

Targya: Napirend I.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef korut 43. 
szam alatti helyiseg berleti szerzodesenek felmondasara
felszblalasi jog ismetelt biztositasa <

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 3 60.00 33.33
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 2 40.00 22.22
Szavazott 5 100.00 55.55
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.45
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcid
Satly Balazs Igen
Soos Gyorgy Igen -
Verbs Tamas Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Tart. • •»
Veres Gabor Tart. ••
Dr. Erdelyi Katalin Tavol *•
Gutjahr Zsuzsanna Tavol
Dr. Juharos Robert . Tavol
Miko Karoly \ . Tavol ,



Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 06. 15:52
Tipusa: Nyllt
Hatarozat Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII, keruiet, Jozsef korut 43. 
szam alatti helyiseg berleti szerzodesenek felmondasara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Satly Balazs Igen -
Sobs Gyorgy Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Veres Gabor Igen -
Vdros Tamas Igen -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol -
Gutjahr Zsuzsanna Tavol -
Dr. Juharos Robert Tbvol
Mikd Karoly Tavol -
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Szavazas eredmenye , :■

Ideje: 2021. oktober 06.15:56 , <
Tipusa: Nyilt ■ ■
Hatarozat Elfogadva ? <
Egyszeru .

Targya: Napirend I.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kofarago utca 5. 
szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara szolgalo palyazat 
kiirasara ;; ;
1.9. es 1.15. napirendi pontok felcserelese

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Satly Balazs Igen
Soos Gyorgy Igen
Szarvas Koppany Bendeguz Igen
Veres Gabor Igen
Vbros Tamas Igen
Dr. Erdelyi Katalin Tavol -
Gutjahr Zsuzsanna Tavol
Dr. Juharos Robert Tavol
Miko Karoly ■ < Tavol
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021. oktober 06.16:07
Tipusa: Nyilt
Hatarozat Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.9. pontia (napirendi iavaslat szerinti 1.15.): Javaslat a Budapest
VIII. kerulet, Jdzsef korut 43. szam alatti nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
palyazati kiirasara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Satly Balazs Igen -
Soos Gyorgy . Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Veres Gabor Igen -
Verbs Tamas Igen -
Dr. Erdelyi Katalin Tavol -
Gutjahr Zsuzsanna Tavol -
Dr. Juharos Robert T^vol -
Miko Karoly Tavol -
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