
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga ’ -

Eldterjeszto: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. ......... . .......sz. napirend

ELOTERJESZTES
A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag 2022. marcius 23-i 

iilesere

Targy: Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. foldszint 1. szam alatti nem 
lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara vonatkozd nyilvanos egyfordulds 
palyazat eredinenyenek megallapitasara es ujbdii kiirasara

Eldterjeszto: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Nagy Laszlo referens
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.

MeUekletek: 1. sz. melleklet: bontasi jegyzokdnyv
2. sz. melleklet: ertekbecsles es aktualizalasa
3. sz. melleklet: palyazati dokumentacid

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
tulajdonat kepezi a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. foldszint 1. szam alatti 
36776/0/A/l helyrajzi szamu 139 m2 alapteriiletu utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara 
szolgald helyiseg, amely az ingatlan-nyilvantartasban uzlethelyiseg besorolassal szerepel.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga 408/2021. (XII. 15.) szdmu 
hatarozataban dbntott a helyiseg palyazati kiirasardl az alabbi feltetelekkel:

A minimalis berleti dij dsszege: 301.960,-Ft/ho + AFA.

A palyazat biralati szempontjai:

- a berleti dij dsszege (sulyszam: 9)

- a palyazok altal vallalt berleti dij elore, egy osszegben torteno megftzetese, min. 1 ho - max. 
10 ho (sulyszam: 1)

Az ertekeles modszere:

Az ertekeles soran adhato pontszam minden reszszempont eseten: 1-10 pont. 
Reszszempontonkent a legkedvezobb megajanlas kapja a maximalis pontszamot (10 pontot), a 
tobbi megajanlas ehhez kepest aranyosan kap kevesebb pontot az egyszeru aranyositas 
mddszere szerint. A minimalisan adhato pontszam nem lehet kevesebb 1-nel. Az egyes 
megajanlasra adott ertekelesi pontszamot a Kiirb megszorozza a hozza tartozd sulyszammal, a 
szorzatokat pedig ajanlatonkent bsszeadja.

Az egyes reszszempontok:

1 .) berleti dij (netto Ft/hd)



Kiiro eloiija Palyazo szamara, hogy ajanlataban az ajanlott berleti dijat netto Ft/hd 
mertekegysegben, es az AFA feltuntetesevel kell megadni.

A Palyazo ajanlataban megjelolt berleti dij legalabb 301.960,- Ft/hd + AFA. 
A reszszempont sulyszama: 9.

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

2 .) a palyazdk dltal vallalt berleti dij eldre, egy osszegben torteno megfizetese, min. 1 ho - 
max. 10 ho.

Kiiro a Palyazo altal elore megfizetni vallalt berleti dijak tekinteteben annyi pontot ad (max. 10 
pont), ahany honap berleti dij egy Ssszegu megfizeteset vallalja a Palyazo. A reszszempont 
sulyszama: 1.

A palyazatban erintett helyisegre nem adhato 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 koicsonzo. 
nyilvanos internet szolgaltatas (internet kavezo, call center, stb.), raktarozas es muhely 
tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

Kiiro kikoti, hogy az ingatlanra csak olyan ajanlat adhato be, amely szeszarusitas nelkuli 
tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

Kiiro kikoti, hogy palyazdnak a kdzmuvek iizemkepessegenek allapotat felul kell vizsgaltatnia 
hasznalatbavetel elott.

Kiiro kikoti, hogy amennyiben a nyertes palyazo hatarozott iddre kot berleti szerzodest, az a 
berbeadd ilyen iranyu dontese eseten a nemzeti vagyonrol szolo torveny rendelkezeseire 
figyelemmel meghosszabbithatd.

A palyazati felhivas kozzetetelenek napja 2021. december 23., az ajanlat benyujtasanak 
hatarideje 2022. februar 8. napja volt, a palyazat bontasara 2022. februar 8-an keriilt sor. A 
rendelkezesre allo hatariddig a palyazati dokumentacidt egyetlen erdeklodo sem vasarolta meg. 
az ajanlati biztositekot hatdridore senki nem fizette meg, palyazat nem keriilt benyujtasra.

A tent leirtakra figyelemmel a palyazatertekeld bizottsag javasolja a Bizottsagnak, hogy a 
Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. fbldszint I. szam alatti 36776/0/A/l helyrajzi szamu 
139 m2 alapteruletu utcai bejaratu. foldszinti nem lakas celjara szolgald helyiseg tekinteteben 
az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (II.21.) szamu hatarozat 47. 
a.) pontja szerint nyilvanitsa az eljardst ervdnyesnek, de eredmenytelennek, tekintettel arra, 
hogy az eljaras soran ervenyes palyazat benyiijtasara nem keriilt sor.

A tarsashazban osszesen 69 db albetet keriilt kialakitasra, amelybdl dnkormanyzati tulajdonban 
van 3 db. Ebbol 2 db lakas, 1 db nem lakas celjara szolgald helyiseg. Az epulet nem szerepel a 
bontasra kijelolt ingatlanok listajan.

Az Onkormanyzat kozos koltseg fizetesi kotelezettsege a helyisegre vonatkozoan 37.352,- 
Ft/hd.

A helyiseg 2016. junius 14. napjan keriilt vissza az Onkormanyzat birtokaba, azota tires, berbe 
adds utjan nem hasznositott.

A helyi varos-rehabilitacios terillet kijeldleserbl es a teriileten a rehabilitacid megvaldsitasarol 
szolo 32/2001. (X. 26.) dnkormdnyzati rendelet alapjan a megjelolt helyiseget magaban tbglalo 
epulet HVT HI. teriiletre esik, a Rev8 Zrt. allasfoglalasa szerint esetleges berbeadasa, illetve a 



berbcadas idejenek meghatarozasa nem erinti az Onkonnanyzat es a Rev8 Zrt. HVT terulettel 
kapcsolatos szerzodeses kdtelezettsegeit

A helyiseg az utcardl es az epulet udvararol egyarant rendelkezik bejarattal. A helyiseg egy 
legteru. csak egy vizesblokk kerult levalasztasra (mosdo, WC). A heiyisegben futes nines 
kialakitva, illetve a korabbi rendszert leszereltek. Melegviz-eloallftasara alkalmas keszulek 
nines. A helyiseg onallo viz-, es gazdraval rendelkezik, a villanyorat leszereltek. A 
vizszolgaltatas uzemkepes, az elektromos halozat kiepitett, de nem iizemkepes. A helyiseg 
tchijiiando muszaki es esztetikai allapotu.

A HESZTIA Bt. (Leveleki Tunde) altal 2021. majus 25. napjan keszitett, Bartfai Laszld 
fuggetlen szakerfo altal 2021. majus 27. napjan jovahagyott es 2021. november 23-an 
aktualizalt ertekbecsles szerint a helyiseg forgalmi erteke 75.490.000,- Ft (fajlagosan: 
543.119,-Ft/m2).

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
airuhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (II. 21.) szamu Kepviseld- 
testuleti hatarozat (a tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) 52. pontja ertelmeben, a nem 
lakas celjara szolgald ingatlanok berbeadasara kiirt palyazatban a minimalis berleti dijat a 
Kepviselo-testulet nem lakas celjara szolgald ingatlanok berleti dijarol szolo hatarozata alapjan 
kell megallapitani. Az Onkonnanyzat tulajdonaban Mid nem lakas celjara szolgald helyisegek 
berbeadasanak felteteleirol szold 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet 7. § (1) bekezdes 
a) pontja ertehndben a helyiseget csak versenyeztetes alapjan lehet berbe adni, ha a 
bekolfoztetheto forgalmi erteke eleri vagy meghaladja a 25 millid forintot.

Az Onkonnanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek, telkek, gepkocsi- 
bealldk, egyeb dologberletek berleti dijarol szolo 248/2013. (VI. 19.) szamu Kepviseld-testuleti 
hatarozat (tovabbiakban: Kt. hatarozat) 7. pontja ertelmeben, abban az esetben, ha a helyiseg 
berbeadasara versenyeztetes vagy palyazat utjan kerul sor, a minimdlis berleti dijat a helyiseg 
AFA nelkiiH bekohozheto forgalmi ertekenek 80%-at alapul veve lehet meghatarozni. 
Nyilvanos palyaztatas eseten onkormanyzati erdekbol a minimMis berleti dij alacsonyabb 
forgalmi erteken is meghatarozhato, amely nem lehet kevesebb 50%-nal. A Kt. hatarozat 7. 
pontja ertelmeben, a forgalmi ertek 60%-a figyelembeveteldvel, a 6%-os szorzdval szamitott 
berleti dij osszege 226.470,- Ft/hd + AFA. A minimalis berleti dij alacsonyabb osszegben 
tbrtend megallapilasat azert javasoljuk, mert ugyan a helyiseg hirdetesenek tobb mint szaz 
megtekintese volt, de ez nem eredmenyezett benyujtott palyazatot, mas helyiseg palyazatan 
pedig a minimalisnal mar joval magasabb ajanlat is erkezett be.

Javasoljuk a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. foldszint 1. szam alatti 36776/0/A/1 
helyrajzi szamu 139 nr alapteruletu utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasara vonatkozo, nyilvanos, egyfordulos palyazati felhivas kiirasat az alabbiak 
szerint:

A palyazat celja: Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. fbldszint 1. szam alatti 36776/0/ A/l 
helyrajzi szamu 139 nr alapteruletu utcai bejaratd, foldszinti nem lakas celjara szolgald 
helyiseg berbeadasa.

A minimalis berleti dij osszege: 226.470,- Ft/hd + AFA.

A palyazat biralati szempontjai:

- a berleti dij osszege (sulyszam: 9)

- a palyazdk altal vallalt berleti dij eldre, egy osszegben fortend megfizetese, min. 1 hd - max. 
10 ho (sulyszam: 1)



Az ertekeles modszere:

Az ertekeles soran adhato pontszam minden reszszempont eseten: 1-10 pom. 
Reszszempontonkent a legkedvezobb megajanlas kapja a maximalis pontszamot (10 pontot), a 
tobbi megajanlas ehhez kepest aranyosan kap kevesebb pontot az egyszeru aranyositas 
modszere szerint. A minimalisan adhato pontszam nem lehet kevesebb 1-neL Az egyes 
megajanlasra adott ertekelesi pontszamot a Kiiro megszorozza a hozza tartozd sulyszammal, a 
szorzatokat pedig ajanlatonkent bsszeadja.

Az egyes reszszempontok:

3 .) berleti dij (netto Ft/hd)

Kiiro elbirja Palyazd szamara. hogy ajanlataban az ajanlott berleti dijat netto Ft/hd 
mertekegysegben, es az AFA feltuntetesevel kell megadni.

A Palyazd ajanlataban megjelolt berleti dij legalabb 226.470,- Ft/hd + AFA. 
A reszszempont sulyszama: 9.

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

4 .) a palyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy osszegben torteno megfizetese, min. 1 ho - 
max. 10 ho.

Kiiro a Palyazd altal eldre megfizetni vallalt berleti dijak tekinteteben annyi pontot ad (max. 10 
pont), ahany honap berleti dij egy dsszegu megfizeteset vallalja a Palyazd. A reszszempont 
sulyszama: 1.

A palyazatban erintett helyisdgre nem adhato be olyan ajanlat, amely a Kepviselo-testulet 
248/2013. (VI. 19.) szamu Hatarozat II. Fejezetenek 8. a) pontja szerinti 25%-os berleti dij 
kategoriaba tartozd (italbolt, dohanyarusitas, jatdkterem, szexshop), illetve kdlcsonzo, 
nyilvanos internet szolgaltatas (internet kavezd, call center, stb.), raktarozas es muhely 
tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

Kiiro kikoti, hogy az ingatlanra csak olyan ajanlat adhato be, amely szeszarusitas nelkuli 
tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

Kiiro kikoti, hogy palyazdnak a kozmuvek uzemkepessegenek allapotat feliil kell vizsgahatnia 
hasznalatbavetel elott.

Kiiro kikoti, hogy amennyiben a nyertes palyazd hatarozott iddre kot berleti szerzodest, az a 
berbeadd ilyen iranyu ddntese eseten a nemzeti vagyonrol szdld torveny rendelkezeseire 
figyelemmel meghosszabbithatd.

A palyazati felhivast a Versenyeztetesi Szabalyzatban foglaltaknak megfelelden a Budapest 
Fovaros VIII. kerOlet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal hirdetdtablajan, a Jdzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (a tovabbiakban: Bonyolito) ugyfelfogadasra szolgalo 
helyisegeben, a Jozsefvaros cimii helyi lapban, az Onkormanyzat es a Bonyolito honlapjan, 
tovabba az Onkormanyzat es a Bonyolito rendelkezesere allo egyeb internetes hirdetesi 
portalokon javasoljuk kozzetenni.

II. A beterjesztes indoka

Az onkormanyzati tulajdonu, nem lakas celjara szolgalo ures helyiseg berbeadasara kiirt 
nyilvanos palyazat lezarasdhoz, az eredmeny megallapitasahoz, tovabba az onkormanyzati 
tulajdonu ures helyiseg ismetelt nyilvanos paiyazaton torteno berbeadasahoz berbeadoi domes 
sziikseges, mely a tisztelt Bizottsag hataskdrebe tartozik.



HI. A dbntes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a helyisegekre vonatkozo nyilvanos, egyfordulos palyazati felhivas kiirasa, 
mivel a berbeadasabdl befolyo berleti dij fedezne az Onkonnanyzat kozos kbltseg fizetesi 
terhet, a berbeadassal a helyisegek allaga nem romlana tovabb, a berlb gondoskodna a 
helyisegek allaganak javitasardl es szinten tartasarol, valamint meg plusz bevetele is keletkezne 
az Onkonnanyzatnak.

A helyisegek berbeadasa penziigyi fedezetet nem igenyel. A hatarozati javaslat elfogadasa a 
palyazat ervenyessege es eredmenyessege eseten pozitivan befolyasolja a 2022. evi berleti dij 
bevetelt.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kdpviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (X1.06.) 
bnkormanyzati rendelet 7. melleklet 4. pout 4.1.1. alpontja alapjan a Tulajdonosi, 
V agyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag dont az Onkonnanyzat tulajdonaban 
allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek elidegenftesenek felteteleirol szolo bnkormanyzati 
rendeletben, az Onkonnanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegenifoserol szolo bnkormanyzati 
rendeletben, az Onkonnanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek 
berbeadasanak felteteleirol szolo bnkormanyzati rendeletben, valamint a Budapest Jdzsefvarosi 
Onkonnanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 
bnkormanyzati rendeleteben meghatarozott tulajdonosi hataskorokben.

A Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdese alapjan, ha Onkonnanyzat rendelete vagy a Kepviseld- 
testulet hatarozata mast nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorloja hatarozza meg, hogy 
melyik versenyeztetesi eljarast kell alkalmazni.

Az Onkonnanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) bnkormanyzati rendelet 7. § (1) bekezdes a) pontja 
eiielmeben a helyiseget csak versenyeztetes alapjan lehet berbe adni, ha a bekbltbztethetb 
forgalmi erteke eleri vagy meghaladja a 25 millid forintot.

A Versenyeztetesi Szabalyzat tartalmazza, hogy az Onkonnanyzat tulajdonaban allo 
ingatlanvagyon hasznositasa es tulajdonjoganak atruhazasa eseten a hasznositb es a 
tulajdonjogot szerzb szemelyenek kivalasztasara kell alkalmazni, ha a versenytargyalas tartasa 
jogszabaly alapjan kdtelezb. vagy a tulajdonosi joggyakorld elbirta, hogy a vagyonelemet 
versenyeztetesi eljarassal kell hasznositani vagy a tulajdonjogot atruhazni.

Az Onkonnanyzat tulajdonaban allo ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozo versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (II. 21.) szamu Kepviselb- 
testuleti hatarozat (a tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) 52. pontja ertelmeben, a nem 
lakas celjara szolgalo ingatlanok berbeadasara kiirt palyazatban a minimalis berleti dijat a 
Kepviselb-testulet nem lakas celjara szolgalo ingatlanok berleti dijarol szolo hatarozata alapjan 
kell megallapitani.

Az Onkonnanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyiseg, telkek, gepkocsi- 
be^Hdk, egyeb dologberletek berleti dijarol szolo 248/2013. {VI. 19.) szamu kepviselb-testuleti 
hatarozat 7. pontja ertelmeben: a helyiseg berleti dijanak alapjaul a helyisegnek a jelen hatarozat 
es a Kt. mas hatarozata szerint aktualizalt bekbltbzhetd forgalmi erteke szolgal. Abban az 
esetben, ha a helyiseg berbeadasara versenyeztetes vagy palyazat utjan keriil sor, a minimalis 
berleti dijat a helyiseg AFA nelkuli bekbltbzhetd forgalmi ertekenek 80%-at alapul veve lehet 
meghatarozni. Nyilvanos palyaztatas eseten bnkormanyzati erdekbbl a minimalis berleti dij 
alacsonyabb forgalmi erteken is meghatarozhato, mely nem lehet kevesebb 50%-nal. 
Amennyiben a palyazatban a berbeadas soran vegezhetb tevekenyseg nem keriil 



meghataroz&sra, ugy az alap berleti dij eves merteke a helyiseg AFA nelkuli bekoltozheto 
forgalmi ertekenek legalabb a 6%-a.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag..72022. (111.23.) szamu hatarozata

a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. fbldszint 1. szam alatti nem lakas eeljara 
szolgalo helyiseg berbeadasara vonatkozo nyilvanos egyfordulos paiyazat eredmenyenek 

megallapitasar61 4s ujboli kiirasarol

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

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. fbldszint 1, szam alatti 
36776/0/A/l helyrajzi szamu, 139 m2 alapteriiletu, (ires, utcai bejaratu. foldszinti nem lakas 
eeljara szolgalo helyiseg nyilvanos, egyfordulos paiyazat utjan tbrteno berbeadasahoz.

2 .) elfogadja a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. fbldszint 1. szam alatti 36776/0/A/l 
helyrajzi szamu 139 m2 alapteriiletu utcai bejaratu, foldszinti nem lakas eeljara szolgalo 
helyiseg berbeadasara vonatkozo palyazati dokumentacidt az alabbi feltetelekkel:

a.) a minimalis berleti dij bsszege: 226.470,- Ft/ho + AFA.

b.) a paiyazat biralati szempontja:

a berleti dij osszege (sulyszam: 9)

a palyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy dsszegben torteno megfizetese, min. 
1 ho-max. 10 ho (sulyszam: 1)

c.) a palyazatban erintett helyisegre nem adhato be olyan ajanlat, amely a Kepvlselb-testulet 
248/2013. (VI. 19.) szamu Hatarozat II. Fejezetenek 8. a)pontja szerinti 25%-os berleti 
dij kategoriaba tartozd (italbolt, dohanyarusitas, jatekterem, szexshop), illetve 
kolcsbnzd, nyilvanos internet szolgdltatas (internet kavezd, call center, stb.), raktarozas 
tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

d.) Kiiro kikoti, hogy az ingatlanra csak olyan ajanlat adhato be, amely szeszarusitas nelkuli 
tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

e.) Kiiro kikdti, hogy palyazdnak a kozmuvek iizemkepessegenek allapotat felul kell 
vizsgaltatnia hasznalatbavetel eldtt.

f.) Kiiro kikoti, hogy amennyiben a Kiiro kikoti, hogy amennyiben a nyertes palyazd 
hatarozott iddre kbt berleti szerzodest, az aberbeado ilyen iranyu dontese eseten a nemzeti 
vagyonrol szolo tbrveny rendelkezeseire figyelemmel meghosszabbfthato.

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

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 3.) pont eseteben 2022. junius 30.



A domes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt.

Budapest. 2022. marcius 18. J)
Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato

| Keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozfont Zrt.

i Leirta: Nagy Laszlo referens

PENZOGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS: -----

Jogi Kontroll:
Ellenorizte:

, fi J ■ 
DR.^dljfelS'ZlLVIA

ValJep^zo
? '•

Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

DR. S>TOS CSILLA 
.tGYZO

Veres Gabor k
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es

KozterOlet-hasznositasi Bizottsag Elnoke



P A L Y A Z A T B O N T A S I J E G V Z 6 K 6 N Y V

amdy kesziilt 2022, febru^r Mn 14(i(l orakor, a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zt 1. 
hivatafos belyis^geben a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. foldszint L szamu 139 nr 
alapteruleiil 36776/0/A/l helyrajzi szamu, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgald 
helyiseg berbeadasara kiirt nyilvanos palyazat kapcsan.

Menvannak:
A jelenleti iv szerint.

A palyazatbonto bizottsag tagjai:
- dr. Guth Csongor a palyazatot lebonyoh'to Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpom Zn 

Helyiseggazdalkodasi iroda irodavezetoje. a pAlyazatbonto bizottsag elnoke.
- Kardos Noemi a palyazatot lebonyolito Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zn. 

Helyiseggazdalkodasi iroda referense, a palyazatbonto bizottsag tagja,
- Nagy Laszlo a palyazatot lebonyolito Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zn 

Helyiseggazdalkodasi iroda referense, a palyazatbonto bizottsag tagja.

Dr. Guth Csongor a palyazatbonto bizottsag elnoke megnyitja a bizottsag uleset. Fdkeri Nagy 
Laszlot a palyazatbontasr61 kesziilo jegyzdkdnyv vezetesere.

A palyazatbonto bizottsag elnoke ismerteti a palyazati kiirasban szereplo adamkat. A palyazat 
kiiroja a Budapest Fovaros Vlll. kerUlet Jdzsefvarosi Onkormanyzat. A palyazat lebonyolitoja 
a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest Fovaros V/H. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzata a Tulajdonosi. 
Vagyongazd^tkodasi cs Kozterulet-hasznositasi Bizottsag 408/202 L (XII. 15.) szamu 
hatarozata alapjan a udajdonat kepezd Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. fokhzint L 
szamu 139 m2 alapteruletu. 36776/0/A/l helyrajzi szamu, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas 
celjara szolgald helyiseg nyilvanos egyfordulds paly azaton tbrteno berbeadasarol dontott a 
palyazati dokumentacidban foglalt feltetelekkel.

A palyazatbonto bizottsag elnoke doadja, hog)’ az ajanlatteteli eljaras nyilvanos voh. u 
Bonyolito a palyazati felhivast kozzetette Jdzsefvaros honiapjan (w\yw^ a
Polgarmesteri Hivatal hirdetotablajan, a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. honiapjan 
(www.jgk.hu), a Budapest Vlll. keriilet, Or u. 8. szam alaui hirdetdtablajan. a Jdzsefvaros c. 
ujsagban. valamint az ingatlan.com oldalon.

Ismerteti tovabba, hogy az ajanlat benyujtasanak hatarideje 2022. februar 8. 14°° ora volt. A 
benyujtas helye a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 1084 Budapest, dr u. 8. alaui 
Helyiseggazdalkodasi irodaja volt.

A fenti hdyisegre vonatkozdan palyazati dokumentacio nem keriih megvasarlasra.
.A palyazati felhivasban szereplo tires, nem lakas celjara szolgalo hdyisegre hmaridon belt’d 
nem keriih benyujtasra palyazat, azajanlati biztoshekot hatariddre senki nem fizcite meg.

Mindczek alapjan a palyazatbonto bizottsag javasolja a Budapest Fovaros Vlll. kcuiki 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi cs Kbzterulet-hasznosiia.si 
Bizottsaganak, hogy a Budapest VHI. keriilet, Baross utca 43. foldszint L szamu 139 m 

http://www.jgk.hu
ingatlan.com


alapteruleui. 36776/0/A/1 helyrajzi szamu, utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbev6telere kiirt nyilvanos egyfordulos palyazati elj^rast nyilvanftsa ervenyesnek, 
de ercdmenytelennek.

A fenti nem lakas celjara szolgalo hclyisegre vonatkozd palyazatbonto ulest dr. Guth Csongor, 
a palyazat bonto bizottsag elnoke 2022. februar 8-an 14 ora 05 perckor lezarta.

k. m. f.

dr. Guth Csongor irodavezeto 
a palyazatbonto bizottsag elnoke

Nagy Laszlo 
jegyzokonyvvezetd

Kardos Noeini
jegyzokonyv hitelesito



Aktualizalasi adatlap

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. ~ Helyishggazdalkodasi Iroda

Ertekelt ingatlan megnevezese:

Az ingatlan cime, azonositasi adatai:

iiziet

TelepuUs: Budapest, VIII. keriilet
Utca, hazszam, emelet, ajtb: Baross utca 43. foldszint I.
HRSZ: 36776/0/A/l 139 m2

Az eredeti £rt£kbecslds adatai:
Keszitette:
Ertekbecslo:

HESZT1A Bt.
Leveieki Tunde

Fajlagos fbrgalmi ertek:
Az ingatlan fbrgalmi erteke:
Datuma:

527.300,- Ft/m2
73.290.000,- Ft
2021. majus 25. |

Utolso aktualizalas adatai:
Fajlagos fbrgalmi drtek: 
Az ingatlan fbrgalmi erteke: 
Datuma:________________

*Aktualizalas:

Tulajdonviszonyok es he rid adatai:
Tulajdonos:
Berio:

Jbzsefvarosi Onkormanyzat 
tires

Ertekelesi forma: Tulajdonjog fbrgalmi ertSk

Aktualizalas £rv4nyess£ge: 6 hbnap

*Aktualizalt ertekek:

Fajlagos fbrgalmi ertek: - 4'15;- FVnr

Az ingatlan fbrgalmi erteke: ... Ft
Az aktualizalas az eredeti ertek >ecslesben rbgzitett teriileti adatok, es az abban rogzitett
muszaki allapot alapjan kesziilt. az aktualizalas az eredeti ertekbecslessel cgyutt ervenyes.

2021 NOV 23. 
Budapest. .............................

Bartfai Laszlo 
Igazsagugyi ingadanibrgalmi Szakeud 

JGK Zrt.
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JdzseMros! Gazd^ikodasi Kdzponi Zrt.

erkeztetesi datum erkeztetes; szam-

iktatas datums:

jON oa

iktstoszam:

ugyinlezfi

meiletet
—------------

I
HESZTIA 2000 Bt.
H-1063 Budapest,
Szinyei Merge utca 10.
Cegiegyzekszam: 01-06-772360
Addszam; 22244837-1-42

iroda:
1089 BUDAPEST, 
Reguty Antal utca 20. foldszint 2.

INGATLANVAGYON -ERTEKELES

1082 BUDAPEST, Baross utca 43. foldszint 1.
szam alatti uzlethelyisegrol,

Hrsz.: 36776/0/A/l
z.

/tu
H 06^^'"' \

%

Keszttette:
LEVELEKI TUNDE
ingatlanvagyon-ertekeld
Eaged&y szama: 06183/2010 
Tei.:+ 36 70 330 5909 
tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu

1. peldany 2021. majus 25.

mailto:tunde.leveleki@ingatlanerteke.hu


1082 BUDAPEST, Baross utca 43- foiciszint 1. Hrs? 36776/0/A/l

TARTALOMJEGYZEK

ERTEKELESI BIZONYITVANY

1. elOzmeny

2, A SZAK^RTfil FELADAT MEGHATAROZASA, AZ £RT£KELES CEUA

3. A SZAK^RTOI VIZSGAlAT MdDSZERE

4. AZ INGATLAN ADOTTSAGAINAK ISMERTETESE

5. ^RTEKELES

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETf FORGALMI ERTEKE

7. KORtATOZO FELTETELEK

MELL^KLETEK

Tulajdoni lap fenymasolata X nem hiteles

Alaprajz/tervek X

tarsashazi afapftd okirat (kivonat) X

Kornyezetvedelmi nyilatkozat 0 nem velelmezheto

Ovezeti besorolas x

Fenykepfelvetelek x

Ingatlan eih^yezkedes^t mutate terkep x



1082 BUDAPEST. Baross utca 43. fdldszint 1. Hrsz. 36776/0/A/l

^RT^KEL^SI BIZONYITVANY
MEGBfZd

Megbizo neve
Jozsefvarosi Gazdolkoddsi Kbzpont Zrt. 
Vagyangazddlkoddsi igazgatosdg

Megbizo cfme : 1084 Budapest, Or utca 8.

AZ INGATLAN CfME ES AZONOSftASA
Teiepiiles (ir. szam, v^ros) : 1082 BUDAPEST

Utca, hazszam : Baross utco 43. foldszintl.

Hrsz. : 36776/0/A/l

Alaprajzon es Tarsashazi alapito okiratban 1. jelu
Az ingatlan megnevezese (tul.iap szerint) : iizlethelyiseg

Az mgatlan jelenlegi hasznositasa : nines hasznosftva

ERT^KELES

Ert^keles alkalmazott modszere: : piaci dsszehasonlito- es hozamaJapu mddszer
Ertekestthetosege: : atlagos (kiegyensulyozott piacj
Helyszini szemle idopontja: : 2021. m^jus 12.
Ertekeles fardulonapja: ; 2021. majus 12.
A szakvelemeny ervenyessegi ideje; : 2021. november 8.

MEGALLAPfrOTT £rt£k

Az ingatlan becsiMt piad-fargalmi erteke az ertekeles 73 290 000 Ft
fordufonapjdn, per- ds igenymentesen, kerekftve azaz Hetvenharommillio-kettoszazkilencvenezer

Az ingatlan becsult fajlagos piact-forgolmi erteke az 527 300 Ft
ertekeles forduldnapjdn, per- es igenymentesen, kerekitve

(H/mJ) azaz dtszazhuszonhetezer-Mromszaz Ft.

Az eszmei hanyadhoz tortozo telek piaci-forgalmi erteke az 15 980 000 Ft
ertekeles forduldnapjdn, per- es igenymentesen, kerekitve azaz Tlzendtmillid-kilencszaznyolcvanezer- Ft.

Az ingatlan becsult likvid erteke az ertekeles forduldnapjdn, 58 630 000 Ft
per ds igdnymen^^^ aza; dtvennyolcmjllio-hatszazharmincezer- Ft.

A megdllapitott ertekek brutto ertekek.

Keszult elektronikusan hitelesitett peldanyban es 1 db. eredeti pel.da^^hU^ V5V',:'

20ZI JON 03, i UJ 
Kas&etft^

/' Leveleki Tunde
ingatlanvagyon-ertekelo

Tel.: + 36 70 330 5909
Budapest, 2021. majus 25.

3



1082 BUDAPEST, Saross Utes 43. RMszint 1. Mrsz. 36776/0/A/l

TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos(ok) neve, tulajdoni hanyad : Budapest Jdzsefvarost Onkormanyzat 1/1 hanyad

Forgalomkepesseg ertdkelese
Ertekelt jog

Ertekeh tulajdoni hanyad

Ertekesf'thetdsdg

: forgalomkepes
: tehermentes tulajdonjog

: 1/1
: 180'360 nap

AJozseMrosi Gazdalkod^si Kbzpont Zrt. (1084 Budapest,
Ertekeles celja ; Or u. 8.) Megbizasi keretszerzodese alapjan az ingatian 

forgalmi ertekenek meghatarozasa. berbeadas celjabol

AZ INGATLAN FOBS JELLEMZdl

Ingatlan terufete (tulajdoni lap szerint) 139 n?

Telek terulete (tuL lap szerint) 1 555 m2

Uzlethelyiseg redukalt hasznos alapteriilete 139 m2

Vedettseg nines

Kozmuvesitettseg viz, villany, gaz, csatorna
Ovezeti besorolas VK-VIII-1 jelii varoskozponti lerulet
Eszmei hanyad 322/10000

Eszmei banyadhoz tartozd telekterulet 50,07 m2

Belso muszaki allapot felujitando



W82 BUDAPEST, Bsross utca 43. fdidszJnl J . Hrsz. 36776/0/A/l

3. ELOZMENY

Megbtzo neve: Jozsefvarosi Gazdalkodasl Kdzpont Zrt. Vagyongazdalkod^sl igazgatosag

A Megblzo megbizta a HESZTIA 2.000 Bt. kepviseleteben Leveled Tunde ingatlanvagyon-drtekeldt az alabbi ingatlan 
c-fteke!e$evel.
1082 BUDAPEST, Baross utca 43. foldszint 1.

2. A SZAKERTDI FELADAT MEGHATAROZASA, AZ ERT^KEUS CELIA

Az ertekeles, Megrendelo tajekoztatasa szerint, az ingatlan piaci-forgalmi ertekenek igazolasahoz valt sziiksegesse.
Ermek megfeleloen, a Szakertonek az ertekelesbe vont ingatlan piaci-forgalmi ertekerdl kell allast foglalnia.
A? eriekeies celja: piacifoigalmi ertek meghatarozasa b^rbeadashoz.

3 A SZAKERTOI VIZSGALAT MODSZERE

Az ertekeles (oiyaman heiyszini szemlet tartottunk, megvizsgaltuk az ingatlannal kapcsolatban rendelkezesunkre allo, a 
meileklelben fetsorolt es jelen ertekeleshez csatolt dokumentumokat. Megfeleloen alkaimaztuk a TEGOVA (EVS 2016) 
iranyelv es a tdbbszc-rbsen modositott 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet eloirasait.

A heiyszini szernlen resztvevok: Megbizo kepviseleteben: 

ingatlanvagyon-erlekelo: Leveieki sunoe

A helyszmen az ingatlan adolisagait, kdrnyezetet, az ingatlan allagat, miiszaki funkcionalis jellemzoit es mas 
ertekbefolyasolo tenyezoket vizsg^ltunk. Az ingatlan egyes reszleteirol fenykepfetveteleket keszitettunk, melyeket a 
szakvelemenyhez csatolunk.

A heiyszini vizsgalalon tulmenoen tajekozodtunk az adott tfpusu es jellegu ingatlanok. altalanos piaci helyzetbrpl, 
valamint a komyeken kialakult Belyi ingatlanpiaci viszonyokroL

4. AZ INGATLAN ADOTTSAGAINAK ISMERTETESE

4.1. Ingatlan-nyilvantartas szerinti allapot bemutat^sa

ingatlan time (Uil.bp szerint): 1082 BUDAPEST, Baross utca 43. foldszint 1.
mgatlan. cime(termeszetbeni): 1082 BUDAPEST, Baross utca 43. foldszint 1.
Helyrajzi szama: 36776/0/A/l
Ingatlan megnevezese (tul.lap szerint): uzlethelyiseg
Jehmlegi hasznositasa: nines hasznositva
Tulajdoni lap szennti alapteriilel : 139 n?

’ulajdonviszony: Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 1/1 hanyad
Szeijegy tartalma: nines
Pejegyzett terhek esjogok: tehermentes

Tekin’.ettel a csatolt Udajdorn lap tormaiumara. az ert^kbetsles evvenyessegenek fcltetele a hiteles tulajdoni lap teljes 
kbru f’gyezosege a rendelkezesre alio dokumentummal.



1082 BUDAPEST, Barnss uua 43. fddszint 1. Hfsr 36776/0/A/l

4.2. Az Ingatlan termeszetbeni !efra$a

Sziikebb teriilet bemutatasa:
Elheiyezkedes: Budapest pesli oidalan fekszik

Varos (keriHet): Budapest VIII,

Vdrosresz: Palota negyed

Tavolsaga Budapest varoskbzponttdl: cca.. 2 km
Ovezeti besorolasa: nagyvarosias lakodvezet

BeepitetUeg jeitemzdi: zartsoru beepftes elokert neikuli elhelyezes

Zbld terulet aranya: kevesebb, mint 10%

Kornyezo ingatlanok hasznositasi form^ja:
lakoingatlanok, kereskedelmi es szoigSItato letesitmenyek, 
int^zm^nyek

MegkbzelfUs: gepkocsi, autobus?, villamos, trolibusz, metro

Utca felszlne: sik

Utca burkolata: aszfaltozott mind k^t cldak jardazott

Utca forgalma: magas

infrastruktura: jo
Parkolasi bvezet: fizetd

A telek aitaionas JellemzSi:

Elektrornos halozat; kiepitett halozat
Vezetekes viz kozmO: kiepitett halozat

Vezetekes gaz kdzmu: kiepitett halozat

Csatoma: kiepitett halozat

Ovezeti besoroias; VK-VIIM jeld varoskdzponti terulet

8eepithet6seg: terepszint alatt 85%, terepszint felett 75%

Beepitesi mod: zartsoru, elokert nelkdli

Epiilet magasscig: min. 16, max. 23 m.

Efnirt zbldfelulet aranya: 10 %
Szintteruleti mutate: 4 m2/m2
Utkapcsolat kozvetlen utkapcsolat

Telek formaja: szabalyos t^giaiap

Teiek i^olasa/lejtest viszonyai: £-i utcafronti tajolasu, sik felszinu
Novenyzet; nines

Komyezetvedelmi kockazat; nem velelmezheto

^piilel altatanas jeUemzSi:

Funkcid: lakdepulet

Becsult epftes i ev:
Epufet jeilege;
A? ertekelt ingatlant befogado epulet szintbeii 
kialakitasa:

1900-as evek elejere tehetd 
belso udvaros, tbbblakasos lakohaz

alagsor, foWszjnt es 5 emekl

Aiapozas: tegla savalap

Fuggoleges teherhordo szerkezet: hagyomanyos tegla felmend falazat

Vizszintes teherhordo szerkezet:
feltehetoleg a kbzbenso fodern acelgerendas tegla belestestes, a 
zardfddem fafbdem

Tetoszerkezete: fa szerkezetu magas tetd

Tetbfedes: cserepfed^s es ‘emiemez fedes
Epulet homiokzata. vakolt, szinezett

Epulet hzikai allapota; jo
Uzlethelytseg: van utcai bejaratos

Sgyeb; I



1082 BUDAPEST, Baross utca 43. fbidszinl 1. Hrsz.

Az uzlethelyiseg adatai:

Hhelyezkede?- fbldszint bejarata utcarbl nyilik

T.gjoias:

Eenapozottsag:
Brutto hasznos terulete:

Redukalt hasznos teriilete:

Belmagassag:
Futesi rendszer:

Haszrialati meleg viz:
Ho leadoic

Hutes:

kozepes
139 m2

139 m2

atlagosnal magasabb 4,2 m.

nines kiepitve (feltehetoleg cirko futes volt, melyet leszereltek)

nines kiepitve
lemezradiatorok leszerelve

nines klima
Homlokzati nyilaszarok: hagyomanyos uvegezesu femtokozatu bejarati ajto

uvegezett ajto as portalablakok, foliazva, fem szerkezetu udvari bejarati ajto
Beheri ajtdk:

Belsb lerek feluletkepzese: 
Relso terek burkolata: 
Onaiio rnerod’sk' 

Elektromos halczat 
Viz es csatorna rendszer 

Gaz szolgaltaias 

Extra felszereltseg: 
Muszaki allapot: 

Esztetikai allapot:

fa es muanyag harmonika ajto

keramla jarolap (feltbredezett)
falfestek es csempe

viz: van villany: nines gaz: van (villanydra leszerelve)
kiepitve nem mukbdbkepes

kiepitve mukbdbkepes

kiepitve gaziizemu keszulek nines
reszben bepolcozva

felujitandb

felujitando



1082 BUDAPEST, ficuss utca 43. foldiZint 1. Hrsa. 36776/0/A/l

4.2.1. Az ingatlan karnyezete, elhetyezked^ss
Budapest VIII. kerulete Budapest egyik pesti oldalon fekvo kerutete. Hagyomanyos elnevezese, melyet a kerulet 
onkormanyzat is hasznah JdzsefvSros. A keriiletnek korabban 4 varosresze volt (Jdzsefvaros, Islvanmezd (egy reszej, 
Kerepesduld es Tisztviseldteiep), de a Fovarosi Kozgyules a varosreszeket rendezo 2012 december 12-i rendeieteben 
ujraosztotta a keruletet, igy jbtt letre a Corvin negyed, Csarnok negyed. Ganz negyed, Losonci negyed, Magdolna 
negyed, Nepszinhaz negyed, Orczy negyed,Palotanegyed es a Szazados negyed. A keruletnek jelenleg 11 varosresze van 
Terulet 6,85 km2, Iskosainak szama: 76 916 fd (2019. jan. 1.)

A vizsgalt ingatlan Budapest VIII. kerulet^ben, "Palota negyed" varosreszben, surd beepitettsegu, nagyvarosias 
lakodvezetben, Baross utca 43. sz^m alatt fekszik, Az ingatlan gepkocsival megkdzeh'theto a Jozsef korut - Baioss utca 
utvonalon, melyek jo minosegu szilard ut- es jardaburkolattal rendelkezo fdutak. TOmegkdzlekedesset az ingatlan 
elerheto tobb autobus? jarattal, viHamossal, trolibusszal az M4 es M3 jelzesu metrdvak A megallok az ingatlanto! 50-800 
meteren belul gyaiogosan konnyen megkbzeh'thetok.
A teriileten tobbsegeben zartsoru, elokert n£lkuli elhelyezesu, tbbbemeletes lakdhazak talalhatok. Az epuletek epitesi 
kora az 1800-as evek vegere, vagy az 1900-as evek elejere teheto. A zold terulet ardnya kevesebb, mint 20%. A terulet 
kozintezmenyi, infrastrukturalis ellatottsaga kivald, az alapellatast biztositd szolgaltatasok az ingatlantdl 1000 meteren 
belul elerhetok A teriileten a parkolSs megengedett, fizetd parkolasi oveztet.

4.2.2. A telekingatlan ravld leirdsat
A telek dsszkdzmuves, ^-i utcafronti tajolasu, sik felszinu, szsbatyos teglalap alaku. Kdzvetlen utkapcsolatlai rendelkezik, 
bejarata a Baross utca felol kialakitott.
A telek beepnett, a beepites merteke megkdzelitoleg 85% A beepitetlen terulet burkolt belso udvar, novenyzet nines

4.2.3. Az epiilet es az ihlethelylstUg dltafdnos feirasa:
Az ertekelt ingatlant befogado epiilet fettehetdteg az 1900-as evek elejen epull, hagyomanyos tegla epites; 
technoiogiavai, magas tetos cserep- es femlemez fedeses kivitelben. Homlokzata vakolt, szinezett, az utcai es udvar; 
hemlokzat egyarant jo allapotu. Az epuiet pinceszint, fbidszint es 5 emelet szintbeK kialakitasu, klasszikus belvaros; 
berhaz jellegu, belso udvaros, tobblakasos lakoepulet. Az epuiet allaga massziv, esztetikai szempontbdl jdnak 
mondhato.

Az ertekelt ingatlan a tarsashazi atapito okirataban 1. szammal jelblt, az ataprajzon a 1. >elu, foldszinti, utcai bejaratos. 
"uzlethelyiseg" megnevezesd. Bejarata egyreszt az utcarbl, masreszt az epuiet belso udvararol nyilik Az mgatlan a 
helyszini szemlekor hasznositas alatt nem allt, utolso hasznositasi formaja furdoszobaszalon volt.
Az utcai oldalon a bejarati ajto egyszarnyas, uvegezett, fem szerkezetii Mindket oldalan nagy meretu portalablak 
talalhatd, melyek foliazottak. Az liztethelyiseg udvari bej&rattal is rendelkezik, mely ketszarnyas teh fem szerkezet.
Az ingatlan fbldszintes kialakftasu, 4 meteres belmagassagu, galeria nines kialakitva. A helyiseg egy legteru, csak egy 
kisebb vizes blokk • mosdd, WC - keruit levalasztasra
Az lizlethelyisegben futes nines kialakitva, korabban feltehetdleg cirkbfutes volt kiepitve, iemezradiatcros ho ieadokkal. 
ezeket viszont leszereltek. Hasznalati melegvtz vetelre alkaimas kesziileket nem talaltam.
Viz, es gaz bnallo merodrakkai rendelkezik, a villanyorat leszereltek. A vizszolgaltatas uzemkepes, az etektromos halozat 
kiepitett, de nem uzemkepes, gaz uzemu keszulek nines a helyisegben.
Az uzlethefyiseg felujitandb muszaki es esztetikai allapotu.
Jovobeni hasznosilasanak legoptimalisabb formaja uzlethelyisegkent, erheto el.
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4.3. Helyis^gklmutatas

Helyisegek Helyiseg padozata Fai Alapterulet 
fm2l

Mddosito 
Unvezo

KorrigSh 
teriilet fm21

Fbldszint 1. uzlethelyiseg

ukidd td ket amia burkolat falfestek 93,00 100% 93,00

mosdu WC keramia burkolat
1,4 m-ig 

csempe, feletre 
failestek

3,00 100% 3,00

rskta? keramia burkolat falfestek 43,10 100% 43,10

uzlethelyiseg osszesen: 139,10 139,10

! Alapteruletek osszesen: 139,10 139,10

Az ert^keles soran figyelembe vett hasznos alapterulet [m?J:

Megjegyzes:
A? alapteruleti mereteket a kapott dokumentacio es a helyszfni meres alapjan vettuk figyelembe.
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5, £RT£KELES

5.1. Az ertekeJes modszere

Az ertekbecstesek a TEGOVA utmutato elvet es modszertani sjanlasai (EVS 2016), a tdbbszor mddositott 25/1997 
(VIII.1.) PM rendeletben es a mindenkor ervenyes egyeb jogszabalyokban eldrrtaknak megfelelden keszulnek.

Az ertekeles ntodszerei ket fo kategdriaba oszthatdk:
- piaci ertek alapu modszerek
■ koltsegalapu ertekelesek
A piaci viszonyokon alapulo modszerek ket fo csoportba oszthatjuk:
piacl-forgalmi adatokra epuld ertekeles
hazadeki (vagy mas ndven hozamszamhason alapulo) ertekeles

Az ertekelest legalabb ketfeie, lehetoseg szerint mind a haromfdle modszerrel el kell kesziteni. Ezt kovetoen ertekek es 
elteresek elemzese alapjan, az ovatoss^g elvet kovetve kell az ertekelesi szakvelemenyben az egyeztetett forgalmi 
ertekre. illetve a hitelbiztosfteki ertekre javaslatot tenni.
Lakdingatianok, epites alatt allo iakoingatlanok, valamint beepi'tetlen lakdtelkek eseteben, meghatarozott ertekhatar 
Blatt megengedett egyetlen ertekelesi mddszer alkalniazasa is.

5. Z 2. Piaci dsszehasonlfto adatok eiemzes^n alapuld modszer

Olyao eljaras, melynek sordn az ertekelest vegrehajtd szakertfi az ertekelendd ingatlan elemeit dsszehascnltija az adult 
korzetben, a kozehnultban ertekesltett vagy ertekesitesre felajantott ingatlanok parametereivel, majd elvegzi az 
eheresek aiapjan sziikseges korrekciokat. Minei kozvetlenebb dsszehasonlitasra nyilik lehetoseg, annal pontosabb a 
becsertek. Olyan ingatlanok ertekbecslesdnel hasznaljuk, amelyeknek van jellemzo piaci fcrgalmuk. Pld.: csaladi hazak, 
lakasok, beepi'tetlen foldteruleiek telkek, stb.

A mddszer fo lepesei:

« az alsphalmaz kivalasztasa
® dsszehasonlitasra alkalmas ingatlanok kivalasztasa, adatainak elemzese

• fajiagos alapertek meghatarozasa

& ertekmodostto tenyezdk elemzese
e fajiagos alapertek modositasa, fajiagos ertek szamitasa

vegsd ertek szamitasa a fajiagos ertek es az ingatlan merete szorzatakent
® dsszehasonlitasra aikalmas ingatlanok kivdlasztasa, adatainak elemzdse

Az dsszehasonlitds alapiauJ rendszerint a kovetkezo tenyezdk szolgalnak:

* muszaki szempontok
® epiteszeti szempontok

© hasznalati szempontok
® telekadotlsagok

© Infrastruktura
* kdrnyezeti szempontok
e jogi szempontok

Az erteket az ingatlan kbrnyezeteben fellelheto hasonld tipusu ingatlanok adasvelen/kinaiaxt adatainak felhBsznalBsavas 
hataroztijk meg.
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S.1.2. A hozamszomitason alapuld ertdkelesi nwdszer

A hozamsyamiiason alapuld ertekeies az ingatian jdvobeni hasznainak es az ezek megszerzese erdekeben felmerulo 
kiadasok kuldnbsegebol (tiszta jovedelmek) vezeti Ie az ertekeL
Az ertek megallapitasa azon az elven alapszik, hogy barmely eszkbz erteke annyi, mint a belote szarmazd tiszta 
jovedelmek jelener teke.

ahpzsrnszamitas lepesei bsszefoglalva;

1 Az ingatian lehetseges (alternativ) hasznalati modjainak elemzese.
2. A jovobeni bevdtelek es kiadasok becslese hasznalati modonkent.
3. Jdvobeni penzfolyamstok felallitasa hasznalati modonkent.

A A tdkesttesi kamatiab meghatarozasa.

b A penzfolyamok jelenertekenek meghatarozasa.
6. A legmagasabb jelenertek kivaiasztasa, mint hozamszamitason alapuld ertek.

A bozam elvu ertek megailapitasanal alkalmazotl kulbnleges megkotesek:

A piaci ertek meghatarozasara az ingatian leggazdasagosabb es legjobb hasznoshasat kell eloiranyozni, fuggetieniil a 
jetenlegi hasznosdastdi, es ennek megfelelden a legmagasabb jelenerteku hasznositasi format kell az ingatian ertekekent 
elfogadni.

A. hitelbiztosileki ertek meghatarozasanak folyamataban a piaci ertek meghatarozasakor, ha a jelenlegi hasznalat nern 
aionos a leggazdasagosabb es legjobb hasznalattal, 8 jelenlegi hasznalatot kell figyelembe vennt. Nem lehet a 
szerzodessel lekotott berieti dijaknai magasabbakat velelmezni, meg akkor sem, ha a piac ezeket elfogadna A piaci 
szintnel magasabb tenyleges berieti dijakat csak a szerzodessel biztositott idotartamra lehet figyelembe venni A 
hitelbiztositeki ertekeies soran csak real (inflacidtol megtisztitott) kamatlab alkalmazhato.
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5.1.3. Kblrsegalapu ertekelesi mddszer

A koitsegalapu ertekmegkozeUtes lenyege, hogy az ingarlan ujra-eldallitasi koltsdgebol Ie kell vonni a? Jd6 mulasa mint?! 
avulast, majd ehhez kell hozzaadni a felepitmenyekhez tartozd foldterUlet erteket
Ez a mddszer fejezi ki legkevesbe a tenyleges piaci viszonyokat. Epites alatt levo letesftmenyndl, karosodou 
letesitmenynel, takart mutargynal, valamint olyan esetekben alkalmazhatd, ha mas mddszer nem alt rendelkezesre.

A modszer fo lepesek

1 a telekertek meghatarozasa

2 a felepitmeny ujraepitesi vagy potlasi kbltsegenek meghatarozasa.

3 avulisok szSmitasa
4 a felepitmdny ujra-eldallitasi kbltseg^bdl az avulas levoncisa es a telekertekkel valo osszegzese

A fdlrfterulet erteket annak ures allapotban valo ertekelesevel kell megallapitani, vagy a piaci dsszehasonlitd 
adatok elemzesen alapulo mddszer, vagy kiilonleges esetben a hozamszamitason alapuid modszer szerint.

A potlasi kdltseg olyan szerkezeteket es epitesi munkat takar, ameliyel az ertekeles idopontjaban a meglevb 
funkcink (de esetteg mas szerkezetek es muszaki megoldasok) a legkisebb kbltseggel, de azonos hasznossaggai 
pdtolhatoak lennenek.

Az ujraepitesi koltsegben a megldvd szerkezetek valtozatlan ujrateremtesenek koltsegeit kell eloiranyozni, 
fuggetleniil azok jelenlegi hasznosulasatol.

A potlasi es az ujraepitesi kdltseg egyuttesen: ujra-eldallitasi kdltseg. Az ujra-eldallitasi kdltsegbe kell ertem c? 
kdzmuvesitesi, a tervezesi, az engedelyezesi, a vallalkozasi, a kivitelezesi, a beruhazoi, a penzugyi es minden egyeb 
tenylegesen fizetendo koltseget.

Ezeket a kdhsegeket a tenyleges ^pitesi piaci arak alapjan kell meghatarozni.

Az epulet ujra-eldallitasi kbltsegebe az epuletgepeszetet es a belsdepit^szeti elemeket is bele kell erteni, mig a 
mobiliakat ki kell zarni.

Az ujra-eidallitas! kdltseg altalanos forgalmi adot nem tartalmazhat
Az Ingatlan megepitesenek eredeti kbltsegeibol vagy annak kdnyv szerinti ertekebol tndexalassa! levezetett ujra- 
eldallitasi ertek csak kiveteles esetben fogadhato el.

Hyen eset lehet:

- ha az ingatlan nehany even belul keszult es ha a bekerulesi kbltsegeket megbizhatdan dokumentaftak

- az avulas az idd mblasa miatti ertekcsokkenes.

Harom fo eleme:
- a ftzikai romlas

- funkcionalis avulas

• kbrnyezeti (piaci) avulas
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Az avulasi elernek lehetnek kiiavithatoak vagy ki nemjavithatoak.

A fizikai romias eseteben figyelembe kell venni az epulet fo szerkezeteinek romlasat es a szerkezetek aranyat az 
bsszertekhez viszonyrtva. A fizikai avulasi szamitasoknal a fel^pitmdny gazdasagosan hatralevo elettartamat kell 
figyelembe venni.

Altalanos esetben a kovetkezo gazdasagilag hasznos telies elettartamokat kell hasznalni;
- varosi tegla epuletek 60-90 ev

- varosi, szereltszerkezelu epuletek 40-70 ev
• kertvarosi, csaladi haz jellegu epuletek 50-80 ev
- ipari es mezogazdasagi epuletek 20-50 ev

A funkdonalis avulas a gszdasagtalan. korszerutlen megoldasokat jelenti. Az ertekeldnek merlegelnie kell a 
& korszeru letesitmenyadta, a vizsgalt letesitmenyhez kepest lobbletszolgaltatasait, illetve azokat a korszeru 

kbvetelmenyeket, amelyeket a vizsgalt letesttmeny keptelen kielegiteni.

A kornyezeti avulasban szamba kell venni a kornyezetben bekbvetkezett minden olyan valtozast, amelynek 
s negativ. esetleg pozitiv hatasa van az ingatlan ertekere. A negativ kornyezeti avulas az ingatianon elvegzett 

beruhazassal teljes mertekben soha nem allithato helyre.

Az avulas merteket a harom emlitett avulasi kategoriaban, szazalekosan kell megadni. Szamitasa tbrtenhet 
e becsles alapjan, vagy reszletesebb elemzesek utjan. A muszaki szemleletu avultsagbecslesek utan a funkdonalis es 

a kornyezeti svulast kulon kell megbecsulnj.

Az ujra-elbalHtasi kbltseget az avultsaggal csbkkentve es a telekerlekkel nbvelve adodik eredmenyul a 
kbltsegaiapon szami'totl forgalmi ertek.

a hiielbiztositeki ertek me^llepiUsanal alkalmazott kulonleees meekotesek:

A hitelbiztoslteki ertek weghat^rozasanak folyamataban a piaci ertek meghatarozasakor a kbltsegalapu modszer 
0 elsosorban ellendrzo szamitasokra szolgalhat. Kisebb jelentosegu, kiegeszltb epuleteknel, takart letesitmenyeknel 

es rnezogazdasagi letesitmenyeknel alkalmazhato bnalldan.

Epulb letesitmenyek eseteben az eljaras akkor alkalmazhato, ha az epites gazdasagossaga mar egyeb mbdon 
bizonyitott.

Hitelbiztoslteki drtek eseteben az ujraepitesi kbltseg csak kiveteies alkalmakkor hssznalhatd, az ertekelonek a t?
potiasi kbltseget kell alkalmaznia.

s A hitelbiztositeki ertekeles scran csak az Tiagos igenyszintnek megfelelo kivitelezes potlasi kbltsege fogadhato el.

Ha a kornyezeti avulasi elem meghaladja a 20 szazalekot, az ertekeles ezen modszere a jelentos becsiesi 
pcntatlansag miatt a hitelbiztositeki ertek megallapilasara tut kock^zatos, es ezert nem alkalmazhato.



1082 BUDAPEST, Baross utca 43. folds.’inl 1. Hrsi 367Z6/0/A/1

5,2 Az ingatlan ert^kenek meghatSrozisa

Piaci osszehBsoniito adatok elemzesen alapuid mddszer

^rtekmodositd tdnyezok £rt6kelt ingatlan Osszehasonlfto 
ingatlan 1.

Osszehasonh’td 
ingatlan 2.

Osszehasonlitd 
ingatlan 3.

Osszehasonlftd 
ingatlan 4.

az ingatlan cime:
1082 BUDAPEST, 
Baross utca 43. 

foldszint 1.

VIII., 
Palotanegyed

VOL, Szentkiralyi 
utca

VW., 
Corvinnegyed

VW.
Gutenberg te>

az ingatlan megnevezese: iizlethelyiseg iizlethelyiseg iizlethelyiseg iizlethelyiseg iizlethelyiseg

ingatlan korr. terulete (m2) 139 257 396 175 573

kinalat K /tenyl.adasvete! T K K K K

kinalati ar/adasveteli ar(Ft) 159 000 000 216 000 000 89 000 000 300 000 000

kinalat / adasvetel ideje (ev, ho) 2021. apr.. 2021. marc.. 2021. febr.. 2021. apr..

fajlagos alapar (Ft/mJ) 618 677 545 455 508 571 523 560

kinalati / eltelt ido korrekcid -5% -10% -10% -10%

Modositott fajlagos alapar (Ft/m2) S87 743 490 909 457 714 471 204

Ossaehasonlitasba vont ingatlanok rovid leirdsa:

Ingatlan 1.
Utcai bejaratos, nagy uvegportalokkai rendelkezo. 177 nm-es foldszint es 80 nrn-es 
pincebol allo, jd allapotu iizlethelyiseg.

Ingatlan 2.
Fbldszinti, utcai bejaratos, nagy portal ablakokkal rendelkezo, felujitando allapotu 
iizlethelyiseg.

Ingatlan 3.
Utcai bejaratos, kozepes allapotu, vendeglat^sra kialskitott, iizlethelyseg, amely fdldszim 
es galeria szintekbol all.

Ingatlan 4.
Utcai bejaratos, nagy portal ablakokkal rendelkezo, boltives kialakit^su, kozepes allapotu 
uzlethelyiseg, mely 329 nm-es foldszintre es 244 nm-es bevilagito ablakokkal rendelkezo 
szuteren szintre osztott.

Adatok forrdso: ingotlan.com, otthonterkep.hu, sajat odatbazis

Ertekmodosito tenyezdk elemzese:
Ertekmddosito tenyezok dsszehasorW’to 

ingatlan 1.
Osszehasonlito 

ingatlan 2.
Osszehasonlftd 

ingatlan 3.
dsszehasonlito 

ingatlan 4.szempontok reszletezese

epiteszeti szempontok alapterulet 5% 10% 5% 10%

epiteszeti szempontok utcai bejirat 0% 0% 0% 0%

muszaki szempontok mdszaki allapot -15% 0% -5% -5%

kornyezeti szempontok elhelyezkedds 0% 0% 15% 0%
epiteszeti szempontok szuteren 5% 0% 0% 10%
Osszes korrekcid: -5% 10% 15% 15%
Korrigalt fajlagos alapar: 558 356 540 000 526 371 541 885
Atlagar kerekhve: 541653

ingatlan szamftott erteke: 75 289 777 Ft

Az ingatlan piaci bsszehosonlito mddszerrel meghatdrozott forgalmi erteke (kerekitve):

75 290 000 Ft

azaz Hetvenbimillid-kettoszazkilencvenezer- Ft,

ingotlan.com
otthonterkep.hu
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Ertekmeghatarozas hozamszamitason alaputo ertekelesi mbdszerrel

Ertekmcdosito tenyezfik 
meRnevezesei

drtekelt 
ingatlan

Osszehasonlito 
ingatlan 1.

dsszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

az ingatlan cime:
1082 BUDAPEST, 
Baross utca 43. 

foldszint 1.
VIII., Rdkdczi ut VIII,, Rakdczi ut

VHL, Jozsef 
kbrut

hasznosithato terulet (m2) 139 115 222 202
ktnSlat K / tenyl.adasv&el T K K K

kinalati dfj / szerz. berleti dij (Ft/hd) 473 000 797 000 700 000

kinalat /szerzodds Ideje (ev, ho) 2021. £pr.. 2021. iSpr.. 2021. marc..
fajlagos alapar (Ft/m’/hd) 4113 3 590 3 465
kinalat / eltelt idd korrekcid -5% -5% -5%
kinalat / eltelt ido miatt modositott fajlagos alapar 
(Ft/m?/h6) 3 907 3411 3 292

Osszehasonlitdsba vont ingatlanok ravid leirdsa:

Ingatlan 1. Utcai bejaratos, nagy uvegportallal rendelkezo, jo alfapotu uzlethelyiseg.

Ingatlan 2.
2 uveg portal tai rendelkezo, utcai bejaratos, jo allapotu uzlethelyiseg. 
Teljes terulet: 222,13 nm • Fbldszint: 146,24 nm • Galdria: 75,89 nm

Ingatlan 3. Utcai bej£ratos, nagy uvegportallal rendelkezo, jo allapotu uzlethelyiseg.

Adatokforrasa: ingatlan.com, otthonterkep.hu, sajdt adatbazis

Ertekmodosi'to tenvezo'k elemzese:

frtekmodositd tenyezok Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlitd 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

eltero alapteriilet -10% 0% 0%
elhelyezkedes 0% 0% 0%
utcai bej^rat 0% 0% 0%
eltero muszaki allapot -15% -15% -15%
Osszes korrekdo: -25% -15% -15%
Korrigait fajlagos alapar: 2 931 2 899 2 798
Korr. fajlagos aiap^r kerekitve (Ft/m2/h6) 2 876

15

ingatlan.com
otthonterkep.hu


1082 BUDAPEST. Baross utca 43. foldszint 1. Hrsz. 36776/0/A/’

Hozamszamitas Mennyisegek dsszegek

Hasznalat szempontj^bol hasznos terulet (m2): 139

Bevetelek:

Meglevo szerzodesek/piaci adatok szerint: 2 876

Kihasznaitsag: 90%

Figyelembe veheto eves bevete!: 4 317 355 Fl

Kaltsdgek:
Fenntartasi kbltsegek az eves bevetelbdl (%} 3% 129 521 Ft

Menedzselesi kbitsegek az eves bevetelbdl (%) 3% 129 521 F:

Felujitasi kbltsegalap az eves bevetelbol (%) 3% 129 521 Ft

Koltsegek dsszesen: 388 562 Ft
Eredmeny:

Eves uzerni eredmeny: 3 928 793 Ft

Tokesi'tes! rata (%) 7.0%

Tokesitett ertek: 56 125 620 ft

Korrig^lt netto tokesitett ertek: 56 125 620 Ft

Korrigalt brutto tokesitett 6rtek: 71 279 538 ft

Ai ingatfan hozamszamittison alapuld mddszerrel meghatarozatt erteke (kerekitve):

71 280 000 Ft

azaz Hetvenegymiinb-kettdszaznyolcvanezer- Ft.

Megjegyzes:
A fenti ertek per-, igeny- es tehermentes kiuntett allapotra vonatkozik.

16
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Eszmei Mnyadhoz tartozo telekterulet ert^kenek meghataroz^sa:

Ert6km6dositd tSnyezok ^rtekelt ingatlan Osszehasonlito 
ingatlan 1.

Osszehasonlito 
ingatlan 2.

Osszehasonlito 
ingatlan 3.

Osszehasonlito 
ingatlan 4.

02 ingatlan time:
1082 BUDAPEST, 
Baross utca 43. 

foldszint 1.

VIII., Jdzsefvaros 
- Csamoknegyed

VIII., Vig utca
VII!., Magdolna 

utca
VIII... Lovassy 
Laszlo utca

telek teruiete (nf) 1 555 578 680 805 535
kinalat K /tenyl adasvete! T K K K K
kmalati ar/adasveteli ar (Ft) 275 ODO 000 235 000 000 199 000000 199 000 000
h’nalat / adasvetel ideje (ev, ho) 2021.05 2021.05 2021.05 2021.05

fajlagos alapar 475 779 345 588 247 205 371 963

kinalati / elicit id6 korrekcio ■10% -10% -10% -10%

Modositott fajlagos alapar (Ft/m‘j 428 201 311 029 222 484 334 766

Gsszehaioniitdsba vont ingatlonok rovid leirasa:

ingatlan 1.
LI VHI-1 ovezet, zart soru beepitesu epitesi telek, beepithetoseg 65%, foldszinten 100%, 
dsszkdzmuves telek, jogeros epitesi engedellyel.

ingatlan 2. Ll VII1-1 ovezet, zart soru beepitesu epitesi telek, jelenleg 7 lakasos, bontando epulet all rajla

Ingatlan 3 OsszkdzmQves, 60% os bedpithetdsegO lakoovezeti telek, Ll-VI11-2 ovezet

ingatlan 4. Epitesi ovezet: tl-Vili-1. Beepithetoseg 65 % Szintteruleti mutatd: 4 Osszkbzmuves epitesi 
telek

Adatok forrasa: ingotlan.com, otthonterkep.hu, sajat adotbdzis

inekmodvsiw terwezak elemzese:
^rtekmodosito tenyezok Osszehasonlito 

ingatlan 1.
Osszehasonlito 

ingatlan 2.
Osszehasonlftd 

ingatlan 3.
Osszehasonh'to 

ingatlan 4szempontok reszletezese

Tdekadottsagok: kozmiivek 0% 0% 0% 0%
Kbmyezeti szempontok elhelyezkedes 10% 5% 15% 5%
Telekadottsagok: telek terulete -15% -15% ■10% -15%
Hasznalatr szempontok: besorolas -5% 10% 15% 10%
Jogi szempontok; engedely -5% 0% 0% 0%
6sszes korrekcio: -15% 0% 20% 0%
Korrigalt fajlagos alapar: 363 971 311 029 266 981 334 766

Atlagar kerekitve: 319 187

Telek szamitott erteke; 496 335 677 Ft

B?me; hanyadhoz tartozo telekterulet (m'): 50,07

fszmei hanyadhoz tartozo telekterulet szamitott erteke: 15 982 009 Ft

Tszmei hanyadhoz tartozo telekterulet erteke kerekitve: 15 980 000 Ft

ingotlan.com
otthonterkep.hu


.1082 BUDAPEST, Baross utca 4a. foidszint 1. Hrsz. 36776/0/A/l

6. AZ INGATLAN EGYEZTETETT FORGALMI ERTEKE

6.1. Mddszerek IndokWsa

Megblzd t^jekoztatasa szerint az ertekelest az ingatlan piaci-forgalmi ertekenek igazoUsahoz kivanja hasznalni. Ennek 
megfeleloen a szakertoi feladat az ingatlan piaci-forgalmi drtdkdnek meghatarozasa, mely eriek meghatdrozasara a plan 
adatokon alapuld osszehasonlito elemzeses modszert fb mddszerkent, a hozam alapu modszert ellenorzo mcdszerkem 
alkalmaztam.

A kohsdg alapu modszer a vagyontargy ujraelballtt^si koltsegebol indul ki, albetetes ingatianok eseteben elvegzese 
nehezkes, nem ad megfeleld megkbzelWst az ingatlan piaci-forgalmi ^rtekere vonatkozdan. ezert ezt a modszert nem 
alkalmaztam.

Az ingatlan piaci forgalmi erteket legjobban az bsszehasonlito adatokon alapulo ertek meghatarozas fejeti h A hozam 
alapon szamitoU ertek mersekeltebb, gyakran alulerUkelt arat mutat. A piaci ertek is tartalmazza a befektetbk 
megterulesi elv^rasat is,

Tektntve, hagy a ket mddszer altal kapott ertek csekely mertekben ter csak el egyrnastol, a vegsb erteket a ket modsze.- 
altal kapott ertek atlagaval haUroztam meg.

Ai alkalmazott modszerek Mddszer
Szamitott 6rtek 

IFt]
Suly |%)

Sulyozott ertek 
[N

Ingatlan erteke piaci osszehasonlftd modszerrel: fo modszer 75 290 000 Ft 50% 37 645 000 ft

Ingatlan erteke kbitsegalapu modszerrel: nem alkalmazott 0 Ft o%. 0 Fl

Ingatlan erteke hozamalapu modszerrel: fd modszer 71 280 000 Ft 50% 35 640 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett £rHke: 73 290 000 Ft

Az ingatlan egyeztetett erteke (kerekitve);

73 290 000 Ft

azaz Hetvenhdrommillld-kettdsz^zkilencvenezer- Ft.
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6,2. Likvid ertek meghatarozasa

Furgalmi ertek meghatarozasa abban az esetben, amikor nem all kellden hosszii ido az ertekesitesre, vagy kenyszeru 
okok miatt gyors eladast keif eszkozolni, llyen esetekben jellemzoen a kialakult piaci erteknel alacsonyabb erteken 
tortenik az eladas.
A piaci tendenciakat es az ingatlan jelleget figyelembe veve a becsult piaci forgalmi ertek realizalasahoz a megfeleld 
imenzitasu kinalati piacon tart^s mellett minimum 6 honap idoszuksegletet becsulunk.
Harem honapon beluli ertekesftest celozva, un. gyorsitott ertekesitest kell felteteleznunk.
Az prlekeli ingatlan eseteben, tekintettel az ingatlan jellegere, elhelyezkedesere, miiszaki es funkcionalis adottsagaira, 
'/aiamim az sktuslis piaci helyzetre, egy feWtelezett 3 honapon beluli ertekesithetoseg eseten a likvid erteket a piaci 
•'mgalm; ertek 80% aban hatarozzuk mpg.

Az ingatlan likvid erteke:

Az ingatlan egyeztetett erteke;
Korrekcio merteke (levonas):

73 290000 Ft

20%

ingatlan likvid erteke (kecekitMeh 58 630 000 Ft

azaz Otvennyolcmlllid-hatszazharmlncezer- Ft,
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7. KORtATOZd FELTgTELEK

A HESZTIA 2000 Bt. £ltai keszftett ertdkbecsloi szakveiemenyben ismertetett adottsagokkai rendelkezd ingatlan 
ertekelesehez a kbvetkezdket sziikseges figyelembe vennt:

» a szakertb az ingatlant, mint tiszta tulajdonu forgalomkdpes ds tehermentes ingatlan tulajdonjogdt ertekeli a 
belyszinl szemie idopontjaban megismert keszultsegben es alfapotban,

• az atadott iratok tanulmanyozdsan tulmenfien jogi termeszetu vizsgalatot (jogcim, vagyonjogok ervenyessege, 
stb.) szakertd nem vegzett. Az ingatlan forgalomkepessdgenek jogi eredetu korlatozasarol a tulajdoni lapon 
bejegyzetteken tulmenden nines tudomdsa, ds ezert felelossdget nem vallal. Nem vizsgdlta az ertekelt ingatlannal 
szemben esetlegesen fennallb terheket es kbtelezettsdgeket, feltetelezte, hogy a tulajdonjog atruhazasanak 
idopontjaban az ingatlan hasznalatdval kbzvetlenul bsszefOggd tartozds (kozuzemi dijak, dpitmenyado, stb.) nem 
dll fenn;

* az ertekeles azon a feltetelezesen alapul, hogy az ingatlan jelenlegl es jovdbeni hasznositasaval osszefuggesben a 
helyi es orszagos hatosagoktbl ds egyeb szervezetektdl, szemelyektol valamennyi szukseges engedeiy. jovahagyas 
es felhatalmazas rendelkezdsre M illetve ezek beszerezhetok, vagy megupthatok;

o az esetlegesen fenndild, de erzdkszervi vizsgalattal nem dszleihetd ertekbefolyasolo tenyezokert (pl,: rejtett 
szerkezeti hibak, epuletszerkezet, felhaszndlt anyagok, talajfelszin alatti problemak, kbrnyezetre artalmas anyagok 
jelenldte stb.) szakdrtd nem vallal feleldsseget;

a az ertek magdban foglalja az epiitetek rendeltetesszerd haszndlatdhoz sziiksdges epiiletgdpeszeti berendezesek es 
felszerelesek drtekdt, nem tartalmazza azonban az ingdsagok vagy mobil eszkbzbk erteket;

o a szakvelemenyhez csatolt iratok ds dokumentumok csak az ingatlan bemutatasat szolgdljdk;
* az ahalunk meghatarozott ertekek a fentiekben vazolt felteteleken alapulnak, Megrendelb aha! tbrteno 

felhasznalas eseten ervenyesek.
® ezen ertekbecsles Ertekelo elSzetes engedetye nelkul, sem egyben, sem reszeiben nem publlkdlhatd, 

megadottol elterb celra nem haszndlhato,

Aluiirott LEVELEKI TUNDE (szuL: an.: az OKJ 53-341-Ol(ingatkmvagyon-ertel<ei3 es kdzvetitd}
vegzettseggel rendelkezem, a n^vjegyzekben szerepeiek EUenem, valamint az dltalam kepviseit vdiloikozas eHen nines 
folyamatban peres eljdrds, nem reszesultem irdsbeli figyelmeztetesben szakszerutlen munkovegzes miotr a 
szokigazgotdsi szerv reszero!, szakmaitag elismert vagyok, jo referencidkkal rendelkezem.

Budapest, 2021. majus 25.

. y
t ■*** a ■ F \

/ Meveleki Tiindev 
C-" jn^atlanvagyon-ertekelo

' 06183/2010
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e) Az epiileiek fbldszinti beepftese - teremgarazs, vendeglatas, kiskereskedelem, 
szolgakatas, illetve intezmenyi funkcid letesitese eseten - elerheti a 100%-ot, de 
teremgarazs a homlokzati sik menten nem alakfthatd ki a teremgarazs be-es kijarata 
es az ahhoz csatlakozd helyisegeken kfvGlJ25

(3) A VK-VHJ-3 jelu epitesi ovezetek beepftese kialakuk.
Az epiileiek fOldszinti beepftese - teremgarazs. vendeglatas. kiskereskedelem, 
szolgakatas, intezmenyi funkcid, illetve ezek vegyes letesitese eseten - elerheti a 100%- 
ot de a teremgarazs a homlokzati sik menten nem alakithald ki a teremgarazs be- es 
kijarata es az ahhoz csatlakozd helyisegeken kivul.

(4) A VK-VJH-4 jelu epitesi ovezetek beepftese kialakuk.
a) Az epiileiek fbldszinti beepftese - teremgarazs. vendeglatas, kiskereskedelem. 

szolgakatas vagy intezmenyi funkcio, illetve ezek vegyes letesitese eseten - elerheti 
a 100%-ot, de a teremgarazs a homlokzati sik menten nem alakithato ki a 
teremgarazs be- es kijarata ds az ahhoz csatlakozd helyisdgeken kivtil.

b) A foldszint 100%-os beepftese, vagy kozhasznalat celjara atadott teriilet eseten a 
szmtteriileti mutatd elerheti az 5,5-os erteket.

(5)!2"Az epitesi ovezetek terkleten a telkek ds az epitmenyek kialakkasdra vonatkozd 
parametereket a 6. szamu tablazat tartalmazza.

6. szamu tablazat
Az epitesi 
ovezei jele a telek megengedett az epulet 

megengedett

VK

bee- 
pi- 
tesi 
mod

(J,

legkisebb 
kialakithatd legnagyobb legkiseb 

b
legkiseb 

b
legnagy 

obb

terUlet 
e

szelesse 
ge

beepite 
si

mertek
e

szintlerUl 
eti 

mutatoja

terepszi 
nt alatti 
beepites 

i
merteke

zoldfelO 
leti 

merteke

epitmenymagassa 
ga

2

VK-VHM z 800/
20.0 
00

18
75 

s80

4,00 
s4,50 
5.501'1

85
!00*3i

10
0PJ 16,0 23.0

VK-Vm-5 z 800/ 
20.0
00

18
75

s 80
5,5hi

85 
100pi

10
OI2! 16,0 30,0

VK-V1II-2 z 800/
20.0 
00

18
65

s75

3.50
s 4.00
5(50eh

80
Wo’2f

10
0|21 16,0 23,0

VK-VIH-3 z 800/
20.0 
00

18
60

s75iM
i

2,50
s4,00

70 
ioo'2i

30
0Ui 12,0 23.0

Kivgeszhcftc a 35 '2008.(sz onk. rendelcl

Kicgeszileuea 12 '2008,(111.18.) sz. 6nk. rendelet
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PALYAZATI DOKUMENTAC1O

Budapest Fovaros VIII. kertilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsaga .../2022. (III. 23.) 
szamu hatarozata alapjan nyilvanos, egytbrdulos palyazatot hirdet a tulajdonat kepezd Budapest 
VIII. kertilet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu 139 m2 alapteriiletu, 36776/0/A/l helyrajzi szamu, 
utcai bejaratu, foldszinti nem lakas celjara szolgald helyiseg berbeadasara.

A Kiiro jogosult a versenyeztetesi eljarast annak barmely szakaszaban indokolas nelkul 
visszavonni, 6s errdl koteles hirdetmenyt kifuggeszteni. A versenyeztetesi eljaras visszavonasa 
eseten - amennyiben a dokumentaciot az ajanlattevo ellenertek fejeben kapta meg - a Kiiro 
koteles az ellenerteket visszafizetni, ha az ajanlattevo a dokumentaciot visszaadja. A palyazati 
dokumentacid ellenertdket a Kiiro ezen kivul semmilyen mas esetben nem fizeti vissza.

1. A palyazati kifras adatai 

A palyazat kiirdja: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi
Onkormanyzat

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

A palyazat Bonyolitoja: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
(1084 Budapest, ()r u. 8.)

A palyazat jellege: nyilvanos egyfordulds palyazat

A palyazat celja: Berbeadas

A palyazati dokumentacid ara: 20.000,- Ft + AFA

atutalassal fizetendo a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. OTP Bank Nyri.- 
nel vezetett 11784009-22229762 szamu 
szamlajara (megjegyzes rovat: helyiseg 
clme, megvasarld neve (cegnev))

A palyazati dokumentacid megvasarlasanak 
helye, ideje: palyazati dokumentacid aranak atutalasa 

utan, az atutalasi bizonylat bemutatasat es a 
kepviseleti jogosultsag igazolasat kovetoen 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zn. 
Helyiseggazdalkodasi iroda
1084 Budapest, Or u. 8.1, emelet
2022. |...]-tol iigyfelfogadasi iddben

Az ajanlati biztositek osszege: brutto 862.851,- Ft.
Az ajanlati biztositek befizetese csak 
magyar forintban teljesithetd, ertekpapirral. 
garanciaszerzodessel, zalogtarggyal nem 
helyettesfthetd.

Az ajanlati biztositek befizetesdnek modja: atutalas



Az. ajanlati biztositek befizetesenel a kozlemeny rovatba a kovetkezot kell beimi: ajanlati biztositek

Szamlaszam: a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
OTP Bank Nyrt.-nel vezetett 11784009- 
22229762 szamu szamlajara

A palyazattal kapcsolatban tovabbi informacid

Az ajanlati biztositek befizetes beerkezesenek 
hatarideje: 2022. [...]. 24"“ draig

A palyazat leadasanak hatarideje: 2022. [...]. 10"" draig

kerheto: Helyiseggazdalkodasi iroda

Tel.: 06 1 216 6962

A palyazattal erintett ingatian megtekinthetd: 2022. es 2022. koziitt eldzetes
egyeztetes sziikseges a Budapest VIII. 
kertilet, Tavaszmezo u. 2. szam alatti 
Irodaban, vagy a 06 1 210 4928, 210 4929 
telefonszamokon

A palyazat bontasanak varhatd idopontja: 2022. 1000 dratol

A pdlyazatok bontasanak helye: 1084 Budapest, Or u. 8. I. emelet. Az 
ajanlattevd a palyazat bontdsan jelen lehet.

A palyazat eredmenyet megallapito szervezet: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi
Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
tulajdonosi joggyakorlo bizottsaga

A palyazat elbiralasanak hatarideje, es a 
varhatd eredmenyhirdetes: 2022. junius 30.

2. A palyazattal erintett ingatian

Cime: Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. 
fbldszint 1.

Helyrajzi szama: 36776/0/ A/l
Megnevezese:
Alapteriilete:

uzlethelyiseg
139 m2

Minimum nettd berleti dij: 226.470.- Ft +AFA/hdnap
Ajanlati biztositek osszege: 862.851.- Ft

A Kiird kikoti, bogy a fenti helyisdgre nem adhato be olyan ajanlat, amely a Kepviseld- 
testuiet 248/2013. (VI.l9.) szamu hatarozatanak 8. a) pontja szerinti a 25 %-os berleti dij 
kategoriaba tartozo (italboit, dohanyarusitas, jatdkterem, szexshop), kolcsonzo, ayilvanos 
internet szolgaltatas (internet kavezo, call center, stb), raktarozasi es muhely tevekenyseg 
vegzdsdre vonatkozik.

A ^2



A Kiiro kikoti, hogy a fend heiyisegre csak olyan ajanlat adhato be, amely szeszarusitas 
nelkiili tevekenyseg vegzesere vonatkozik.

Kiiro kikoti, hogy a berleti szerzodes megkoteset kovetoen a kozmuvek felulvizsgalata a 
berld feladata.

Kiiro kikoti, hogy amennyiben a nyertes palyazd hatarozott idore kot berleti szerzddest, 
az a berbeado ilyen iranyu dontese eseten a nemzeti vagyonrol szolo tdrveny 
rendelkezeseire figyelemmel meghosszabbithato.

3. A palyazat celja, tartalma

A berbeadasra keriilo nem lakas celjara szolgald helyiseg a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat kizarolagos tulajdon&t kepezi, berbeadasukra a nemzeti vagyonrol 
szolo 2011. evi CXCVI tv., a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonardl es a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlasardl szolo 66/2012. (XII.13.) szamu dnkormanyzati rendelet, 
a Kepviselo-testulet 45/2019. (11.21.) szamu hatarozata (Versenyeztetesi szabalyzat), es az 
Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI.20.) Onkormanyzati rendelet vonatkozik.

A Kiiro a 2. pontban kdrulirt helyiseget adja berbe a nyertes ajanlattevo reszere hatdrozatlan 
idore 30 napos felmondasi idd kikotesevel. Amennyiben az ajanlattevo ettol elterd berleti 
jogviszony idotartamot (pl.: hatarozott idd, 5 evre) kivan letesiteni, azt a palyazataban az 
ajanlati osszesiton jeleznie kell. Hatarozott idd eseten a maximalis idotartam 15 ev lehet. A 
berleti szerzodes a nemzeti vagyonrol szolo torvenyben foglaltaknak megfeleloen es a 
berbeado ilyen iranyu dontese eseten meghosszabbithato.

A berleti szerzodesben foglalt berleti dij evente, az adott evjanuar 1-tol a KSH altal kozzetett 
elbzo evi inflacids index mertekevel emelkedik. A berleti dij emelkedesenek elso idopontja 
2023. januar hdnap. A januar havi emeles osszege februar honapban kerul szamlazasra.

A helyiseg berleti dija a 2. alatt talalhatd. Kiiro ovadek megfizeteset koti ki, melynek merteke 
a havi brutto berleti dij haromszorosa. Az ajanlati biztositek osszege az ovadek osszegebe 
beszamitasra kerul.

Kiiro kikoti, hogy a berleti szerzodes hatalyba lepesenek feltetele kdzjegyzb elott egyoldalu 
kotelezettsegvallald nyilatkozat alairasa, melynek koltseget a Berio viseli.

A helyiseg atalakitasa, atepitese, felujitasa esetere is a fent hivatkozott jogszabalyok az 
iranyaddk, melyhez a berbeado neveben a tulajdonosi hozzajarulast a tulajdonosi joggyakorlo 
adja ki a munkalatok megkezdese elott. Eszerint a helyisegben folytatni kivant tevekenyseggel 
kapcsolatban a helyiseget magaban foglald tarsashaz es az engedelyezo hatosagok, 
szakhatosagok, es kozuzemi szolgaltatdk nyilatkozatait a berlonek kell beszereznie. A 
berbeadas soran az Onkormanyzat nem szavatolja, hogy berld a helyisegekben az altala kivant 
tevekenyseget folytathatja.

A Kiiro kikoti, hogy jogosult a palyazatot ervenytelennek nyilvanitani, amennyiben olyan 
tevekenyseg vegzese erdekeben tortend berbeveteli ajanlat erkezik, amelyet az Onkormanyzat 
nem enged.

4. A paiyazaton tortend reszvetel fehetelei

Az ajanlattevo reszt vehet a paiyazaton amennyiben:

a) megvasarolja a Paiyazati dokumentacidt, es az errol szolo igazolast csatolja,

b) az ajanlati biztositek osszeget megfizeti es az hataridon belul beerkezik,

c) az ajanlatok leadasanak hataridejeig az ajanlatat benyujtja.



5. Az ajanlat tartalmi kovetelmenyei

A versenyeztetesi eljaras nyelve a magyar.

Az ajanlattevonek:

A versenyeztetesi eljaras nyelve a magyar.

Az ajanlattevonek:

a.) az ajanlatban kozolnie kell a nevet/cegnevet, szekhelyet, adoszamat, adoazonosito szamat, 
ceg eseteben cegszamat, kepviseldjdnek nevet es elerhetoseget, bankszamla szamat, az 
elektronikus levelezesi cimet, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az ajanlathoz csatolni kell az ajanlati biztositek befizeteset igazolo visszavonhatatlan 
atutalas teljesiteset igazolo bankszamla kivonatot.

c.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy a palyazo vallalja a Palyazati dokumentacioban, 
illetve mellekleteiben leirt szerzodeskotesi es egyeb felteteleket, tovabba a palyazat 
celjanak megvalosltasat Az ajanlattevonek ajanlataban meg kell jelolnie a beibevetd 
idotartamat.

d.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrdl, hogy add es adok modjara behajthato koztartozasa 
nines. E nyilatkozat melle kell csatolnia a NAV igazolasat arrdl, hogy nem all fenn 
koztartozasa.

e.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol. hogy Kiiroval szemben ado es berleti dij tartozasa 
nines, tovabba a Kiiroval szemben szerzddesben vallalt es nem teljesitett kotelezettsege 
nines,

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

Ha az ajanlattevo egyeni vallalkozo, fentieken tul

g.) az ajanlatahoz csatolni kell a vallalkozoi nyilvantartasba vetelrol szdlo igazolas 30 napnal 
nem regebbi hiteles masolatat

Ha az ajanlattevo nem egyeni vallalkozo, fentieken tul

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

i.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arrol, hogy nem all vegelszamolds alatt, ellene csod-, 
felszamolasi es vegrehajtasi eljaras nines folyamatban.

Az ajanlattevonek nyilatkoznia kell arrol es igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 
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 
(ud megtenni. Amennyiben ezen okirat alapjan nem igazolhatok a torveny 3. § (1) bekezdes 
1. pontjaban meghatarozott feltetelek, tovabbi okiratok becsatolasa szukseges (pl: tbbb mint 
25%-os tulajdonnal bird jogi szemely 30 napnal nem regebbi 30 napnal nem regebbi hiteles 
cegkivonata, kulfoldon bejegyzett ceg eseten annak hiteles forditasa is).

Amennyiben az ajanlattevo nem egyeni vallalkozo, a versenyeztetesi eljaras soran benyujtott 
ajanlatat, tovabba az ajanlat mellekletekent benyujtott valamennyi nyilatkozatat cegszeru 
alairassal kell ellatnia. Cegszeru alairas soran a ceg kepviseletere jogosult szemely/szemelyek 
a tarsasag kezzel vagy geppel irt, elonyomott, vagy nyomtatott cegneve ala nevet/nevuket 
onalloan/egyuttesen irja/irjak ala hiteles cegalairasi nyilatkozatuknak megfelelden.
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A Bonyolito az ajanlattevot - az osszes ajanlattevo szamara azonos feltetelekkel - elektronikus 
formaban 5 munkanapos hataridd kituzesevel felszolitja az ajanlattal kapcsolatos formai vagy 
tartalmi hianyossagok potlasara, amennyiben a szukseges nyilatkozatokat, igazolasokat nem 
megfelelden, ill. nem teljes koruen csatolta. Amennyiben az ajanlattevo a felhivas kezhezvetelet 
kovetoen az abban megjelolt hataridore a hianyt nem, vagy nem teljes koruen potolja, ugy 
ajanlata a hianypotlasi hataridd elteltenek napjat koveto naptdl ervenytelennek mindsul, es a 
palyazat tovabbi reszeben nem vehet reszt.

A Bonyolito a hianypotlasi felhivasban pontosan megjelolt hianyokrol es a hianypotlasi 
hataridorol egyidejuleg, kdzvetlenttl, irasban koteles tajekoztatni az osszes ajanlattevot.

A hianypotlas nem teijedhet ki az ajanlat modositasara.

Nines helye hianypotlasi felhivas kibocsatasanak, es az ajanlattevo ajanlata ervenytelennek 
mindsul, amennyiben

a.) az ajanlati biztositek osszege a palyazati dokumenUcio 1. pontjaban meghatarozott 
hataridon belul nem keriil jovairasra a Kiird bankszamlajan.

b.) nem jelol meg berleti dijat.

6. Az ajanlat formai kovetelmenyei

A palyazd palyazatat zart, jelzes nelkuli boritekban, 1 peldanyban koteles az ajanlatok 
benyujtasara nyitva allo hatariddben es helyen, az adott palyazatra utalo jelzessel, a palyazati 
felhivasban meghatarozott mddon benyujtani.

Az ajanlat minden oldalat folyamatos szamozassal kell ellatni es ossze kell fuzni. Az 
oldalak sorrendjet a 16. sz. melleklet tartalmazza.

Az iratot lezart, sertetlen boritekban, szemelyesen lehet benyujtani. A boritekra kizardlag a 
palyazat targyat kell raimi, az alabbiak szerint:

„Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu helyiseg berbevetele”

A Bonyolito lezaratlan vagy seriilt boritekot nem vesz at.

A Bonyolito az ajanlatteteli hataridd lejarta utan csak abban az esetben vesz at ajanlatot, ha az 
ajanlattevo vagy meghatalmazottja az ajanlatteteli hataridd eldtt az ajanlatteteli felhivasban 
megjelolt helyen megjelent, de azt meltanyolhato okbdl a Bonyolito erdekkoreben felmeriilt 
okbdl nem tudta idoben benyujtani (pl.: sorban alias). A Bonyolito minden ajanlatteteli 
hataridon tul benyujtott ajanlatot ervenytelennek nyilvanit.

Amennyiben az ajanlattevo a versenyeztetesi eljaras barmelyik szakaszaban meghatalmazott 
utjan jar el, a teljes bizonyito ereju maganokiratba foglalt meghatalmazas eredeti peldanyat is 
mellekelni kell az ajanlathoz. A Polgari Perrendtartas 325. §-a szerint a teljes bizonyito ereju 
maganokiratnak az alabbi feltetelek valamelyikenek kell megfelelnie:

a) a kiallitd az okiratot sajat kezuleg irta es alairta,
b) ket tanu igazolja, hogy az okirat alairoja a reszben vagy egeszben nem altala irt okiratot 

eldttuk irta ala, vagy alairasat elottiik sajat kezii alairasanak ismerte el; igazolaskent az 
okiratot mindket tanu alairja, tovabba az okiraton a tanuk nevet es - ha torveny elteroen 
nem rendelkezik - lakdhelyet, ennek hianyaban tartozkodasi helydt olvashatoan is fel kell 
tuntetni,

c) az okirat alairojanak alairasat vagy kezjegydt az okiraton bird vagy kozjegyzo hitelesiti, 
d) az okiratot a jogi szemely kepviseletere jogosult szemely a ra vonatkozo szabalyok szerint 

megfelelden alairja,
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e) iigyved vagy kamarai jogtanacsos az Mtala keszitett okirat szabdlyszeru ellenjegyzesevel 
bizonyitja. hogy az okirat alafroja a mas altal irt okiratot elotte irta ala vagy alairasat elotte 
sajat kezu alairasanak ismerte el.

Amennyiben az ajanlattevo egyeni vallalkozo, a versenyeztetesi eljaras soran neveben 
nyilatkozatot maga vagy meghatalmazottja utjan tehet. Amennyiben az ajanlattevojogi szemely 
vagy egyeb szervezet, a versenyeztetesi eljaras soran neveben nyilatkozatot a kepviseleti joggal 
rendelkezo szemely, vagy e jogi szemely/szervezet meghatalmazottja tehet

7. Az ajanlat mddosftasa

Az ajanlattevo az ajanlatteteli hataridd lejartaig modosithatja vagy visszavonhatja palyazati 
ajanlatat, az ajanlatteteli hataridd lejartat kdvetoen azonban a benyujtott ajanlatok nem 
modosithatok.

Az ajanlati kotottseg az ajanlatteteli hataridd lejartanak napjaval kezdodik.

8. Ajanlati kotottseg

Az ajanlattevo 60 napig terjedd ajanlati kotottseget koteles vallalni, amely az ajanlatteteli 
hataridd lejartanak napjaval kezdodik. Az ajanlattevo koteles nyilatkozni. hogy amennyiben a 
Ki fro az a janlatok biralatara vonatkozo hataridot elhalasztotta, ugy vallalja az ajanlati kotottseg 
ugyanannyi nappal torteno meghosszabbitasat.

Az ajanlati kotottseg tartalmanak meghatarozasara a Polgdri Tdrvenykonyvrol szolo 2013. evi 
V. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) rendelkezesei iranyadoak, kulonos tekintettel a 6:64. §-ra.

Az ajanlat olyan megallapodast, kezdemenyezd nyilatkozatot jelent, amely legalabb a torveny 
alapjan lenyegesnek tekintett szerzodeses elemeket tartalmazza, s egyertelmuen kitunik beldle, 
hogy az abban foglaltak ugyletkotesi akaratot tiikroznek. tehat a nyilatkozo - elfogadas eseten 

azt magara nezve kotelezonek ismeri el.

Az ajanlati kotottseg azzal jar, hogy ha a masik lei az adott iddhataron belul az ajanlatot 
elfogadja, a szerzodes a torveny rendelkezese folytan letrejon. Az ajanlat megtetelevel tehat 
fiiggd helyzet alakul ki, mely az ajanlati kotottseg leteltevel dr veget,

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

A Kiird az ajanlati biztositekot a felhivas visszavonasa, az eljaras eredmdnytelensegenek 
megallapitasa eseten, illetve - az ajanlatok elbirasat kovetoen - a nem nyertes ajanlattevok 
reszere koteles a kozlestdl szamitott 15 munkanapon belul visszafizetai. A Kiiro az ajanlati 
biztositek utan kamatot nem fizet, kiveve, ha a visszafizetesi hataridot elmulasztja.

9. A palyazatok bontasa

A palyazati ajanlatokat tartalmazd zdrt boritekok felbontasat a Bonyolito vegzi a palyazati 
felhivasban megjelolt idopontban. Az ajanlatok felbontasan, a Bonyoliton klvul megbizott jogi 
kepviseldjenek is jelen kell lennie, tovabbajelen lehetnek az ajanlattevok, valamint az altaluk 
nasban meghatalmazott szemelyek. A kepviseleti jogosultsagot megfeleloen igazolni kell 
(szemelyi igazolvany. meghatalmazis).

Az ajanlattevok a bontas idopontjarol kulbn ertesitest nem kapnak. Az ajanlatok ielbontasan 
jelen levok jelenletiik igazolasara jelenleti ivet imak ala.
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Az ajanlatok feibontasakor a Bonyolito ismerteti az ajanlattevok nevet, lakdhelyet (szekhelyet), 
az altaluk felkinalt berleti dij ajanlatot, az ingatlanban vegezni kivant tevekenyseget, az egyeb 
vallalasokat.

Az ajanlattevo a fenti adatok ismerteteset nem tilthatja meg.

A Bonyolito az ajanlatok felbontasarol, az ajanlatok ismertetett tartalm^rol jegyzokdnyvet 
keszit, amelyet az ajanlattevoknek erre vonatkozo igeny eseten atad, illetve megkuld. A 
jegyzokonyvet a Bonyolito kepviseldje es ajegyzokony wezeto irja aid, es a bontAson megjelent 
ajanlattevok koztil felkert szemelyek alairasukkai hitelesitik.

10. Az ajanlat ervenytelensegeinek esetei

A Bonyolito ervenytelennek nyilvanitja az ajanlatot, ha

a.) a felhivasban megjelblttbl elterd modon (elektronikus uton) kezbesitettek,

b.) az ajanlattevo az ajanlatteteli hatariddn tu! nyujtotta be ajanlatat, vagy az ajanlat az 
ajanlatteteli hatariddn tul erkezik be,

c.) azt olyan ajdnlattevo nyujtotta be, aki az Onkormanyzattal szembeni korabbi fizetesi 
kotelezettseget (helyi ado, berleti dij, stb.) nem teljesitette,

d.) a palyazatot nem a Kiird al tai jovahagyott tartalmii nyomtah^nynak megfelelo formaban es 
adatokkal nyujtotta be,

e.) az ajanlattevonek a palyazati dokumentacioban szereplo iratokat, igazolasokat nem, vagy 
nem az eldirasnak megfeleloen csatolta, ideertve, ha az ajanlattevo nem csatoha anol szolo 
nyilatkozatat, hogy nines koztartozasa, (ado, vAm, tarsadalombiztositasi jarulek es egyeb. 
az allamhaztartas mas alrendszereivel szemben fennalld fizetesi kotelezettsege), ha ezek 
csatolasat a palyazati kiirds eldirta,

f.) az ajanlat nem felel meg a palyazati dokumentacioban meghatdrozott felteteleknek, vagy az 
ajanlattevo nem tett a pdlyazati dokumentacioban foglaltaknak megfelelo ajanlatot,

g.) az ajanlattevo valdtlan adatot kbzblt,

h.) az ajanlattevo a hianypotlasi felhivasban foglaltaknak a rendelkezesere alio hataridon beliU 
nem vagy nem teljeskbruen tett eleget,

i) amennyiben az ajanlatban foglalt tevekenysegi kor vegzeset magasabb szintii jogszabaly 
kizarja.

j) biztositekadasi kotelezettseg eseten a biztositekot a palyazo nem bocsatotta, vagy nem az 
eloirtaknak megfeleloen bocsatotta a kiird rendelkezesere,

k) a palyazo az ajanlatat nem egydrtelmuen hatarozta meg, vagy mas ajanlatahoz vagy 
feltetelhez kotbtte. tovabba ha a megajanlott vetelar, berleti 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 kbtottseget,

m) a palyazat az elbzd esetekben felsoroltakon tulmenden nem felel meg a palyazati kiirasban. 
a jogszabalyokban, valamint a jelen eljarasi rendben foglaltaknak,

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

Az eljaras tovabbi szakaszaban nem vehet reszt az, aki ervenytelen palyazati ajanlatot tett.

ILA palyazati ajanlatok elbiralasa, az elbiralas szempontjai
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A Bonyolito a palyazati dokumentacioban igenyelt iratokon es adatokon tulmenoen is jogosuk 
megvizsgalni az ajanlattevok alkalmassagat a szerzodes teljesitesere, es ennek soran a csatolt 
dokumentumok eredetiseget is eHenorizheti.

A benyujtott ajanlatok alapjan a Bonyolito ertekeli a palyazatokat, meghatarozza a benyujtott 
palyazatok sorrendjet, es javaslatot tesz a Kiirdnak a palyazat eredmenyenek megallapitas^ra.

A palyazatok eredmenyet a Kiiro allapitja meg. A palyazati ajanlatok eredmenyet Kiiro a 
bontastol szamitott 60 napon belul allapitja meg. Az eredmeny megallapitasanak hatarideje egy 
alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbkhato. Az uj hatariddrol, illetve annak 
fuggvenyeben az ajanlati kotottseg idotartamanak meghosszabbitasarol a Bonyolito koteles 
hirdetmenyi uton tajekoztatni az erintetteket.

A Kiiro a palyazati dokumentacioban meghatarozott ertekelesi szempontok alapjan allapitja 
meg a palyazat eredmenyet es rangsorolja a palyazati ajanlatokat. A palyazat nyertese az, aki a 
palyazati dokumentacioban rogzitett feltetelek teljesitese mellett a meghatarozott ertekelesi 
szempontok alapjan legjobb ajanlatott tette.

A Kiiro jogosult a palyazat eredmenyet a benyujtott aj^nlatban foglaltaktol elterd feltetellel 
megallapitani.

A Kiiro a Ptk. 6:74 § (2) bekezdese alapjan kikoti, hogy a palyazati felhivasban foglaltaknak 
megfeleld, legkedvezobb ajanlattevovel szemben is fenntartja a jogat arra. hogy ne kosson 
berleti szerzodest.

Az elbiraMs fo szempontja:

A palyazat biralati szempontja: -a berleti dij bsszege (sulyszam: 9)

-a palyazdk altal vallalt berleti dij elore, egy osszegben 
torteno megfizetese, min. 1 hd - max. 10 ho (sulyszam: 
1)

Az ertekeles modszere:

Az ertekeles soran adhat6 pontszam minden reszszempont eseten: 1-10 pont. 
Reszszempontonkent a legkedvezobb megajanlas kapja a maximalis pontszamot (10 pontot), a 
tobbi megajanlas ehhez kepest aranyosan kap kevesebb pontot az egyszeru aranyositas 
modszere szerint. A minimalisan adhato pontszam nem lehet kevesebb 1-nel. Az egyes 
megajanlasra adott ertekelesi pontszamot Kiird megszorozza a hozza tartozd sulyszammal, a 
szorzatokat pedig ajanlatonkent osszeadja.

Az egyes reszszempontok:

1 .) berleti dij (netto Ft/ho)

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

A Palyazo ajanlataban megjelolt berleti dij legalabb 226.470,- Ft/ho + AFA. A reszszempont 
sulyszama: 9.

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

2 .) a patyazok altal vallalt berleti dij eldre, egy osszegben tdrtend megfizetese, min. 1 ho 
-max. 10 ho



Kiiro a Palyazo altal eldre megfizetni vallalt berleti dijak tekinteteben annyi pontot ad (max. 10 
pont). ahany honap berleti dij egybsszegu megfizeteset vallalja a Palyazo. A reszszempont 
siilyszama: 1.

A palyazati ajanlatok elbiralasa soran a Kiiro irasban felvilagositast kerhet a palyazati 
ajanlattevotdl az ajanlatban foglaltak pontositasa erdekeben. A Kiiro a felvilagositas kereserol 
es annak tartalmarol haladektalanul irasban ertesiti a tobbi palyazati ajanlattevot is.

12. Osszeferhetetlenseg

A versenyeztetesi eljaras soran osszeferhetetlensdget kell megallapitani, ha a versenyeztetesi 
eljaras bonyolitasaban vagy az ajanlatok elbiralasaban olyan szemely vesz reszt, aki maga is 
ajanlattevo, vagy

a.) annak kozeli hozzatartozoja (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdes 1. pontja),

b.) annak munkaviszony alapjan felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitol barmely oknal fogva nem varhato el az ugy elfogulatlan megitelese.

13. A palyazati eljaras ervenyteknsegenek es eredmenytelensegenek esetei

/X Kiiro ervenytelenne nyilvanitja a versenyeztetesi eljaras, ha

a.) az osszeferhetetlensegi szabalyokat megsertettek,

b.) valamelyik ajanlattevo az eljaras tisztasag^t vagy a tobbi ajanlattevo erdekeit sulyosan send 
cselekmenyt kovet el.

A Kiiro eredmenytelennek nyilvanitja az eljarast, ha

a.) nem erkezett ajanlat,

b.) az ajanlattevok kizarolag ervenytelen ajanlatot nyujtottak be,

c.) az ajanlatok biralata sor&n a Bonyolito az osszes ajanlatot ervenytelenne iranyitotta,

d.) a Kiiro eredmenytelennek nyilvanitja

Eredmenytelen eljards eseten a Kiiro dont a tovabbi vagyoniigyleti eljarasrol.

14. Eredmenyhirdetes, szerzodeskotds

A paiyazat eredmenyerol a Kiiro legkesobb 2022. juntas 30. napjaig dont, amelyrd! Bonyolito 
5 napon beliil valamennyi ajanlattevot ertesiti.

A Berbeadd a paiyazat nyertesevel a ddntes atvetelet kovetden az Onkormanyzat tulajdonaban 
allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak felteteleirol sz616 35/2013. (VL20.) 
onkormanyzati rendelet 18. §-aban foglalt hataridon beliil berleti szerzodest koi. A nyertes 
ajanlattevo visszaldpese eseten a berbeado jogosult a palyazati eljards soron kdvetkezd 
helyezettjevel berleti szerzodest kotni, amennyiben a paiyazat eredmenyenek megallapitasakor 
a masodik legjobb ajanlat meghatarozasra keriilt.

A nyertes ajanlattevo eseteben a befizetett ajanlati biztositek a fizetendo ovadek dsszegebe 
beszamitasra kertil. azonban, ha a szerzodes megkotese az ajanlattevdnek felrohato. vagy 
erdekkoreben felmerult mas okbol hiusul meg, az ajanlati biztositekot elveszti. Az elvesztctt 
ajanlati biztositek a Kiirot illeti meg.

15. Egyeb rendelkezesek

Az ingatlanok megtekinthetok a dokument^cio 1. pontjaban megjeldlt idopontban, azonban a 
megtekintes idopontjarol a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. munkatarsaval.



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

A Bonyolito az ajanlatok tartalmat a palyazat lezarasaig titkosan kezeli, tartalmukrol 
felvilagositast sem kivulalloknak, sem a palyazaton resztvevoknek nem adhat.

A Kiiro az ajanlatokat kizarolag elbiralasra hasznalhatja fel, mas celu felhasznalas eseten az 
ajanlattevovel kiilon meg kell arrol allapodnia.

.A Kiiro a palyazati eljaras soran keszitett jegyzokonyveket, dokumentumokat kdteles 5 evig 
megorizni, tovabba ilyen jellegu ellendrzes eseten az ellenorzest vegzd szerv, szemelyek 
rendelkezesere bocsatani.

A jelen dokumentacioban nem szabalyozott kerdesekben a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 45/2019. (11.21.) hatarozata, valamint a 
vonatkozo egyeb jogszabalyok rendelkezesei az iranyaddak.

Budapest,

Budapest Fovaros VHI. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
neveben eljaro

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.
Novaczki Eleonora s.k.

vagyongazdalkodasi igazgato
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Mellekletek:

1. szamu melleklet:
2. szamu melleklet:
3. szamu melleklet:
4. szamu melleklet:

5. szamu melleklet:

6. szamu melleklet:

7. szamu melleklet: 
8. szamu melleklet: 
9. szamu melleklet: 
10. szamu melleklet: 
11. szamu melleklet: 
12. szamu melleklet: 
13. szamu melleklet: 
14. szamu melleklet: 
15. szamu melleklet:
16. szamu melleklet:

Jelentkezesi lap egyeni vallalkozok szamara
Jelentkezesi lap jogi szemdyek es egyeb szervezetek szamara
Ajanlati osszesito
Nyilatkozat vegelszamolasrol, csodeljarasrol, felszamolasroL 
vegrehajtasi eljarasrol
Nyilatkozat a p&yazati feltetelek elfogadasardk 
szerzodeskotesrol, szerzddeskotesi kepessegrol. ajanlati 
kotottsegrol
Nyilatkozat Kifroval szemben fennalld tartozasrol, tovabba ado 
es adok modjara behajthato kdztartozasrol
Nyilatkozat penziigyi alkalmassagrol
Nyilatkozat a bankszamlaszamrol
Nyilatkozat a szervezet atlathatosagarol
Berleti szerzodes tervezet
Berleti szerzodest erinto modositasi javaslatok es nyilatkozat
Berbeszamit^si tajekoztato
Berbeszamitasi kerelem
Berbeszamitashoz szukseges teteles koltsegvetes
Berbeszamitasi megallapodas
Osszefoglalo a benyujtando aj&ilat formai es tartalmi 
kovetelmenyeirol



1. szamu melleklet
a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. fbldszint 1. szamu nem lakas c^Ijara szolgalo 

heiyiseg berbeadasa

Jelentkezesi lap 

egyeni vallalkozok szamara

' Az ajanlattevo neve:

i Szekhelye:

Telefonszama:

। Nyilvdntartasi szama:

■ E-mail cime:

; Addszama:

Szamlavezetd bankjanak neve:

Bankszamlaszama:

Meghatalmazott neve1:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime:

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

ajanlattevo alairasa

' McghatahnazoU eseten



2. szamu melleklet

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu item iakas ceijara szolgalo 
helyiseg berbeadasa

Jelentkezesi lap

jogi szemelyek es egyeb szervezetek szamara

Jogi szemely/szervezet neve, 
cegformaja:

Szekhelye:

Postacime:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime:

Statisztikai szamjel:

Cegnyilvantartasi/nyilvantartasi 
szama:
Addszama:

Szamlavezeto bankjanak neve:

Bankszamlaszama:

Kepviseldjenek neve, beosztasa:

Meghatalmazott neve2:

Telefonszama:

Fax szama:

E-mail cime:

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

cegszeru alairas

2 Meghaiahnazou eseten



3. szamu mel 1 ekl et

a Budapest VIII. kerutet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasa

AJANLATI OSSZESiTO

Aiiilirott.......................................................................................  (nev/jogi
szcmely7 szervezet neve) a Budapest VIII...................................................... szam alatti.
........... A../... helyrajzi szamu nem lakas celjara szolgalo helyiseg berbeadasara kiirt palyazatra 
ajanlatomat az alabbiakban foglalom ossze:

Netto havi berleti dij ajanlat:...................................................................... Ft

Berbevetel idotartama*: hatarozatlan / hatarozott idd:........... ..ev

A *-ga1 megjeldh resznel a megfeleld szdveg alahuzando.

A berbevetel celja/ helyisegben vegzendo tevekenyseg:

Szeszesitalt *kivanok forgalmazni I nem kivanok forgalmazni.

(.A helyisegben vegeznikivant tevekenyseghez szukseges TEAOR kbrrel rendelkezni kell.)

Egveb vallalasok:
A **-gaI megjeloh resznel kerjiik feltuntetni, hogy a Palydzd a berleti dij eldre, egy osszegben 
tortend megfizetes& hany honapra tudja vallalni, min. 1 ho - max. 10 ho

:j: *

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

ajaniattevb alairasa/cegszerii alairas
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4. szamu melleklet

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu nem celjara szolgalo 
helyis6g berbead&sa

NYILATKOZAT

Vegelszamolasrol, csodeljarasrol, felszamolasrol, vegrehajtasi eljarasrol

Alulirott..............................     (nev) kijelentem, hogy az egyeni
vallalkozasom ellen vegrehajtas eljaras folyamatban *vanmincs

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

ajanlattevd alairasa

Alulirott....................................................................................................-..............................................
(jogi szemely/szervezet neve) kepviseleteben kijelentem, hogy a tarsasag/szervezel

e vegelszamolas alatt *an/nem all
9 ellen csodeljaras folyamatban *van/nincs
« ellen felszamolasi eljaras folyamatban *van/nincs.
• vegrehajtasi eljaras folyamatban *van/nincs.

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

cegszeru alairas

A *-gal megjeiolt resznel a megfeleld szoveg alahuzando.



5. szamu melleklet

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasa

NYILATKOZAT

a palyazati feltetelek elfogadasarol, 

szerzodeskbtesrol, 

szerzodeskotesi kepessegrol, 

ajanlati kotottsegrol

Alulirott................... ...................................................................... . ............... . ......................................
...... (nev/jogi szemely/szervezet neve) kijelentem, hogy a palyazat targyat reszletesen megismertem, az 
ajanlattetel felteteleit, a palyazati kinAst magamra nezve kdtelezoen elfogadom.

Nyilatkozotn, hogy a helyiseget megtekintettem, az allapotat megismertem es azt elfogadom.

A Palyazathoz mellekelt berleti szerzodes szoveget megismertem es elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyarorszagon berleti jogviszony letesitesere jogosult vagyok.

Kijelentem. hogy a palyazati dokumentacioban szereplo 60 napos ajanlati kbtbttseget vallalom. 
Amennyiben a Kiiro az ajanlatok biralatat elhalasztotta, ugy vallalom az ajanlati kdtdttseg ugyanannyi 
nappai 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 egeszben elutasitasra keriil az elbiralasban illetekesseggel bird 
Ingatlanszolgaltatasi Iroda, vagy a tulajdonosi bizottsag reszerdi, ugy a havi berleti dijjal szemben 
bcszamiklsra nem vagyok jogosult. Mar most kijelentem, hogy amennyiben a berbeszamitasi igenyem 
reszben vagy egeszben elutasitasra keriil, ugy az ajanlati kbtbttsegemtol eldllok ^/nem allok el.*

Hivatkozassal az Onkormanyzat tulajdon£ban £116 ingatlanvagyon hasznositasara, tulajdonjoganak 
atruhazasara vonatkozd versenyeztetes szabalyairol szolo 45/2019. (02.21.) szamu Kepviselo-testuleti 
hatarozat (a tovabbiakban: Versenyeztetesi Szabalyzat) 46. pont c) alpontjanak ertelmeben, tudomasul 
veszem. hogy az ajanlati biztositek az ajanlati kdtottsegtol valo elallas eseten nem jar vissza.

A *-gal megjelolt resznel a megfeleld szbveg alahuzando.

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

ajanlattevo alairasa / cegszeru alairas



6. szamu mellek 1 et

a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu nem lakas celjara szolgald
helyiseg berbeadasa

N YILATKOZAT

Kiirdval szemben fennallo tartozasrdl, tovabba ado es adok modjara behajtando kdztartozasrol

AluJirott................ . .................................(mint a...... . .................. . ...................................

........................ (jogi szemely/szervezet neve) vezeto tisztsegviseldje) kijelentem, hogy az 
ajanlattevdnek,

Kiirdval szemben berleti/hasznalati-, kapcsolodd koziizemi- es kuldnszolgaltatasi dij 
tartozasa * van/ nines;

Kiirdval szemben szerzddesben vallait 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.......... . ...................................... . .............. .............. . ............ . ........... . ........... .

7

3......... . .................... . ................. ................................. ....................... .............. ........

tovabba kijelentem, hogy add es adok modjara behajtando koztartozasom nem all fenn. melyel 
a 30 napnal nem regebbi NAV altal kiallitott nullas igazolassal igazolok.

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

ajanlattevo alMrasa/cegszeru alairas

A *~gal jelolt resznel a megfelelo szdveg aiahtizandd.



7.szamu melleklet

a Budapest VIII. kerulet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasa

NYILATKOZAT

Penziigyi alkalmassagrol

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

......................... (jogi szemely/szervezet neve) vezeto tisztsegviseldje,) kijelentem, hogy a 
palyazat targyat kepezo ingatlan berleti dijanak megfizetesere kepes vagyok/az akalam 
kepviselt jogi szemely/szervezet kepes, a berleti-, kozuzemi es kulonszolgaltatasi dij 
megfizetesehez sziikseges anyagi eszkozok a rendelkezesre allnak.

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

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

ajanlattevo cegszeru alairasa



8.szamu meliekiet

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu neni lakas celjara szolgalo 
helyiseg berbeadasa

NYILATK.OZAT

a baukszamlaszamrol

A palyazati felhivas visszavonasa, a palyazati eljaras eredmenytelensegenek megaHapitasa, 
illetdleg - az ajanlatok elbiraUsdt kdvetden - mas ajanlattevo nyertessege eseten kerem az 
altalam/ a jogi szemely/szervezet altal befizetett ajanlati biztositek osszeget az alabbi 
bankszamlaszamra visszautalni:

Bankszamlavezetb penzintezet:.......... . . .............. ....................................................................

Bankszamlaszam:............ . ............................................................................................................

Bankszamlaval rendelkezni jogosult: ............................................... . ........................... ..........

(nev. lakcim vagy szekhely)

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

ajanlattevo aldfrasa/cegszeru alafras
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9. szamu mel 1 eklet

a Budapest VIH. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu nem lakas celjara szolgald 
helyiseg berbeadasa

NYILATKOZAT

AhiHrotl.................................. (nev), mint a ...........................................................................

............................(jogi szemely/szervezet neve) vezeto tisztsegviseloje kijelentem, a tarsasag/szervezet 
a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1.) pontja szerinti atlathato 
szervezetnek minosul.
Aiidthato szervezetnek minosQl:

b} az olyan bcllbldi vagy kulioidi jogi szemely vagyjogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodd szervezeu amely megfclel 
a kbvetkezb leketeleknek:

Gm a nyilvanosan mukddo reszvenytarsasag kiv&elevel -tulajdonosi szerkezete, aptazmosas £sa terrorizmus finanszirozasa 
inegelozdserol es mcgakadAlyoz.Asarol szblo Kirvdny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerheto.

bb) az Euibpai Unio tagallamaban, az Eurdpai GazdasAgi T^rsegrol szolb mcgAIIapodAsban reszes allamban. a Gazdasagi 
i uitmukddesi es Fejlesziesi Szenczct tagallamaban vagy' olyan Allamban rendelkczik adoilletbsdggel. amellycl 
Magyannszagnak a kettbs adoztaias elkeriilesirol szolb egyezm^nyc van.

nem mindsiil a tarsasagi adorol cS az oszlalekadbrbl szolo tbrv6ny szerint meghatarozott eHenorzdtt kulfbldi tarsasagnak.

hd) a gazdalkodo szervezetben kozvetlenul vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazatt joggal 
biro jog; szemely. jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazddlkodd szervezet tekintel^ben a ba), bb) es be) alpom szerinti 
Ichetclek lennallnak;

t ) az a civil szervezet es a vizi larsulat. amely megfclel a kdvetkezo feltcteleknek:

caj vezeto tisztsegviseloi megismerhetdk.

ch) a vix il szervezet es a vizi tarsulat. valaminlezek vezeto tisztsegviseloi nem Atlathato szervezetben nem rcndelkcznck 25%- 
<>> meghalado reszesedessei.

cc) szckhelye ;iz Eardpai Unio tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Terscgrbl szdld megAHapodasban, reszes allamban. a 
< '.izdasiigi EgyCmmukbdesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellycl MagyarorszAgnak a kettbs 
ndoziatAs elkertileserol szold egyezmenye van.

Fentieket az alabbi okiratokkal igazolok:
1. Eredeti, 30 napnal nem rdgebbi hiteles cegkivonat vagy vegzes a szervezet 

bejegyzeserol,

Kijelentem. a fenti ingatlan berlete idoszakaban a jogi szemely/szervezet tekinteteben nem 
terveziink olyan valtozast, amely miatt a jogi szemely/szervezet mar nem mindsulne atlathato 
szervezetnek.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben barmifele valtozas miatt a jogi szemely/szervezet mar 
nem mindsulne atlathato szervezetnek, a berbeado a berleti szerzbdest jogosult felmondani.

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

ajanlattevo alairasa/cegszeru alairasa



10. szamu melleklet

Helyis^g berleti szerzodes 
hatarozatlan idore

/egyoldalu kotelezetts^gv&llalasi nyilatkozattal egyiitt ervenyes/

amely egyreszrdl:

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 berbeado neveben eljaro Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt (1084 
Budapest. Or utca 8.; cegszama: 01-10-048457; adoszama: 25292499-2-42; 
kepviseli: Novaczki Eleonora vagyongazddlkodasi igazgatd) (a tovabbiakban: Berbeado)

masreszrbl:

Szekhely:
Cegj egy zekszam:
Adoszama:
Kepviseld neve:
Anyja neve:
Sziiletesi helye es ideje:
Telefonszam:
Lakcim:
Szemelyigazolvdny szam:
Lakcimkartya szam:
Elektronikus cime:
mint berlo (a tovabbiakban: Berio)

(a berbeado es berlo a tovabbiakban egyiitt: szerzodd felek) kozott jott letre alulirott helyen es 
napon az alabbi feltetelekkel:

Szerzodd felek rogzitik, hogy az Onkormanyzatot illetik meg a jelen berleti szerzddesbol eredd 
berbeaddi jogok - ezen belul a berleti kbzmu dfj - es terhelik a berbeaddi kotelezettsegek. A 
Berbeado a berbeadas tekinteteben az Onkormanyzat megbizasa alapjan, helyette es a neveben 
jar el. A szerzddesbdl credo igenyek ervenyesftesere birdsagok 6s hatosagok eldtt az 
Onkormanyzat jogosult.

I. A Berleti szerzodes tareva:

1. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezi a 
Budapest VIII., keriilet .............. . .......helyrajzi szam alatt nyilvantartott, a Budapest VHL,
keriilet............ ....sz&m alatt talalhatd..... m2 alapteruletu. fbldszinti nem lakas eeljara szolgalo
helyiseg (tulajdoni lapon:..................) (a tovabbiakban: berlemeny).



2. Az Onkormanyzat .................. Bizottsaga a ...................... szamu hatarozataban dontott a
berlemeny berbeadasara kiirt nyilvanos palyazat eredmenyerol, valamint, hogy a palyazat 
nyertese a Berio, tovabba a berlemenynek - ures helyisegkent - a Berio reszere tortend 
berbcadasarol hatarozatlan iddre. Erre tekintettel a Berbeado a jelen berleti szerzodessel 
berbe adja, a Berio pedig megtekintett allapotban berletbe veszi az 1. pontban meghatarozott 
berlemenyt.

rL/^Jertemenybenjolyts^^

3. A Szerzodd felek rbgzitik, hogy a Berio a berlemenyt...................... tevekenyseg celjara
veszi berbe. A Berio kijelenti, hogy a Berlemenyt kizardlag a jelen pontban megjelolt 
tevekenyseg vegzese celjabol veszi ig^nybe.

4. A Berio tudomasul veszi, hogy a berlemenyben folytatni kivant tevekenyseggel kapcsolatban 
az engedelyezd hatosagok, szakhatosagok es kozuzemi szolgaltatok (a tovabbiakban egyutt: 
hatosagok) nyilatkozatat, illetve a jogszabaly szerinti tulajdonosi hozzajarulast neki kell 
megszereznie. Berio tudomasul veszi, hogy ha a hozzajarulast nem kapja meg, ugy 
Berbeadoval szemben karteritesi igenyt nem drvenyesithet. Erre tekintettel a Berbeado nem 
szavatolja, hogy a Berio a helyisegben az altala kivant tevekenysdget folytathatja. Amennyiben 
a jelen pontban meghatarozott tevekenyseg a Berlonek nem felrohato okbol, az elobbi 
hatosagok elutasito dontese miatt nem vegezheto, a Felek a berleti szerzodest kbzos 
megegyezessel megszuntetik.

5. Berio tudomasul veszi es elfogadja, hogy a tevekenysege megkezdese elott a jelen berleti 
szerzodesben megallapitott helyiseg hasznalati modja megvaltoztatasahoz a tarsashaz 
beleegyezo nyilatkozata sziikseges lehet. Ha a beleegyezest nem kapja meg, a berbeadoval 
szemben kar- vagy megteritesi igennyel nem lephet fel. Ez esetben a Felek a berleti szerzodest 
kozos megegyezessel megszuntetik.

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 szerzodesbdl eredd 
Berloi fizetesi kotelezettsegek fennallasat, tovabba Berbeado mentesul minden olyan kar 
megteritese alol, amelynek bekdvetkezte a tenyleges Berloi hasznalat hianyaval, brizetlenul 
hagyasaval osszefuggesben all.

III. A berleti iogviszony kezdete es idotartama:

7. A Berbeado az 1. pontban meghatarozott berlemenyt hatarozatlan idore adja berbe a 
Berlonek.

A berleti jogviszony kezdete: a szerzodes hatalyba lepesenek napja

A berleti dijfizetesi kotelezettseg kezdete: 2021....... . .................

A berleti jogviszony vege: hatarozatlan ideju, 30 napos felmondasi idovel.

IV. A Berlemeny birtokanak atruhazasa:

8. A Berbeado a berlemenyt atadas - atveteli eljarassal adja birtokba, amennyiben a Berio a 
jelen szerzodes hatalyba lepesehez sziikseges felteteleket teljesftette. A Felek az atadas-atveteli 
eljaras soran jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a berlemeny allapotat, a merdorak 
allasat valamint minden, a berlettel kapcsolatosan rogziteni sziikseges koriilmenyt.
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9. Felek rogzitik, hogy az Onkormanyzat................... Bizottsaga a ....72021. szamu
hatarozataban foglaltak alapjan BerlS ... havi brutto berleti dijat .................. Ft-ot, azaz
  forintot elore egy osszegben teijesitett Berbeado 1178400- 
22229669 szamu OTP Bank Nyrt.-nel vezetett bankszamlajara, amely dsszegrol a Berbeado 
egyosszegben, 2021.............      hdnapokra allit ki szamlat, es 2021.
.......... ........hdnaptdl havi berleti dij szamlazasra all at.

10. A Berio kijelenti, a berlemenyt megtekintette, az allapot&t ismeri, azt elfogadja.

V. Berio fizetesi kotelezettsegei:

11. A Szerzodo felek a berleti jogviszony kezdeten a berleti dijat..... ............... - Ft/hd + AFA,
azaz......................forint/ho + AFA osszegben hatarozzak meg. A Berio tudomasul veszi, hogy
a berleti dij evente, az adott ev januar 1-tol a KSH altal kozzetett elozd evi inflacios index 
mertekevel emelkedik. A berleti dij emelkedesdnek elso idopontja 2022 januar honap. A januar 
havi emeles osszege februar honapban kerul szamlazasra.

12. A Berio a havi berleti dijat havonta eldre, a targyhonap 15. napjaig koteles megfizetni. a 
Berbeado neveben kiallitott szamla alapjan, a szamlan szereplo bankszamlara. A bankszamla 
szama a berleti szerzddes megkotesenek idopontjaban 11784009-22229669 (OTP Bank NyrL). 
A bankszamla szama a berleti szerzddes idoszaka alatt valtozhat, amelyrbl a Berbeado 
tajekoztatja a Berldt. A Berldt a berleti dij az 7. pontban szereplo iddponttol terheli. A Berio a 
berleti dijat abban az esetben is koteles havonta megfizetni, ha a havi szamlat valamilyen okbdl 
nem kapja kezhez. Ez esetben a berleti dijat az elozo havi szamlan levo bankszamlara koteles 
atutalni. A berleti dijfizetes akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az a targyhonap 20. napjaig a 
Berbeado bankszamlajan jovairasra kerul. Amennyiben a Berio a fizetesi kotelezettseget 
helytelen szamUra fizeti be, az nem szamit teljesitesnek. A Berio kesedelmes fizetese eseten a 
Berbeado a Polgari Torvenykonyvben meghatarozott kesedelmi kamatot szamitja fel.

13. A Berio tudomasul veszi. hogy amennyiben a berleti jogviszony barmilyen megszunese 
eseten a 50. pontban foglalt kiuritesi kotelezettsegenek nem tesz eleget, a berleti szerzodes 
megszuneset kdvetd naptdl a helyiseg tenyleges kiuriteseig a jogcim nelkiili hasznalat man 
havonta, a berleti jogviszony megszunesenek idopontjaban iranyadd berleti dijjal azonos 
osszegu hasznalati dijat kell megfizetnie. A hasznalati dijrol a Berbeado nem alh't ki havonta 
szamlat, csak utolag, a hasznalati dij megfizetese utan. A hasznalati dijat havonta eldre, minden 
honap 15. napjaig kell megfizetni a berleti dij megfizetesere szolgalo - a berleti dijrol kiaHitoh 
utolso havi szamlan levo - bankszamlara torteno atutaldssal. Amennyiben a bankszamlaszam 
valtozik a Berbeadd errol tajekoztatast ad. A hasznalati dij akkor tekinthetd teljesitettnek, ha 
az a targyhonap 20. napjaig a Berbeado bankszamlajan jovairasra kerul. A hasznalati dij 
kesedelmes fizetese eseten a Berbeado a Polgari Torvenykonyvben meghatarozott kesedelmi 
kamatot szamitja fel.

14. A Berio egyeb fizetesi kotelezettsegei:
Viz es csatomadij /valtozd/ A Szolgaltatdval kotott meg&llapodas alapjan fizetendo.

Uzemeltetesi kozos koltsdg A szerzodes kdtesekor ..................   - Ft/h6 4- AFA, evente a
dija: tarsashaz kozgyulese altal meghatarozott osszegre valtozik.

amelyet a Berbeadd kozol a Berio fele. Amennyiben a Berio 
a vizdra hitelesitesi vagy vizdij fizetesi kotelezettsegenek 
nem tesz eleget es a Szolgaltato a vizorat torii a 
nyilvantartasabdl, a kozos koltseg merteke a tarsashaz 
kozgyulese altal meghatarozott vizora nelkiili kozos koltseg 
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osszegere valtozik, amelynek osszege a szerzddeskotes 
idopontjaban................ , - Ft/hd + AFA.

Aramdij /valtozd/ A Szolgaltatoval kotott megallapodas alapjan fizetendd.

Gaz szolgaltatas dija /valtozd/ A Szolgaltatoval kotott megallapodas alapjan fizetendd.

Futesszolgaltatas /valtozd/ A Szolgaltatoval kdtbtt megallapodas alapjan fizetendd 
Amennyiben a Tarsashazban hazkozponti lutes keriil 
kialakftasra, ugy a kozgyulesi hatarozat alapjan Tarsasagunk 
a futes dijat AFA-val terhelten havonta kiszamlazza.

A fizetesi kotclezettseg osszege a vonatkozd rendeletek valtozasa eseten modosul.

A Berlci az eldbbi fizetesi kdtelezettsdgek teljesiteset vallalja.

15. Ha a kulon szolgaltatasok dijat a Berbeadd szamlazza a Berio fele, azt a Berldnek a 
szamlan szerepld hatariddig kell atutalnia a megjeldlt szamlara. A fizetessel es kesedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a berleti dijra vonatkozoak az iranyaddak.

16. A Berio kdtelezettseget vallal arra, hogy a helyiseg birtokba adasat koveto 8 napon belul, 
amennyiben a helyiseg rendelkezik kozmu ellatottsaggal, kezdemenyezi a helyisegben a sajat 
koksegen a vizora felszereleset/hitelesiteset, lejard vizdra cserejet (a cserevel kapcsolatos 
koltsegeket), vagy a nevere tortend atirasat valamint valamennyi, a berlemeny hasznalatahoz a 
Berbeadd szerint sziikseges szolgaltatasi szerzodes megkOUset (a tovabbiakban: szolgallatasi 
szerzodes) a Fovdrosi Vizmuvek Zrt.-vel, a Dijbeszedo Zrt.-vel. az ELMO Zrt.-vel, a FOTAV 
Zit.-veL a Gazmuvek Zrt.-vel es egyeb szolgaltatoval (a tovabbiakban: Szolgaltato), es a 
szolgallatasi szerzodes megkdteset a Berbeadd fele 90 napon beldl a szolgaltatasi szerzodes 
egy masolatanak atadasaval igazolja. Berio tudomdsul veszi, hogy a kozmuvek 
iizemkepessegenek allapotat felul kell vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.

17. A Berio tudomasul veszi, amennyiben a Berbeadd a berleti jogviszony fennallasa alatt 
kivan kozmu merodrat felszereltetni a berlemenyben, azt tumi koteles, ds a merbora 
felszereleset koveto 8 napon belul a sajdt neveben a szolgaltatasi szerzodest meg kell kotnie, a 
megkotes tenyet pedig a szolgaltatasi szerzodes egy masolatanak megkuldesevel kell igazolnia 
a Berbeadd fele.

18. A Berio vallalja. hogy a szolgaltatasi szerzodesekben szerepld, illetve a szolgaltato altal 
kiszamlazott szolgaltatasi es egyeb dijakat a berleti jogviszony - jelen szerzodes 7. pontjaban 
szerepld - kezdeti idopontjatdl a szerzodesben, illetve a szdmlaban szerepld hatariddig a 
szolgaltatok reszere rendszeresen megfizeti.

19. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy berleti dij. kozuzemi dij, hasznalati dij es egyeb hatralek 
eseten - ha a fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget - a Bdrbeadd a jelen szerzodesben 
szerepld adatait koveteldskezelo cegnek kiadja.

20. A Berio tudomasul veszi. amennyiben vele szemben berleti dij, kozmu dij, kesedelmi kamat 
vagy a koveteles beszedesevel kapcsolatos koltseg merul fel, az dltala a Berbeadonak befizetett 
osszeget a Berbeadd elobb a koltsegekre, majd a kamatokra, ezutan a berleti dij, majd a 
kozuzemi dijtartozasra szamolja el.

VL Oyadek:

21. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a korabbi palyazati eljaras soran, a Berbeado altal 
megallapitott bankszdmlara............. Ft ajanlati biztositekot megfizetett. A Berldnek a jelen 
szerzodes kapcsan.........................Ft dvadek fizetesi kotelezettsege all fenn. A 45/2019. (11.21.)
Kepviselo-testuleti hatarozat 24. pontja szerint a befizetett palyazati biztositek az ovadek 
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osszegebe beszamit. Szerzodo felek rogzitik. hogy a Berio a Berbeado altal megallapitott 
bankszamlara..................,-Ft osszegu ovadekfeltoltest teljesitett.

22. A Berbeado az ovadekot a Berio altal meg nem fizetett berleti dij, a koziizemi dij vagy 
karokozas eseten a kartalanitas kiegyenlitesere, valamint ezek kamataira es koltsegeire 
szabadon, a Berio hozzajarulasa nelkul felhasznalhatja. Ez esetben a Berio koteles az ovadekot 
az eredeti osszegre a Berbeado irasos felhivasatol szamitott 8 napon belul kiegesziteni.

23. A befizetett ovadek, annak a jegybanki alapkamattal megegyezd merteku kamattal novelt 
osszegben a berleti szerzodes megszunese kapcsan a helyiseg B^rbeadonak torlend 
visszaaddsat koveto 30 napon belul visszajar a Berlonek, ha ekkor nines semmifele hatraleka 
es a berlemenyt ujra hasznosithato allapotban adja vissza birtokba a Berbeaddnak. 
Amennyiben a helyiseg visszaadasakor a Berlonek az Onkormanyzat, vagy a Berbeado fele a 
berlemennyel kapcsolatosan lejart tartozasa van, a tartozast a Berbeado az ovadekosszegebbl 
tevonhatja.

VIL Berio egyeb jogat, kotelezettsegei:

24. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio altal a bdrlemenybe torlend befogadashoz. 
alberletbe adashoz, a helyiseg cserejehez, a berleti jog dtruhazasahoz a berbeado irasbeli 
hozzajarulasaa valamint a Berbeado es Berld ezzel kapcsolatos irasos megallapodasa (berleti 
szerzodesmodositas) sziikseges.

A Berio tudomasul veszi, hogy a tovabbi hasznalatba (alberletbe) adas kapcsan kizarolag 
termeszetes szemellyel, valamint 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 mindsUl atlathato szervezetnek, koteles vele szemben a berleti 
szerzodest azonnali hatdllyal felmondani. E tenyt a hasznalatba /alberletbe/ adasrol szolo 
szerzodesben rogzitenie kell. Az elbbbiek elmaradasa eseten a Berbeado a Berldvel szemben 
a berleti szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja. A berlemeny berleti joga kizarolag a 
Berbeado hozzajarulasa mellett ruhazhato at masra vagy cserelhetd el termeszetes szemellyel. 
vagy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdesben meghatarozott 
atlathato szervezettel.

25. A Berio koteles a berlemenyt es a berendezesi targyait rendeltetesszeruen hasznalni, 
valamint gondoskodni a berendezesi targyakban, - ideertve az epulet szerkezeti elemeiben. 
vezetekekben, epulet-felszerelesi tArgyakban - mind a kizarolagosan hasznalt, mind a kozosen 
hasznalt helyisegekben a sajat, vagy a berlemeny hasznalatara vele egyiitt jogositott szemelyek 
magatartasa folytan keletkezett hib&k kijavitasarol es az okozott kar megteriteserdl.

26. A Berio koteles az allagmegovas erdekeben a berlemenyen beliil felmeruld karbanlartasL 
javitasi munkakat sajat koltsegen elvegezni. A berlemeny burkolatainak, ajtdinak, ablakamak 
es a berlemeny berendezeseinek, a portalnak az uzlethomlokzatnak a karbantartasavah illeidleg 
azok pdtl^saval, cserejevel kapcsolatos kbltsegek viselesere a Berio koteles. Ettol a felek kiilon 
megallapodasban elterhetnek.

27. A Berio az epuletben levo tbbbi berld, a szomszedok, valamint a lakdk nyugahnat es 
munkajat zavaro tevekenyseget nem folytathat. A Berio, a tagjai, dolgozoi, iizleti partnerei sem 
tanusithatnak olyan magatartast, amely a tobbi berld, a szomszedok, valamint a lakok 
nyugahnat vagy munkajat zavarja.

28. A Berld koteles a berlemeny kozvetlen komyezeteben akar a Berld vagy tagja, dolgozoi, 
iizleti partnerei, iigyfelei altal tandsftott, a kozossegi egyiitteles kdvetelmenyeivel kirivoan 
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clienteles magatartasokat, az onkormanyzat kbzterulet feliigyeietet ell at6 szerve fele 
haladektahmul bejelenteni.

29. A Berio a berlemenyben kizardlag az altala beszerzett, a tevekenyseghez sziikseges 
engedelyek (pl. mukodesi engedely, epitesi engedely, hasznalati mddvaltoztatds - beleertve az 
energia igenyt is) birtokaban kezdheti meg tevekenyseget. A berlemenyben csak a szerzodesben 
Ibglalt tevekenyseg ellatasahoz sziikseges gepeket es berendezeseket uzemeltetheti. Az 
iizemeitet^s a sajat kockazatara, felelbssegere es terhere tortenik.

30. A Berio tudomasul veszi, hogy a tulajdonaban alld. a berlemenyben levo vagyontargyakra, 
valamint a tevekenysegbol eredo kdrokert Berbeado nem felel, ezen karokra a Berio jogosult 
biztositast kbtni.

31. A Berio sajat koltsegen kbteles gondoskodni:
a) a berlemeny. a berlemenyhez tartozo eszkbzok, berendezesek dllaganak megdrzeserdl,
b) az epiilet tovabba a kozbs hasznalatra szolgald helyisegek es teruletek tisztantartasarol es 

megvilagitdsarol, ha ez a Berio tevekenysege miatt valik szuksegesse,
c) a tevekenysegevel kapcsolatban keletkezett haztartasi es ipari hulladek elszalHtdsarol,
d) az epiilet olyan kbzponti berendezeseinek karbantartasarol, amelyeket a Berio kizarolagosan 

hasznak illeloleg tart uzemben,
c) a helyisegekhez esetlegesen tartozo iizlethomlokzat, kirakatszekreny, vedoteto, 

ernyoszerkezet, biztonsagi berendezesek karbantartasarol,

f) a helyisegben folytatott tevekenyseg koreben felmeriilo felujitasrol, potlasrdl. illetdleg 
csererol,

mukddesdvel bsszefuggd hatosagi engedelyek beszerzeserdl, valamint

g) ha a berlemeny elott jarda van, annak a tisztan tartasardl.

h) a hatosagi, tuzvedelmi, balesetvedelmi es polgari vedelmi elbirasok maradektalan 
betartasardl.

i) mindarroL amit jogszabalyok eldirnak.

32. A Berio a berlemenyben csak a Berbeado eldzetes irasbeli engedelye alapjan vegezhet 
barmifele atalakitast, beleertve tevekenysegehez sziikseges sajat koltsegen vegzendb 
atalakitdsokat is.

33. Az atalakitasi munkalatokhoz sziikseges hozzajarulasok es hatosagi engedelyek 
(telepiileskepi bejelentesi eljaras) beszerzese a Berio kbtelessege.

34, A Berio tudomasul veszi, barmifele atalakitasi, felujitasi, karbantartasi munka - beleertve 
a berlemeny szerzodeskoteskor megismert allapotahoz kepest sziikseges allagmegovd, javito es 
karbantartasi munkakat is - ellenertekenek berieti dijba tortend beszamitasara, kiilon 
igenylesere. illetve emiatt a berieti dij csdkkentesere csak a munka megkezdeset megeldzoen a 
Berbeaddval eldzetesen tortent irasbeli megallapodas alapjan van helye.

35. A Berio erteknbveld beruhazasait jogosult - a Berbeaddval ezekre tbrtend megegyezes 
hianyaban pedig kbteles - a szerzbdes megszunesekor a berlemeny szerzbdds megszunesekor 
fennallo allaganak serehnenelkul leszerelni, illetvekbteles a leszerelessel okozott allagserelmet 
a Berbeaddnak megteriteni, az eredeti allapotot helyreallitani. A Berbeado a Berio 
erteknbveld beruhazasainak megtdritdsere akkor koteles, illetve abban az esetben kbteles 
jogalap nelkuli gazdagodas cimen a Berio reszere penzbsszeg megfizetesere, ha a beruhazashoz 
vagy erteknbveld munkahoz elbzoleg a Berbeado hozzajarult, es abban a felek irasban 
megallapodtak. A Berio ilyen cimen berieti dijba tbrtend beszamitasra csak akkor jogosult, ha 
a Berbeado ehhez elbzoleg hozzajarult.
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36. A Berio koteles azon tevekenysegek eseten, melyek telepiileskepi bejelentesi eljaras 
kotelesek, a szukseges hatbsagi engedely beszerzesere iranyulo eljdrdst kezdemenyezni. Ezen 
felul a Berio az epulet homlokzatan- a tarsashazban levo helyiseg eseten a tarsashaz 
kbzgyulese, tiszta onkormanyzati tulajdonu hdzban levo helyiseg eseten a Berbeado elbzetes 
engedelyevel es az altala jovahagyott helyre es kivitelben - csak olyan cegtablat, emblemat 
reklamot. legkondicionalb berendezdst, szellbzb kivezetest helyezhet el, amely a vonatkozo 
jogszabalyoknak megfelelb. Az epitdsi engedely- vagy telepiileskepi bejelentesi eljaras koteles 
cegtabla. emblema, reklam, legkondiciondlb berendezes szellbzb kivezetest kihelyezese jogerbs 
epitesi engedely vagy telepiileskepi bejelentesi eljarasban tbrtent hozzajandas birtokaban 
helyezhetb el. A tirsashaz vagy a Berbeadd elbzetes engedelye nelktii, vagy epitesi engedely 
vagy telepiileskepi bejelentesi eljarasban tbrtent jbvahagyb hatarozat nelkul kihelyezett dolog 
eseten a Berbeado a berleti szerzbdest felmondhatja.

37. A tiszta onkormanyzati tulajdonu hazban levo helyiseg esten Berbeado a reklam 
engedelyezeset berleti dfjhoz kbtheti.

38. A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzbdes megkbtese idbpontjaban a nemzeti vagyonrbl 
szold 2011. evi CXCV1. tbrveny 3. § (1) bekezdes 1. pont b. alpontja alapjan atlathato 
szervezetnek minbsiil. Ezt a tenyt a Berbeaddnak atadott cegkivonattal igazolja. Vallalja, hogy 
a berleti szerzbdes tartama alatt a tulajdonosi szerkezeten nem valtoztat olyan modon, amely 
alapjan mar nem minbsiil atlathatb szervezetnek. Tudomasui veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezeteben tbrtent valtozas miatt vagy egyeb okbol mar nem minbsiil atlalhato 
szervezetnek, a Berbeadd a jelen szerzbdest azonnali hatallyal felmondhatja.

39. Bdrld a szekhelyeben, a cegjegyzeseben, vagy kepviseleteben bekovetkezb valtozast 
koteles a cegbirosagi valtozasjelentesi kerelem benyujtasat kbvetb 15 napon bekul a 
Berbeaddnak bejelenteni. Hasonlokeppen kbzblni kell a szerzbdesben szereplb bankszamlaja 
megsziineset es az uj bankszamla szamat. Az ennek elmulasztasabdl eredb karokert a Berio 
felel,

40. A Berio a tudomasra jutastol szamitott 8 napon beliil koteles bejelenteni a Berbeaddnak, 
ha vele szemben felszamolasi vagy csbdeljaras indult, vagy a vegelszamolasat hatarozta el.

VIII. Berbeado jogai, kotelezettsegei:

41. A Berbeado szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nines a helyisegre vonatkozo olyan 
joga, amely a Berlbt a helyiseg birtokbaveteleben, zavartalan haszndlatban akadalyozza, vagy 
korlatozza.

42. A berlet tartama alatt a Berbeado gondoskodik a Berio tiiresi kbtelezettsege mellett, az 
eletveszdlyt okozd, az ingatlan allagat veszelyeztetb, a helyiseg rendeltetesszerii hasznalatat 
lenyegesen akadalyozb, a Berbeadot terheib hibak kijavitasarol. A Berio e munkalatok 
elvegzeset a berbeadoval tbrtent irasbeli megallapodas alapjan atvallalhatja. Berio 
haladektalanul koteles a Berbeado vagy megbizottja fele irasban bejelenteni, ha a 
berlemenyben a Bdrbeadot terheib munkalat elvegzese valik szuksegesse. A bejelentes 
elmulasztasdbol, vagy kesedelmebol eredb, vagy azzal bsszefiiggb karokert Berio felelos.

IX. A kezbesites szabalyai:

43. Az ertesiteseket a Szerzodb Feleknek a szerzbdesben rbgziteit szekhelyere lehet 
ervenyesen kezbesiteni kezbesitbvel es postan. A felek rbgzitik, amennyiben a Berio a 



szekhelyeben bekovetkezett valtozast a B^rbeaddnak nem jelenti be. a Berbeado altal az 
utolso ismert clmre kuldott leveleket a Berio altal kezhezvettnek kell tekinteni.

44. A Szerzodd Felek megallapodnak abban, hogy a postai uton megkuldott kuldemenyt a 
kezbesites megkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvetelt 
megtagadja. Ha a kezbesites azert volt eredmenytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at /az 
...nem kereste”, „elkdltozdtt” vagy Jsmeretlen helyre koltozott” jelzessel erkezett vissza/ az 
i rat of annak visszaerkezese napjan kell kezbesitettnek tekinteni.

X. A Berleti szerzodes megszunese:

45. A Szerzodd Felek barmelyike jogosult a berleti szerzodest rendes felmondas utjan, 
indokolas nelkul 30 napos felmondasi iddvel felmondani. A felmondas a honap utolso napjara 
szdlhat.

46. A Berio rendkivuli felmondassal szuntetheti meg a jogviszonyt, ha a Berbeado a jelen 
berleti szerzodesben foglalt kbtelezettsegeit sulyosan megszegi.

47. A szerzodd felek rogzitik, hogy a lakasok es helyisegek berletere, valamint az 
elidegenitesukre vonatkozd egyes szabalyokrol szdlo 1993. evi LXXVII1. torveny 25. §-a 
szerint a berleti jogviszony Berbeado reszerbl tortend a Berio szerzodesszegesere alapozott 
rendkivilli felmondasanak van helye a kdvetkezd esetekben es modon:

a) Ha a Berio a berleti dij fizetesre megallapftott idopontig a berleti dijat nem fizeti meg. a 
Berbeado koteles a Berlot - a kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a teljesitesre irasban 
felszolftani. Ha a Berio a felszolitasnak nyolc napon beliil nem tesz eleget, a Berbeado 
tovabbi nyolc napon beliil irasban felmondassal elhet. A felmondas az elmulasztott 
hatarnapot koveto honap utolso napjara szdlhat A felmondasi idd nem lehet rovidebb tizendt 
napnal.

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

48. A 47. pontban meghatarozott jogszabalyi rendelkezesekre tekintettel Berbeado a Berio 
szerzodesszegd magatartasara alapozott rendkivuli felmondassal szuntetheti meg a berleti 
jogviszonyt kulbnbsen akkor, ha a Berio
a) A berlemenyben a sziikseges engedelyek hianyaban kezdi meg a tevekenyseget.
b) A berlemenyt nem a jelen szerzodesben meghatarozott celra hasznalja. vagy masnak a 

Berbeado hozzajarulasa nelkul reszben vagy egeszben hasznalatra atengedi, vagy arra a 
Berbeado hozzajarulasahoz kotott barmilyen szerzodest kot, hozzajarulas nelkul.

c) A Berbeado reszere fizetendo berleti dij, koziizemi dij, karterites, illetve egyeb fizeUsi 
kbtelezettseg teljesitesevel kesedelembe esik, es a Berbeado irasos - a felmondas kilatasba 
helyezeset is tartalmazo - felhivasara a fizetesi kotelezettsegenek a felszdlitas kezhezvetelet 
koveto 8 napon beliil nem tesz eleget.

d) A berleti szerzodes megkbteset koveto 8 napon beliil nem kezdemenyezi, vagy a Berbeado 
felhivasat koveto 8 napon beliil nem intezi a vizora nevere tortend atirasat, valamint nem 
kbti meg a berlem^ny hasznalatahoz sziikseges valamennyi szolgaltatasi szerzodest, vagy a 
szolgaltatd felhivasaban szereplo hataridon beliil a szolgaltatasi szerzodesek sztikseg szerinti 
modositasat vagy ezek megkdteset az elobbi hataridon beliil a Berbeado fele a szerzodesek 
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egy masolatanak leadasaval nem igazolja. Meghiusitja, ill. akadalyozza az uj merddra 
beszereleset.

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

f) A befizetett dvadek reszbeni vagy egeszbeni felhasznalasa eseten azt az eredeti osszegre a 
Berbeadd irasos fdhivasatol szamitott 8 napon belul nem egesziti ki.

g) A berlemenyt es berendezesi targyait nem rendeltetesszeruen hasznalja, az ezekben altala 
okozott hibakat a Berbeadd 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 bedemenyen belul 
felmeruld felujitasi, karbantartasi, javitasi munkakat.

i) A berlemenyben a Berbeadd elozetes engedelye nelkul vegez atalakitast vagy bovhest. A 
tarsashaz vagy a Berbeadd elozetes engeddlye nelkul, vagy epitesi engedely nelkul helyez 
ki reklamot, illetve cegtablat, legkondicionald berendezest, szelldzd kivezetest.

j) A bdrlemenyt ugy hasznalja, a Berio, a tagjai, a dolgozdi, az iizleti partnerei olyan 
magatartast tanusitanak, amely az epuletben levo masik berlot, lakokat, szomszedokat, a 
tevekenysegeben zavarja vagy veszelyhelyzetet, teremt, es ezt a magatartasat a Berbeadd 
felszdlitasat koveto 8 napon belul nem sziinteti meg.

k) A Berio a berlemeny kdzvetlen komyezeteben akar a berid vagy tagja, dolgozdi, iizleti 
partnerei, ugyfelei altal tanusitott, a kozossegi egyutteles kovetelmenyeivel kirivoan 
clienteles magatartasokat neki felrdhato okbol az onkormanyzat kozierulet feliigyeletei 
ellatd szerve fele nem jelenti be.

1) A berlemenyt a Berbeadd felhivasa ellendre sem hasznalja, illetve nem rendeltetesszeruen 
hasznalja.

m)A hatosagi, tuzvedelmi, balesetvedelmi es polgari vedelmi eldirdsokat a Berbeadd felhivasa 
ellenere nem tartja be.

n) A szekhelyeben, lakcimeben bekovetkezett valtozast nem jelenti be a Berbeadonak
o) Nem engedi be a Berbeadd kepviseldjet a berlemenybe a rendeltetesszeru hasznalat 

ellenorzese. illetve a Berbeadot terheld felujitasi munkak vegzese erdekeben, illetve ezek 
vegzeseben akadalyozza.

p) A jelen szerzodesben egyes pontjaiban foglalt esetekben.

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

50. A berleti jogviszony barmilyen megszunese eseten a Berio koteles a berleti jogviszony 
utolso napjan a berlemenyt kiuritve, tisztan, az atvetelkori felszereltseggel, a Berbeadd 
kepviselojenek atadni. A Felek az atadott berlemenyrol allapotfelvetelt es helysegleltarL 
tartalmazo jegyzokonyvet vesznek fel. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a berleti 
jogviszony megszuneset koveto 8 napon belul ingdsagaitol kiuritve nem hagyja el a berlemenyt, 
a Berbeadd, illetve kepviseldje jogosultta valik arra, hogy a helyisdget felnyissa, az 
ingdsagokat a Berio koltsdgere elszallitsa, es a berlemenyt birtokba vegye. A Berbeadd az 
ingdsagokon torvenyes zalogjogot szerez a hatralekos berleti es hasznalati dij, valamint a 
jarulekai erejeig. Berio tudomasul veszi, hogy a berlemeny visszaadasa csak a jelen pent 
szerinti eijards lefolytatasaval joghatalyos, ennek megtortenteig hasznalati dijat koteles fizetni 
Berbeadd tele. A berlemeny visszaadasara iranyuld eljaras lefolytatasat Berio koteles irasban 
kezdemenyezni Berbeaddndl. A birtok visszaadasanak idopontjat, a Felek azzal kapcsolatos 

 azeljarasrol felvett jegyzokbnyv tartalmazza hiteles modon.jognyilatkozata.it

jognyilatkozata.it


5L Ha a berlemeny korabban a Berio szekhelyekent vagy telephelyekent, fidktelepkent a 
cegbirosagon bejelentesre keriilt, a berleti jogviszony megszuneset kovetd 15 napon beliil a 
Berio kdtcles azt toroltetni, es ezt a Berbeado fele igazolm.

52. A Berio a berleti jogviszony barmely okbol torteno megszunese eseten csere helyisegre 
nem tarthat igenyt. Kartalanitdsra abban az esetben tarthat igdnyt, ha a berleti jogviszony - 
reszerol tbrieno - felmondasara a Berbeado szerzddesszegese miatt keriilt sor.

XL Vegyes rendelkezesek:

53. A Berio hozzajaru! ahhoz, hogy a Berbeado a jelen szerzodesben szerepid adatait 
nyilvantartsa.

54. A jelen berleti szerzodeben nem szabalyozott kerdesekben a lakasok es helyisegek 
berk'terol szolo 1993. evi LXXVIII. torveny, a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCV1. 
torveny, a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny, valamint az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 
35/2013. (VI.20.) Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzati rendelet mindenkori vonatkozo 
rendelkezesei az iranyadoak.

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

56. A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegei vallalasara kozjegyzb 
elott egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot ir ala. Ez alapjan birosagi vegrehajtasnak 
van helye. A berlo tudomasul veszi, amennyiben az egyoldalu kotelezettsegvallalasi 
nyilatkozatot a jelen berleti szerzodes alairasat kovetd 5 munkanapon belul nem irja ala. az 
Onkormanyzatnak, illetve a Berbeaddnak a Berio kijeloleserol szolo jognyilatkozatahoz valo 
kotottsege megszunik, a jelen berleti szerzodes nem lep hatalyba.

57. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti jogviszonybdl mindenkor fennalld berleti dij, 
kozmu dij es egyeb tartozas merteket a Berbeado szamlai, nyilvantartasai, konyvei alapjan 
kesziilt kdzjegyzoi okiratba foglalt tenytanusitvany igazolja, amelynek elfogadasara a Felek 
jelen szerzodes alairasaval kotelezettseget vallalnak.

58. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a Berbeado a kozjegyzdtol a teljesites 
kbtelezettseg lejarta, a berleti jogviszony megszhnese megallapitasanak tenytanusitvanyba 
foglalasat is kerheti, amennyiben a birosagi nemperes eljarashoz erre sziikseg van.

59. A Szei-zodo Felek a felkert kdzjegyzonek a titoktartasi kotelezettsege alol a felmentest 
megadjak, abbol a celbol, hogy a fenti egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot, ill. a 
tenytanusitvanyt elkeszitse.

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 berleterdl szolo 1993. evi 
LXXVIII. torveny 11/A. § (1) bekezdese es a 95. § (2) bekezdese ertelmeben 2016. januar 1. 
napjatol a Berbeado a nem lakas celjara szolgald helyiseg tekinteteben a jogszabalyban 
meghatarozott energiahatekonysagi tanusftvany masolati peldanyat a berleti szerzodes 
megkoteset megelozoen koteles az uj berlonek bemutatni es azt a szerzodes megkotesevel 
egyidejuleg a Berio reszere atadni.



A Berio jelen okirat alairasaval kijelenti, hogy HET-....................................azonosito szammal
ellatott energiahatekonysagi tanusitvany eredeti peldanyat megtekintette, tovabba az azzal 
mindenben megegyezo masolati pdldanyt atvette.

62. A jelen berieti szerzodes akkor lep hatalyba, ha a Berio a kdzjegyzonel az egyoldah'i 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot alairta.

63. A jelen berieti szerzodes megkotesevel a Szerzddd felek kozott a berlet targyaban korabban 
esetlegesen letrejott szobeli vagy irasbeli megallapodasok a hatalyukat veszitik, kiveve azokat 
amelyek a jelen szerzodes mellekietet kepezik.

64. A Szerzddo Felek kijelentik, hogy a berieti szerzodes alairasara jogosultak. E 
kijelentesukert, valamint a berieti szerzodesben leirt adatok helyessegeert teljes anyagi 
felelosseget vallalnak.

65. A jelen szerzodes mellekietet kepezi a B6rl6 cegkivonata, alafrasi cimpeldanya, a 
kepviseloje szem61yi igazolvanyanak es lakcimkartyajanak masolata.

Jelen szerzodes [...] (...) szamozott oldalbol all es 5 (dt) eredeti peldanyban kesziilt. A berieti 
szerzodest a Szerzodo Felek elolvasas utan, mint akaratukkai mindenben megegyezoi 
jovahagydlag irtak ala.

Kelt: Budapest,

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
berbeado k6pviselet€ben eljaro 

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato

Berio / kepviseloje



Helyiseg berleti szerzodes 
h a t a r o zo 11 idore

/egyoldahi kotelezettsegvallalasi nyilatkozattal egyiitt ervenyes/

amely egyreszrol:

a Budapest Foviros VIII. Keriilet Jdzsefvarosi Onkonnanyzat (1082 Budapest, Baross u. 
63-67.; adoszama: 15735715-2-42) (a tovabbiakban: Onkonnanyzat), mint a berlemeny 
tulajdonosa es berbeado neveben eljaro Jdzsefvarosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. (1084 
Budapest, Or utca 8.; cegszdma: 01-10-048457; adoszama: 25292499-2-42; kepyiseli: 
Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato) (a tovabbiakban: Berbeado)

masreszrbl:

Szekhely:
Ccgj egy zek szam:
Adoszama:
Kepviselo neve:
Anyja neve:
Sziiletesi helve es ideje:
Telefonszam:
Lakchn:
Szemelyigazolvany szam:
Lakcimkartya szam:
Elektromkus cime: 

mint berld (a tovabbiakban: Berio)

(a berbeado es berlo a tovabbiakban egyutt: szerzodo felek) kdzott jolt letre aluHrott helyen es 
napon az alabbi feltetelekkel:

Szerzodo felek rdgzitik, hogy az Onkormanyzatot illetik meg a jelen berleti szerzodesbol eredd 
berbeadoi jogok - ezen belUl a berleti kozmu dfj - es terhelik a berbeadoi kotelezettsegek. A 
Berbeado a berbeadas tekinteteben az Onkonnanyzat megbizasa alapjan, helyette es a neveben 
jar el. A szerzodesbol eredd igenyek ervenyesitesere birosdgok es hatosagok elott az 
Onkonnanyzat jogosult.

I. A Berleti szerzodes targya:

I. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormdnyzat tulajdonat kepezi a
Budapest VHL, keriilet......................... helyrajzi szam alatt nyilvantartott, a Budapest VZIII.,
keriilet ................. .........szam alatt talalhatd ..........  m2 alapteriiletu, fbldszinti, nem lakds
celjara szolgald helyiseg (tulajdoni lapon:................ ....) (a tovabbiakban: berlemeny).

2. Az Onkormdnyzat .......   Bizottsaga a ...................... szamu hatarozataban dontott a
berlemeny berbeadasara kiirt nyilvanos palyazat eredmenyerol, valamint, hogy a palydzat 
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nyenese a Berio, tovabba a berlemenynek - tires helyisdgkent - a Berio reszere tbrtenb 
berbeadasardl hatarozott idore. Erre tekintettel a Berbeadd a jelen berleti szerzodessel berbe 
adja, a Berio pedig megtekintett allapotban berletbe veszi az 1. pontban meghatarozott 
berlemenyt.

II. A Berlemenyben folytatott tevekenyseg:

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

4. A Berio tudomasul veszi, hogy a berlemenyben folytatni kfvant tevekenyseggel kapcsolatban 
az engedelyezo hatosagok, szakhatosagok es kdztizemi szolgaltatok (a tovabbiakban egyutf: 
hatosagok) nyilatkozatAt, illetve a jogszabaly szerinti tulajdonosi bozzajarulast neki kell 
megszereznie. Berio tudomasul veszi, hogy ha a hozzajarulast nem kapja meg, iigy Berbeadoval 
szemben karteritesi igenyt nem ervenyesithet. Erre tekintettel a Berbeadd nem szavatolja, hogy 
a Berio a helyisegben az altala kivant tevekenyseget folytathatja. Amennyiben a jelen pontban 
meghatarozott tevekenyseg a Bdrlonek nem felrdhato okbol, az elobbi hatosagok elutasito 
dontese miatt nem vegezheto, a felek a berleti szerzodest kozds megegyezessel megsztintetik.

5. Berio tudomasul veszi es elfogadja, hogy a tevekenysege megkezdese elott a jelen berleti 
szerzodesben megallapitott helyiseg hasznalati mddja megvaltoztatasahoz a tarsashaz 
beleegyezd nyilatkozata sziikseges lehet. Ha a beleegyezest nem kapja meg, a berbeadoval 
szemben kar- vagy megteritesi igennyel nem lephet fel. Ez esetben a Felek a berleti szerzodest 
kdzbs megegyezessel megszuntetik.

6. A Berio tudomasul veszi, amennyiben a berlemenyt a Bdrbeadd felhivasa ellenere nem 
hasznalja a 3. pontban meghatarozott celra, a Berbeadd jogosult a berleti jogviszony! 
felmondani. Berbeadd tudomasul veszi tovabba, hogy a bdrlemdny tenyleges hasznalatanak 
ideiglenes vagy tartds, egyoldalu ds onkentes hianya nem erinti a jelen szerzodesbol eredd 
Bdrldi fizetesi kotelezettsegek fennallasat, tovabba Berbeadd mentesiil minden olyan kar 
megteritese alol, amelynek bekovetkezte a tenyleges Bdrloi hasznAlat hianyaval, drizetlenul 
hagyasaval osszefuggesben dll.

III. A berleti jogviszony kezdete es idotartama;

7. A Berbeadd az 1. pontban meghatarozott berlemdnyt hatarozott idore adja berbe a Berlonek.

A berleti jogviszony kezdete: a szerzodes hatalyba lepesenek nania

A berleti dij fizetesi kotelezettsdg kezdete: 2021.............

A berleti jogviszony vege:......... . ........... .

Berio a berleti jogviszony hatarozott idejenek lejarata elott kozolt irasbeli kereimevel jogosult 
kezdemenyezni a Feleknek a berleti jogviszony idotartamanak meghosszabbitasara iranyuld 
megallapodasuk letrehozasat. Berio tudomasul veszi, hogy a berleti jogviszony idotartamanak 
meghosszabbitasahoz Berbeadd - azt kizard jogszabalyi rendelkezes hianyaban - a Berbeadd 
tulajdonaban Allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak felteteleirol szold, a 
Felek jogviszonyara alkalmazando onkormanyzati rendeletenek feltetelei szerint jarul hozza.

Amennyiben a Berlonek nines a Berbeadd dnkormanyzattal, vagyonkezelojevel vagy a 
berbeadd szervezettel szemben fennaHo tartozasa (fuggetlenul az esetleges reszletfizetesi 
megallapodas fennallAsatol), ugy B&id a berbeadd szervezettel kotott megallapodas utjan a 



jelon szerzddesben fog!alt azonos feltetelek mellett - ide ertve a berleti jogviszony idotartamat 
is.jogosult a berleti jogviszony idotartamanak meghosszabbitasara, ettdl elterd esetben a Felek 
hosszabbitasrbl szold megallapodasanak megkotesdhez a Berbeadoi jogokat gyakorlo 
hataskorrel rendelkezd bizottsag eldzetes hozzajaruld dontese sziikseges.

IV. A Berlemeny birtokanak atruhazasa:

8. A Berbeadd a berlemenyt atadas - atveteli eljarassal adja birtokba, amennyiben a Berio a 
jelen szerzodes hatalyba lepesehez sziikseges felteteleket teljesftette. A Felek az atadas-atveteli 
eljaras soranjegyzokdnyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a berlemeny allapotat. a merdorak 
allasat, valamint minden, a berlettel kapcsolatosan rogziteni sziikseges korulmenyt.

Felek rogzitik, hogy az Onkormanyzat....................... Bizottsaga a ..../2021. (........... ) szamu
hatarozataban foglaltak alapjan Berio ... havi brutto berleti dijat ....................... Ft-ot, azaz
  forintot eldre egy osszegben teljesitett Berbeadd 11784009- 
22229672 szamu OTP Bank Nyrt.-nel vezetett bankszamlajara, amely dsszegrdl a Berbeadd 
cgydsszegben, 2021.............................. -..................... honapokra allit ki szamlat, es 2021.
.................. honaptol havi berleti dfj szamlazasra all at.

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

V. Berio fizetesi kotelezettsegei:

11. A Szerzodd felek a berleti jogviszony kezdeten a berleti dijat.................................Ft/hd +
AFA, azaz ................   forint/ho + AFA osszegben hatarozzak meg. A Berio
tudomasul veszi, hogy a berleti dfj evente, az adott ev januar 1-tdJ a KSH altal kozzetett elozo 
evi inflacids index mdrtekevel emelkedik. A berleti dfj emelkedesenek elso idopontja 2021 
januar honap. A januar havi emeles osszege februar honapban kerul szdmlazasra.

12. A Berio a havi berleti dijat havonta eldre, a targyhonap 15. napjaig kdteles megfizetni, a 
Berbeadd neveben kialh'tott szamla alapjan, a szamlan szereplo bankszamlara. A bankszamla 
szama a berleti szerzodes megkotesenek iddpontjaban 11784009-22229762 (OTP Bank Nyrt.). 
A bankszamla szama a berleti szerzodes idoszaka alatt valtozhat, amelyrol a Berbeadd 
tajekoztatja a Berlot. A Berlot a berleti dfj 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 
atutalni. A berleti dijfizetes akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az a targyhonap 20. napjaig a 
Berbeadd bankszamldjan jdvairasra kerul. Amennyiben a Berio a fizetesi kotelezettseget 
hclytelen szamlara fizeti be, az nem szamit teljesitesnek. A Berio kesedelmes fizetese eseten a 
Berbeadd a Polgari Tdrvenykonyvben meghatarozott kesedelmi kamatot szamitja fel.

13. A Berio tudomasul veszi, hogy amennyiben a berleti jogviszony barmilyen megszunese 
eseten a 50. pontban fbglalt kiuritdsi kotelezettsegenek nem tesz eleget, a berleti szerzodes 
megszuneset kovetd naptdl a helyiseg tenyleges kitiriteseig a jogcim ndlkUH hasznalat ulan 
havonta, a berleti jogviszony megszunesenek iddpontjaban iranyadd berleti dijjal azonos 
osszegu hasznalati dijat kell megfizetnie. A hasznalati dijrol a Berbeadd nem allit ki havonta 
szamlat, csak utolag. a hasznalati dfj megfizetdse utan. A hasznalati dijat havonta eldre, minden 
honap 15. napjaig kell megfizetni a berleti dij megfizetesere szolgalo - a berleti dijrol kiallitott 
utolsd havi szamlan levo - bankszamlara torteno atutalassal. Amennyiben a bankszamlaszam 
vaitozik a Berbeadd errdl tajekoztatast ad. A haszndlati dfj akkor tekinthetd teljesitettnek. ha 
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az a targyhdnap 20. napjaig a Berbeadd bankszamlajan jdvairasra kerul. A hasznalati dij 
kesedelmes fizetese eseten a Berbeadd a Polgari Torvdnykdnyvben meghatarozott kesedehni 
karnatot szamitja fel.

14. A Berio egyeb fizetesi kotelezettsegei:
Viz es csatomadij /valtozd/ A Szolgaltatdval kotoll megallapodas alapjan fizetendd.

Uzemeketesi kozos koltseg A szerzodes kotdsekor..................- Ft/hd 4- AFA, evente a
dija: Tarsashaz kozgytilese Altai meghatarozott bsszegre valtozik.

amelyet a Berbeadd kozol a Berio fele. Amennyiben a Berio 
a vizdra hitelesitesi vagy vizdij fizetesi kotelezettsegenek 
nem tesz eleget es a Szolgaltato a vizdrat torii a 
nyilvantartdsdbdl, a kozos koltseg merteke a tarsashaz 
kozgyulese altal meghatarozott vizdra ndlktUi kozos koltseg 
osszegere valtozik, amelynek osszege a szerzodeskdtes 
idopontjaban................. Ft/hd + AFA.

Aramdfj /valtozd/ A Szolgaltatdval kdtott megallapodas alapjan fizetendd.

Gaz szolgaltatas dija /valtozd/

Futesszolgaltatas /valtozd/

A Szolgaltatdval kdtott megallapodas alapjan fizetendd.

A Szolgaltatdval kotott megallapodas alapjan fizetendd 
Amennyiben a Tarsashazban hazkozponti futes kerul 
kialakitasra, ugy a kozgyulesi hatarozat alapjan Tarsasagunk 
a futes dijat AFA-val terhelten havonta kiszamlazza.

A fizetesi kotelezettseg osszege a vonatkozo rendeletek valtozasa eseten mddosul.

A Berio az elobbi fizetesi kbtelezettsegek teljesiteset vallalja.

14. Ha a kuldn szolgaltatasok dijdt a Berbeadd szamlazza a Berio fele, azt a Berlbnek a 
szamlan szereplo hataridoig kell atutalnia a megjelolt szamlara. A fizetessel es kesedelemmel 
kapcsolatosan egyebekben a berleti dijra vonatkozoak az iranyaddak.

15. A Berio kotelezettseget vallal arra, hogy a helyiseg birtokba adasat koveto 8 napon , 
amennyiben a helyiseg rendelkezik kozmu ellatottsaggaL kezdemenyezi a helyisegben a sajai 
kdltsegen a vizdra felszereleset/hitelesiteset, lejdro vizdra cserejet (a cserevel kapcsolatos 
koltsegeket), vagy a nevdre tortend atirasat valamint valamennyi, a berlemeny hasznalatahoz a 
Berbeadd szerint sztikseges 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 Gazmuvek Zrt.-vel es egyeb szolgaltatdval (a tovabbiakban: Szolgaltato), es a 
szolgaltatasi szerzodes megkoteset a Berbeadd fele 90 napon  a szolgaltatasi szerzodes 
egy masolatanak atadasaval igazolja. Bdrlo tudomasul veszi, hogy a kdzmuvck 
ilzemkepessegenek allapotat feliil kell vizsgaltatnia hasznalatbavetel elott.

beli.il

beli.il

16. A Berio tudomasul veszi, amennyiben a Berbeadd a berleti jogviszony fennallasa alatt 
kivan kozmu meroorat felszereltetni a berlemenyben, azt tumi kdteles, es a mdroora 
felszereleset koveto 8 napon beliil a sajat neveben a szolgaltatasi szerzodest meg kell kotnie, a 
megkdtes tenyet pedig a szolgaltatasi szerzodes egy masolatanak megkiilddsdvel kell igazolnia 
a Berbeadd fele.

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

beli.il
beli.il


18. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy berleti dij, kozuzemi dij, hasznalati dij es egyeb hatralek 
eseten - ha a fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget - a Berbeadd a jelen szerzodesben 
szereplo adatait koveteleskezelo cegnek kiadja.

19, A Berio tudomasul veszi. amennyiben vele szemben berleti dij, kozmu dij, kesedelmi kamat 
vagy a koveteles beszedesevel kapcsolatos koltseg merul fel, az altala a Berbeaddnak befizetett 
osszeget a Berbeadd elobb a koltsegekre, majd a kamatokra, ezutan a berleti dij, majd a 
kozuzemi dijtartozasra szamolja el.

VI. Ovadek:

20. A Szerzodo feiek rogzitik, hogy a Berio a korabbi palyazati eljaras soran, a Berbeadd altal 
mcgallapitott bankszamlara ..................... Ft ajanlati biztositekot megfizetett. A Berlonek a
jelen szerzodes kapcsan.......................... Ft ovadek fizetesi kotelezettsege all fenn. A 45/2019.
(11.21.) Kepviseld-testuleti hatarozat 24. pontja szerint a befizetett palyazati biztositek az 
ovadek osszegebe beszamit. Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a Berbeadd altal 
mcgallapitott bankszamlara................. ,-Ft osszegu dvadekfeltdltest teljesitett.

21. 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 nelkul felhasznalhatja. Ez esetben a Berio koteles az ovadekot 
az eredeti osszegre a Berbeadd irasos felhivasatol szamitott 8 napon belul kiegesziteni.

22. A befizetett ovadek, annak a jegybanki alapkamattal megegyezo merteku kamattal novelt 
osszegeben a berleti szerzodes megszunese kapcsan a helyisdg Berbeaddnak torteno 
visszaadasat koveto 30 napon belOl visszajar a Berlonek, ha ekkor nines semmifele hatraleka 
es a berlemenyt ujra hasznosithato allapotban adja vissza birtokba a Berbeaddnak. 
Amennyiben a helyiseg visszaadasakor a Berlonek az Onkormanyzat, vagy a Berbeadd fele a 
berlemennyel kapcsolatosan lejart tartozasa van, a tartozast a Berbeadd az dvadekosszegebol 
levonhatja.

VII. Berio egyeb jogai, koteiezettsegei:

23. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio altal a berlemenybe tortend befogadashoz, 
alberletbe adashoz, a helyiseg cserejehez, a berleti jog atruhazasahoz a Berbeadd irasbeli 
hozzajarulasas valamint a Berbeadd es Berio ezzel kapcsolatos irasos megallapodasa (berleti 
szerzodesmddosftas) sziikseges.

A Berio tudomasul veszi, hogy a tovabbi hasznalatba (alberletbe) adas kapcsan kizarolag 
lermeszetes szemehyel, valamint a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. evi CXCV1. tdrvdny 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 mindsul atlathato szervezetnek, koteles vele szemben a berleti 
szerzodest azonnali hatallyal felmondani. E tenyt a hasznalatba (alberletbe) adasrol szolo 
szerzodesben rdgzftenie kell. Az elobbiek elmaradasa eseten a Berbeadd a Beridvel szemben 
a berleti szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja. A berlemeny berleti joga kizarolag a 
Berbeadd hozzajarulasa mellett ruhazhatd at masra vagy cserelheto el termeszetes szemellyel, 
vagy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. evi CXCVL torveny 3. § (1) bekezdesben meghatarozott 
atlathato szervezettel.

24. A Berio koteles a berlemenyt es a berendezesi targyait rendeltetesszeruen hasznalni. 
valamint gondoskodni a berendezesi targyakban, - ideertve az epulet szerkezeti elemeiben, 



vezetekekben, epulet-felszerelesi targyakban - mind a kizarolagosan hasznalt, mind a kozdsen 
hasznalt helyisegekben a sajdt, vagy a berlemeny hasznalatara vele egyutt jogositott szemelyek 
magatartasa folytan keletkezett hibak kijavitasarol es az okozott kar megteriteserdl.

25. A Berl# koteies az allagmegdvas erdekeben a berlemenyen beliil felmeruld karbantartasi. 
javitasi munkakat sajat koltsegen elvegezni. A berlemeny burkolatainak, ajtoinak, ablakainak 
es a berlemeny berendezeseinek, a portalnak az iizlethomlokzatnak a karbantartasaval, illetoleg 
azok potUsaval, cserdjevel kapcsolatos koltsegek viselesere a Berio koteies. Ettdl a Felck kiilbn 
megallapodasban elterhetnek.

26. A Bdrld az epuletben levo tobbi bdrld, a szomszedok, valamint a lakok nyugalmat es 
munkajat zavard tevekenyseget nem folytathat. A Berld, a tagjai, dolgozoi, uzleti partnerei sem 
tanusithatnak olyan magatartast, amely a tobbi berld, a szomszedok, valamint a lakok 
nyugalmat vagy munkajat zavarja.

27. A Berio koteies a berlemeny kdzvetlen komyezeteben akar a berlo vagy tagja. dolgozoi. 
uzleti partnerei, ugyfelei altal tanusitott, a kozossegi egyutteles kovetelmenyeivel kirivoan 
clienteles magatartasokat, az onkormanyzat kozterulet felugyeletet ellatb szerve fele 
haladektalanul bejelenteni.

28. A Berio a berlemenyben kizardlag az altala beszerzett, a tevekenyseghez sziikseges 
engedelyek (pl. mukodesi engedely, dpitdsi engedely, hasznalati modvaltoztatas - beleertve az 
energia igenyt is) birtokaban kezdheti meg tevekenyseget. A berlemenyben csak a szerzbdesben 
foglalt tevekenyseg ellatasahoz sziikseges gepeket es berendezeseket uzemeltetheti. Az 
uzemeltetes a sajat kockazatara, feleldssegere ds terhere tortenik.

29. A Berio tudomasul veszi. hogy a tulajdonaban allo, a bdrlemenyben levo vagyontargyakra, 
valamint a tevdkenysdgbdl eredd karokert Berbeado nem felel, ezen karokra a Berld jogosult 
biztositast kotni.

30. A Berio sajat koltsegen koteies gondoskodni:
a) a berlemeny, a berlemdnyhez tartozo eszkdzdk, berendezesek allaganak megdrzdseroL
b) az epiilet tovabba a kozos hasznalatra szolgald helyisegek es teruletek tisztantartasarol es 

megvilagiUsarol, ha ez a Berio tevekenysdge miatt valik sziiksegesse,
c) a tevekenysegevel kapcsolatban keletkezett haztartasi es ipari hulladek elszallitasardL
d) az epulet olyan kozponti berendezeseinek karbantartasarol, amelyeket a Berld kizarolagosan 

hasznal, illetoleg tart uzemben,
e) a helyisegekhez esetlegesen tartozo uzlethomlokzat, kirakatszekreny, vedoteto. 

emyoszerkezet, biztonsagi berendezesek karbantartasarol,

t) a helyisegben folytatott tevekenyseg kdreben felmerulo feiujitasrdl, potlasrok illetoleg 
csererbl,

mukddesevel bsszefuggd hatdsagi engedelyek beszerzeserol, valamint

g) ha a berlemeny elott jarda van, annak a tisztan tartasarol.

h) a hatdsagi, tuzvddelmi, balesetvedelmi es polgari vedehni eldirasok maraddktalan 
betartasardl.

i) mindarrol, amit jogszabalyok efofmak.

31. A Berio a berlemenyben csak a Berbeado eldzetes irasbeli engedelye alapjan vege-zhet 
barmifele atalakitast, beleertve tevekenysegehez sziikseges sajat koltsegen vdgzendo 
atalakitasokat is.

32. Az atalakftasi munkMatokhoz sziikseges hozzaj&rulasok es hatdsagi engedelyek 
(telepuleskepi bejelentesi eljaras) beszerzese a Berio kotelessege.
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33. A Berio tudomasul veszi, barmifele atalakitasi, felujitasi, karbantartasi munka - beleertve 
a berlemeny szerzodeskoteskor megismert allapotahoz kepest szukseges allagmegdvd, javito es 
karbantartasi munkakat is - ellenertekenek berleti dijba torteno beszamitasara, kulbn 
igenylesere, ilietve emiatt a berleti dij csbkkentesere csak a munka megkezdeset megelbzben a 
Berbeadoval elbzetesen tortent irasbeli megallapodas alapjan van helye.

34. A Berio erteknovelo beruhazasait jogosult - a Berbeadoval ezekre torteno megegyezes 
hianyaban pedig koteles - a szerzodes megszunesekor a berlemeny szerzodes megszunesekor 
fennalld allaganak serelme nelkul leszerelni, ilietve koteles a leszerelessel okozott allagserelmet 
a Berbeaddnak megteriteni, az eredeti allapotot helyreallitani. A Berbeadd a Berio 
erteknovelo beruhazasainak megteritesere akkor koteles, ilietve abban az esetben koteles 
jogalap nelkuli gazdagodas cimen a Berio reszere penzdsszeg megfizetesere, ha aberuhazashoz 
vagy erteknovelo munkahoz elbzbleg a Berbeadd hozzajarult, es abban a felek irasban 
megallapodtak. A Berio ilyen cimen berleti dijba torteno beszamitasra csak akkor jogosult, ha 
a Berbeadd ehhez eldzoleg hozzajarult.

35. A Berio koteles azon tevekenysegek eseten, melyek telepuleskepi bejelentesi eljaras 
kbtelesek, a szukseges hatosagi engedely beszerzesere iranyulo eljarast kezdemenyezni. Ezen 
felul a Berio az epulet homlokzatan- a tarsashazban levo helyiseg eseten a tarsashaz 
kbzgyulese. tiszta bnkormanyzati tulajdonu hazban levo helyiseg eseten a Berbeadd eldzetes 
engedelyevel es az altala jovahagyott helyre es kivitelben - csak olyan cegtablat, emblemat, 
reklamot, legkondicionalo berendezest, szellozo kivezetest helyezhet el, amely a vonatkozd 
jogszabalyoknak megfelelo. Az epitesi engedely- vagy telepuleskepi bejelentesi eljaras koteles 
cegtabla, emblema, reklam, legkondicionalo berendezes szellozo kivezetest kihelyezese jogerds 
epitesi engedely vagy telepuleskepi bejelentesi eljarasban tortent hozzajarulas birtokaban 
helyezhetd el. A tarsashaz vagy a Berbeadd eldzetes engedelye nelkul, vagy epitesi engedely 
vagy telepuleskepi bejelentesi eljarasban tortent jdvahagyo hatarozat nelkul kihelyezett dolog 
eseten a Berbeadd a berleti szerzodest felmondhatja.

36. A tiszta bnkormanyzati tulajdonu hazban levo helyiseg esten Berbeadd a reklam 
engedelyezeset berleti dijhoz kotheti.

37. A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzodes megkbtese iddpontjaban a nemzeti vagyonrdl 
szolo 2011. evi CXCVI. tbrveny 3.§ (1) bekezdes 1. pont b. alpontja alapjan atlathatd 
szervezetnek minosul. Ezt a tenyt a Berbeaddnak atadott cegkivonattal igazolja. Vallalja, hogy 
a berleti szerzodes tartama alatt a tulajdonosi szerkezeten nem valtoztat olyan modon, amely 
alapjan mar nem minbsul atlathatd szervezetnek. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezeteben tortent valtozas miatt vagy egydb okbol mar nem minbsul atlathatd 
szervezetnek, a Berbeadd a jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja.

38. Berio a szekhelyeben, a cegjegyzeseben, vagy kepviseleteben bekbvetkezb valtozast 
koteles a cegbirosagi valtozasjelentesi kerelem benyujtasat kbvetb 15 napon beliil a 
Berbeaddnak bejelenteni. Hasonlokeppen kbzblni kell a szerzbdesben szereplb bankszamlaja 
megszuneset es az uj bankszamla szamat. Az ennek eimulasztasabol eredb karokert a Berio 
felel.

39. A Berio a tudomasra jutastdl szamitott 8 napon beliil koteles bejelenteni a Berbeaddnak, 
ha vele szemben felszamolasi vagy csbdeljaras indult, vagy a vegelszamolasat hatarozta el.

VIII. Berbeadd jogat kotelezettsegei:

40. A Berbeadd szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nines a helyisegre vonatkozd olyan 
joga, amely a Berlbt a helyiseg birtokbaveteleben, zavartalan hasznalatban akadalyozza, vagy 
korlatozza.



41. A berlet tartama alatt a Berbeadd gondoskodik a Berld turesi kbtelezettsege melletU az 
eletveszelyt okozo, az ingatlan allagat veszelyezteto, a helyiseg rendehetesszeru hasznalatat 
lenyegesen akadalyozo, a Berbeadot terheld hibak kijavitasarol. A Bdrlo e munkalatok 
elvegzeset a berbeaddval tortent irasbeli megallapodas alapjan atvallalhatja. Berio 
haladektalanul koteles a Berbeadd vagy megbizottja fele irasban bejelenteni, ha a 
bdrlemenyben a Berbeadot terheld munkalat elvegzese vdlik sztlksegesse. A bejelentes 
elmulasztasabol, vagy kesedelmebol eredd, vagy azzal dsszefuggd karokert Berio felelos.

IX. A kezbesites szabdlyai:

42. Az ertesitdseket a Szerzodo Feleknek a szerzodesben rogzitett szdkhelyere lehet 
ervdnyesen kezbesiteni kezbesitovel es postan. A Felek rogzftik, amennyiben a Berio a 
szekhelyeben bekovetkezett valtozast a Berbeadonak nem jelenti be, a Berbeadd aha! az 
utolso ismert cimre kuldott leveleket a Berio altal kezhezvettnek kell tekinteni.

43. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a postai uton megkiildott kuldemdnyt a 
kezbesites megkiserldsdnek napjan kdzbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az dtveteh 
megtagadja. Ha a kezbesites azert volt eredmdnytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at /az 
„nem kereste”, „elkdltdzott” vagy „ismeretlen helyre koltozott” jelzdssel erkezett vissza/ az 
iratot annak visszaerkezese nanUn kell kezbesitettnek tekinteni.

X. A Berleti szerzodes megszunese:

44. A berleti jogviszony az 7. pontban meghatarozott kezdeti idoponttdl hatarozott ideig tart, a 
Felek azt csak egyezd akarattal szOntethetik meg, kiveve az alabbi, valamint jogszabalyban 
meghatarozott eseteket.

45. A hatarozott idd alatt a Berbeadd jogosult haromhavi felmondasi idovel felmondani a 
berleti jogviszonyt, ha
a) az dnkormanyzat a helyiseget nem dnkormanyzati tulajdon eseten az Onkormanyzatokra 

ervenyes jogszabalyban meghatarozott mindenkori kisajatitasi jogcimek alapjan 
kisajatittatnA, felteve, hogy a Kepviselo-testulet azon cel megvalositdsarol mar dontest 
hozott, amelyhez a helyisegre sziiksege van.

b) a helyiseg (a helyiseget erinto dptiletreszt) dtalakitasara, lebontasdra, vagy rendeltetdsdnek a 
megvaltoztatasara az Onkormanyzat jogerds es vegrehajthato haidsagi engedelyt kapott. 
vagy

c) az dnkormanyzat jogszabaly vagy a jogszabalyon alapuld hatosagi hatarozat alapjan koteles 
a helyiseget harmadik szemelynek atadni.

46. A Berio rendkivuli felmondassal sziintetheti meg a jogviszonyt ha a Berbeadd a jelen 
berleti szerzodesben foglalt kdtelezettsegeit sulyosan megszegi.

47. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a lakasok es helyisegek bdrletere, valamint az 
ehdegenitesukre vonatkozd egyes szabalyokrdl szdld 1993. evi LXXVIH. torveny 25. 
szerint a berleti jogviszony Berbeadd reszerdl torteno a Berio szerzodesszegesere alapozolt 
rendkivuli felmondasanak van helye a kovetkezo esetekben es modon:
a) Ha a Berio a berleti dij fizetdsre megallapitott iddpontig a berleti dijat nem flzeti meg, a 

Berbeadd koteles a Berlot - a kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a teljesitesre irasban 
felszolitani. Ha a Berio a felszolftasnak nyolc napon belul nem tesz eleget, a Berbeadd 
tovabbi nyolc napon belul irasban felmondassal elhet. A felmondas az elmulasztott 
hatarnapot koveto honap utolso napjara szolhat. A felmondasi idd nem lehet rovidebb tizendt 
napnal.
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b) Ha a Berio magatartasa szolgal a felmondas alapjaul, a Berbeadd  a Berldt - a 
kb\ etkezmenyekre figyelmeztetessel - a magatartas megszuntetesere vagy megismetlesetol 
valo tartozkodasra a tudomasara jutasatol szamitott nyolc napon beliil irasban felszolitani. A 
felmondast az alapjaul szolgald magatartas folytatasarol vagy megismetlesetol szamitott 
nyolc napon beliil irasban kell kozolni.

kdtel.es

48. A 47. pontban meghatarozott jogszabalyi rendelkezesekre tekintettel Berbeadd a Berio 
szerzodesszego magatartasara alapozott rendkivuli felmondassal szOntetheti meg a berleti 
jogviszonyt kulonosen akkor, ha a Berio
a) A bcrlemenyben a sziiksdges engedelyek hianyaban kezdi meg a tevekenyseget.
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 hozzajarulasahoz kotott barmilyen szerzodest kot, hozzajarulas nelkul.

c) A Bdrbeadd reszere fizetendo berleti dij, koziizemi dij, karterites, illetve egyeb fizetesi 
kotelezettseg teljesftesevel kesedelembe esik, es a Berbeadd irasos - a felmondas kilatasba 
helyezeset is tartalmazo - felhivasara a fizetesi kotelezettsegenek a felszolitas kezhezvetelet 
koveto 8 napon beliil nem tesz eleget.

d) A berleti szerzodes megkbleset koveto 8 napon beliil nem kezdemenyezi. vagy a Berbeadd 
felhivasat koveto 8 napon beliil nem intezi a vizdra nevere tdrtend atirasat, valamint nem 
koti meg a berlemeny hasznalatahoz sziikseges valamennyi szolgaltatasi szerzodest, vagy a 
szolgaltato felhivasaban szereplo hataridon beliil a szolgaltatasi szerzodesek szukseg szerinti 
modositasat, vagy ezek megkoteset az elobbi hataridon beliil a Berbeadd fele a szerzodesek 
egy masolatanak leadasaval nem igazolja. Meghiusitja, ill. akadalyozza az uj merodra 
beszereleset.

c) A szolgaltatasi szerzodesekben szereplo, illetve a szolgaltato dltal klszamldzott szolgaltatasi 
es egyeb dijakat a berleti jogviszony kezdeti iddpontjdtol a szerzodesben. illetve a szamlaban 
szereplo hatariddig a szolgaltato reszere nem fizeti meg.

0 A befizetett ovadek reszbeni vagy egeszbeni felhasznalasa eseten azt az eredeti osszegre a 
Berbeadd irasos felhivasatol szamitott 8 napon beliil nem egesziti ki.

g) A berlemenyt es berendezesi targyait nem rendeltetesszeruen hasznalja, az ezekben altala 
okozott hibakat a Berbeadd felhivasara, 8 napon beliil nem javitja meg, ill. a kail nem teriti 
meg a berbeaddnak.

h) A Berbeadd felhivasa ellenere nem vegzi el az allagmegdvas erdekeben a berlemenyen beliil 
felmeriild felujitasi, karbantartasi, javitasi munkakat.

i) A bcrlemenyben a Bdrbeado eldzetes engedelye nelkul vegez atalakitast vagy bovitest. A 
tarsashaz vagy a Berbeadd eldzetes engedelye nelkul, vagy epitesi engedely nelkul helyez 
ki reklamot, illetve cegtablat, legkondicionald berendezest, szellozo kivezetest.

i) A berlemenyt ugy hasznalja, a Berio, a tagjai, a dolgozoi, az uzleti partnerei olyan 
magatartast tanusitanak, amely az epiiletben levo masik berlot, lakokat, szomszedokat, a 
tevekenysegeben zavarja vagy veszelyhelyzetet, teremt, es ezt a magatartasat a Berbeadd 
felszolitasat koveto 8 napon beliil nem szilnteti meg.

k) A Berio a berlemeny kozvetlen kornyezeteben akar a berld vagy tagja, dolgozoi, uzleti 
partnerei, iigyfelei altal tanusitott, a kozossegi egyutteles kovetelmenyeivel kirivoan 
clienteles magatartasokat neki felrohatd okbdl az onkormanyzat kozteriilet feliigyeletet 
ellato szerve fele nem jelenti be.

I) A berlemenyt a Berbeadd felhivasa ellenere sem hasznalja, illetve nem rendeltetesszeruen 
hasznalja.

m) A hatosagi, tuzvedelmi, balesetvedelmi es polgari vedelmi eloirasokat a Berbeadd felhivasa 
ellenere nem tartja be.

n) A szekhelyeben, lakcimeben bekovetkezett valtozast nem jelenti be a Berbeadonak.
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o) Nem engedi be a Berbeadd kdpviseldjet a berlemenybe a rendehetesszeru hasznalat 
ellendrzdse, illetve a Berbeaddt terheld felujitasi munkak vegzese erdekeben, ill. ezek 
vegzeseben akadalyozza.

p) A jelen szerzodesben egyes pontjaiban tbglalt esetekben.

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

50. A berieti jogviszony barmilyen megszunese eseten a Berio koteles a berieti jogviszony 
utolso napjan a berlemenyt kiuritve, tisztan, az atvetelkori felszereltseggel, a Berbeado 
kepviseldjenek atadni. A Felek az atadott berlemenyrol allapotfelvetelt es helysegleltarL 
tartalmazd jegyzokonyvet vesznek fel. A Berio hozzdjarul ahhoz, hogy amennyiben a berieti 
jogviszony megszuneset koveto 8 napon belOl ingosagaitol kiuritve nem hagyja el a berlemenyt. 
a Berbeado. illetve kepviseldje jogosultta valik arra, hogy a helyiseget felnyissa. az 
ingdsagokat a berld koltsegere elszallitsa, es a berlemenyt birtokba vegye. /X Berbeado az 
ingdsagokon torvenyes zalogjogot szerez a hatralekos berieti es hasznalati dij, valamint a 
jarulekai erejeig. Berio tudomasul veszi, hogy a berlemdny visszaadasa csak a jelen pont 
szerinti eljaras lefolytatasaval joghatalyos, ennek megtdrtdnteig hasznalati dijat koteles fizetni 
Berbeadd fele. A berlemeny visszaadasdra iranyulo eljaras lefolytatasat Berio koteles irasban 
kezdemenyezni Berbeaddnal. A birtok visszaaddsanak idopontjat, a Felek azzal kapcsolatos 
jognyilatkozatait az eljarasrdl felvett jegyzokonyv tartalmazza hiteles modon.

51. Ha a berlemeny korabban a Berld szekhelyekent vagy telephelyekent, fidktelepkent a 
cegbirdsagon bejelentesre keriilt, a berieti jogviszony megszuneset koveto 15 napon belul a 
Berio koteles azt toroltetni, es ezt a Berbeadd fele igazolni.

52. A Berio a berieti jogviszony barmely okbol tbrtend megszunese eseten csere helyisegre 
nem tarthat igenyt. Kartalanitasra abban az esetben tarthat igenyt, ha a berieti jogviszony - 
reszerol tbrtend - fehnondasara a Bdrbeadd szerzodesszegese miatt keriilt son

XL Vegyes rendelkezcsek:

53. A Berio hozzajaru] ahhoz, hogy a Berbeadd a jelen szerzodesben szereplo adatait 
nyilvantartsa.

54. A jelen berieti szerzodeben nem szabalyozott kerddsekben a lakasok es helyisegek 
berleterol szolo 1993. evi LXXVIIL torveny, a nemzeti vagyonrdl szdld 2011. evi CXCVI. 
torveny, a Polgari Torvenykonyvrdl szolo 2013. evi V. torveny, valamint az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo 
35/2013. (VI. 20.) Budapest Jozsefvarosi Onkomianyzati rendelet mindenkori vonatkozd 
rendelkezesei az iranyaddak.

55. Szerzodo Felek az esetleges jogvitajukat elsodlegesen peren kiviili megdllapodassal 
kiserlik ineg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredmenyre, a berlemeny helye szerim 
illetekes bfrdsag kizardlagos illetekesseget kotik ki.

56. A Berio kijelenti. hogy a jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegei vallalasara kbzjegyzo 
elott egyoldalu kbtelezettsegvanalasi nyilatkozatot ir ala. Ez alapjan birosagi vegrehajtasnak 
van helye. A Berio tudomasul veszi, amennyiben az egyoldalu kotelezettsegvallalasi 
nyilatkozatot a jelen berieti szerzodes alairasat koveto 5 munkanapon belul nem frja ala, az 
Onkormanyzatnak, illetve a Berbeadonak a Berld kijeloleserdl szdld jognyilatkozatahoz vald 
kotottsege megszunik, es a jelen berieti szerzodes nem lep hatalyba.
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57. A Szerzodo Felek kijclentik, hogy a berleti jogviszonybol mindenkor fennallo berleti dij, 
kozrnu dij es egyeb tartozas merteket a Berbeado sz&nlai, nyilvantartasai, konyvei alapjan 
kesziilt kdzjegyzoi okiratba foglah tenytanusitvany igazolja, amelynek elfogadasara a Felek 
jelen szerzodes alairasaval kbtelezettsdget vallalnak.

58. Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a B^rbeadd a kdzjegyzdtol a teljesites 
kbtelezettseg lejarta, a berleti jogviszony megszunese megallapitasanak tenytanusitvanyba 
fnglalasat is kerheti, amennyiben a birosagi nemperes eljarashoz erre szukseg van.

59. A Szerzodo Felek a felkert kozjegyzonek a titoktartasi kdtelezettsege alol a felmentest 
megadjak, abbol a celbol, hogy a fenti egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot, ill. a 
tenytanusitvanyt elkeszitse.

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

61. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a lakasok es helyisegek berleterdl szolo 1993.evi LXXV1II. 
torveny 11/A. § (1) bekezdese es a 95. § (2) bekezdese ertelm&ben 2016. januar 1. napjatol a 
Berbeado a nem lakas celjara szolgalo helyis^g tekinteteben a jogszabalyban meghatarozott 
energiahatekonysagi tanusitvany masolati peldany&t a berleti szerzodes megkoteset 
megclozoen koteles az uj berlonek bemutatni es azt a szerzodes megkotesevel egyidejuleg a 
Berio reszere atadni.

A Berio jelen okirat alairasaval kijelenti, hogy HET-....................................azonosito szammal
eUMott energiahatekonysagi tanusitvany eredeti peldanyat megtekintette, tovabba az azzal 
mindenben megegyezd masolati peldanyt atvette.

62. A jelen berleti szerzodes akkor lep hatalyba, ha a Berl# az ovadekot a Berbeaddnak 
megfizette, valamint a kozjegyzdnel az egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot alairta.

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

64. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti szerzodes alairasara jogosuhak. E 
kijelentesukert, valamint a berleti szerzodesben leirt adatok helyessegeert teljes anyagi 
feleldsseget vallalnak.

65. A jelen szerzodes mellekletet kepezi a Berio cegkivonata, alairasi cimpeldanya, a 
kepviseloje szemelyi igazolvanyanak es lakcfmkartyajanak masolata.

Jclen szerzodes szamozott oldalbol all es 5 (ot) eredeti peldanyban kesziilt. A berleti
szerzodest a Szerzddd Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 
jdvahagyolag irtak ala.

Kelt: Budapest,

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
berbeado k^pviseleteben elj&ro 

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Novaczki Eleonora 

vagyongazdalkodasi igazgato

BSrlo / kepviseldje
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11. sz. melleklet

a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 43. foldszint 1. szamu nem lakas celjara szoigald 
helytseg berbeadasa

Berleti szerzodest erinto modositasi javaslatok es nyilatkozat

Alulirott ........................................................................................................................ (nev) mint a
........................................................................................... (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseldje jelen 
palydzatban taMlhatd hatdrozatlan /hatarozott idore szolo* berleti szerzbdeshez az alabbi modosifasi 
javaslutokat teszem / nem teszek modositasl javaslatot*

A *-gaI jeloh resznel a megfeleld szoveg alahuzando

Alulirott ........................................................................................................................ (nev) mint a
........................................................................................... (tarsasag neve) vezetd tisztsegviseldje 
nyilatkozom, hogy palyazati felhivas mellekletet kepezd berleti szerzodes tervezetekkel kapcsolatos 
eszrevetelek, modositasi vagy kiegeszitesre iranyulo javaslatok Kiird altali elutasitasa eseten is 
fenntartom ajanlatomat.

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

palyazo alairasa/cegszeru alainis



12. sz. mclleklet
Tajekoztatd a nem lakAs celjara szolg&lo helyisegek felujitasi kbltsegeinek 

elszamolasarol

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegekben a 
berbeadd helyett elvegzett munkalatok kbltsegeinek elszamolasat, a Kepviselb-testulet 248/2013. (VI. 
19.) szamu hatarozat 34-41. pontja szabalyozza. Ez alapjan a berbevett nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg felujitdsa soran a berbeadd helyett. a berlb altal elvhgzett munkalatok kbltsegenek 
elszamoMsara az alabbiak szerint van lehetoseg.

« A helyiseg berbevetele elbtt tobb alkalommal is kerheti a helyiseg megtekinteset, amely 
megtekintesek soran lehetbsege van felmemi a sziikseges munkalatokat, kikerheti szakember 
velemenyet, arajanlatot kerhet. Ez alapjan tud dbnteni a helyiseg berbevetelerol es megalapozott 
berbeveteli kerehnet nyujthat be a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.-n keresztul a tulajdonos- 
berbeado Jozsefvarosi Onkormanyzathoz. A helyiseg megtekintesbt a Helyiseggazdalkodasi iroda 
(1084 Budapest, Or u. 8. I. em., tel.: 314-1098) altal kiadott „Megtekintb”-vel kezdemenyezheti. A 
tnegtekintb kiadasatdl szamitott 3 napon beHH idbpont egyeztetes erdekeben a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. Ingatlanszolgaltatasi lrodajat(1084 Budapest, Tavaszmezb u. 2. tel: 210- 
4928) kell felkeresni. A megtekintes idbpontjanak egyeztetest csak a megtekintbben meghatarozott 
szervezet meghatalmazassal rendelkezb kepviselbje (dolgozoja), vagy a megtekintbn meghatarozott 
szcmely kezdemenyezheti, a megtekintesen csak az a szemely vehet reszt A megtekintest koveto 3 
napon beliil a Helyiseggazdalkodasi iroda rdszere vissza kell jelezni.

* Berbeszamitasra csak a tulajdonos elbzetes jdvahagydsa alapjan van lehetoseg. A munkalatok 
megkezdese elbtt az Ingatlanszolgaltatasi Irodahoz be kell nyujtani a helyiseg felujitasara vonatkozd 
teteles kbhsegvetest. A kbltsegvetes elfogadasardl, a munkalatok kbltsegeinek berleti dijba tbrtenb 
beszamiUsarbl a berbeadoi jogokat gyakorld bizottsag dbnt. A dbnths alapjan megkbtbtt 
Berbeszamitasi megallapodas alapjan tbrtenik meg a munkalatok kbltsegeinek elszamolasa.

* A felujitas kbltsegvetesenek benyujtasa elbtt kerjuk, egyeztessen az Ingatlanszolgaltatasi Irodaval, 
amelyek azok a felty itasok, amelyeket a berbeadonak kell elvegeznie, fgy a kbltsegek a berbeaddt 
terhelik. es melyek azok a munkalatok, amelyek elvegzese a berlet idbtartama alatt a berlot terhelik. 
igy ezen kbltsegek megteritesere igeny nem nyujthatb be a berbeadd fele.

® A Bizottsag berbeszamitashoz hozzajarulo dbntese utan a Helyiseggazdalkodasi iroda megkbti a 
Berbeszamitasi megallapodast a berlbveL ami utan kezdodhet csak el a felujitasi munkalatok 
elvegzese, es a kbltsegek megallapodasban foglalt feltetelek szerinti elszamolasa.

« A munkalatok elvegzese utan, am it a berlb fog jelezni, azokat az Ingatlanszolgaltatasi Iroda 
munkatarsai leigazoljak a berlb megkereseset kbvetben, es az igazolast megkuldik a 
Helyiseggazdalkodasi iroda reszere.

* A berlb az altala elvegzett berbeadora tartozo munkakrol az Onkormanyzat, mint vevb reszere 
szamviteli es adojogszabalyoknak megfelelb szamlat alht ki. A szamla hataridbben tbrtenb 
benyujtiisat kbvetben a Berbeadd a berbeszamitassal lefedett berleti dijat egybsszegben, a kbvetkezb 
havi szamlaval egyidejuleg kuldt meg a Berlb reszere. A Berlb ezt kbvetben a berbeszamltas 
idotartamara, a berbeszamltas levonasa utan fennmaradt bsszegnek megfelelb berleti dij szamlat kap 
havonta. A Berbeadd altal eibirt havi berleti dij es a Berlb altal a targyhdban beszamitando bsszeg 
kiildnbbzetet kbteles a Berlb a berleti szerzodesben szereplb hataridbig megfizetni.

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.



13. sz. melleklei

Berbeszamitasi kerelem

Alulfrott, ........................................................................................................................................(nev) a

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

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

cegjegyzesre jogosult kepviseloje, a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat tulajdonaban allo, Budapest 

VIII., ...................................................................................... sz^m alatti, (hrsz.:  )

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

helyisegre berbeszamitasi k6relmet nyujtok be,...............................................................Ft osszegben.

Nyilatkozat

A helyiseget megtekintettem, a helyiseg szemrevetelezessel meganapithato muszaki allapotaval 
tisztaban vagyok.
Tudomasul veszem, hogy a helyiseg helyrealh'tasaval kapcsolatos, a berbeadot terhelo helyre^llitasi 
koltsegek megteritesere csak akkor van Iehet6s6g, ha a munkalatok megkezdese elott, a berbeado reszere 
benyujtott koltsegvetes alapj&n a berbeado ahhoz hozzajarult, az erre vonatkozd berbeszamitasi 
megallapodast megkdtottem, illetve a berbeszamitas megkezdese elott es alatt berleti dij es egyeb 
kozuzemi szolgaltatasi dij hatralekom nines. A heiyisegben vegzendo atalakitasi munkalatokhoz, a 
berbeado engedelyet kell k£mem a munkalatok megkezdese elott abban az esetben is, ha az nem a 
berbeadot terheld munkdlat, vagy a koltsegek megteriteset nem kerem.

Tudomasul veszem tovabba, hogy a berbeado nem szavatolja, hogy az altalam vegezni kivam 
tevekenyseget a heiyisegben vegezhetem, szuksdg eseten az engedelyeket be kell szereznem, a 
helyiseget a vegezni kivant tevekenyseghez szukseges allapotra tel kell ujitanom.
Tudomasul veszem, hogy amennyiben a helyiseget nem a berleti szerzbdesben meghatarozou 
tevekenysegre hasznalom, engedely nelkUl atalakitom, az a berleti szerzodes felmondasara okot add 
koriilmeny, valamint a helyiseg eredeti allapotat sajat koltsegemre vissza kell allitanom.

Tudomasul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elvalaszthatatlan mellekletet kepezi a Budapest VIII.. 
.............................................................................. szam alatti, (hrsz.: ................) utcai/udvari 
bejaratu, pince/alagsor/fsz./............emelet* szinten elhelyezkedo ................ m2 alapteriiieui
heiyisegben vegzendo felujitasi munkalatokrdl szolo teteles koltsegvetes. mint a palyazat 14. szainu 
melleklete.

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

iigyvezeto/vezetd tisztsegviselb cegszeru alairasa
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13. sz. melleklet

Berbeszann'tasi kerelem

Alulirott, ................................................................................................................ (nev) egyeni

vallalkozd (szekhely: ............ . .............................................................................. ; vallalkozoi

igazolvany szama: ..........................; vallalkozdi igazolvany kiallitasanak idopontja:

........................................... vallalkozoi igazolvany szerint vegzett tevekenyseg megnevezese: 

............................................. ), a Budapest Jdzsefvarosi Onkonnanyzat tulajdonaban allo, Budapest

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

ulcai/udvari bejaratu, pince/alagsor/fsz./....emelet* szinten elhelyezkedo ................ m2 alapteridetu

helyisegre berbeszamilasi kerelmet nyujtok be,.............................................................. Ft osszegben.

Nyilatkozat

A hdyisegei megtekintettem, a helyiseg szemrevetelezessel megallapithato muszaki allapoUval 
tisztaban vagyok.

Tudomasul veszem, hogy a helyiseg helyreallitisaval kapcsolatos, a berbeadot terheld helyrealh'tasi 
koksegek megteritesere csak akkor van lehetoseg, ha a munkalatok megkezdese elott, a berbeadd reszere 
bcnyujtott koltsegvetes alapjan a berbeadd ahhoz hozz&jarult, az erre vonatkozo berbeszamitasi 
megaliapodast megkdtdttem, illetve a berbeszamitas megkezdese elott es alatt berleti dlj es egyeb 
kozuzemi szolgaltatasi dij hatralekom nines. A helyisegben vegzendo atalakitasi munkalatokhoz, a 
berbeadd engedelyet kell kemem a munkalatok megkezdese elott abban az esetben is, ha az nem a 
berbeadot terheld munkalat, vagy a koltsegek megteriteset nem kerem.

I udomasul veszem tovabba, hogy a berbeadd nem szavatolja, hogy az altalam vegezni kivant 
tevekenyseget a helyisegben vegezhetem, sziikseg eseten az engedelyeket be kell szereznem, a 
helyisegei a vegezni kivdnt tevekenyseghez szukseges allapotra fel kell ujitanom.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a helyiseget nem a berleti szerzodesben meghatarozott 
tevekenysegre hasznalom, engedely nelkiil ataJakitom, az a berleti szerzodes felmondasara okot add 
korulmeny, valamint a helyiseg eredeti allapotdt sajat koltsegemre vissza kell dllitanom.

Tudomasul veszem, hogy jelen nyilatkozatom elvalaszthatatlan mellekletet kepezi a Budapest VI1L, 
.............................................................................. szam alatti, (hrsz.: .................... ) utcai/udvari 
bejaratu, ptnce/alagsor/fsz./............emelet* szinten elhelyezkedo ................. m2 alapteriiletu
helyisegben vegzendo felujitasi munkalatokrol szdlo teteles koltsegvetes, mint a palyazat 14. szamu 
melleklete.

Budapest. 20

egyeni vallalkozd
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15. sz. meheklet
Berbeszamitasi megallapodas

amely Idtrejott egyreszrol:

a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat (1082 Budapest. Baross u. 63-67.) 
(a tovabbiakban: Onkormanyzat), mint a berlemeny tulajdonosa es berbeado neveben eljaro 
Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 63-67.. cegszama; 01-10- 
048457; addszama: 25292499-2-42; kepviseli: Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato) 
(a tovabbiakban; Berbeado);

masreszrdl:
NEV
Szekhely:
Cegjegyzekszam:
Addszama:
Kepviselo neve:
Anyja neve:
Sziiletesi helye es ideje:
Telefonszam;
Lakcim:
Szemelyigazolvany szam:
Lakcimkartya szam:
Elektronikus cime:

mint berlo (a tovabbiakban: Berio) (a berbeado es berlo a tovabbiakban egyutt: felek) kozott jolt 
letre alulirott helyen es napon az alabbi feltetelekkel:

1. Berbeado es Berlo kozott............... napjan . ............ iddre,.............. napjaig ervenyes berleti 
szerzodes jott letre a Budapest VIII. kerulet, ..... helyrajzi..szam alatt nyilvantartott
termeszetben a Budapest VIII. kerulet,................. szam alatt talalhato.......... ni2 alapteruletu 
nem lakas celjara szolgald helyiseg vonatkozasaban. 
A Berlo a helyisegben a Berbeadot terheld munkakat kivan elvegezni, amelyhez eldzetesen a 
munkalatok koltseget is tartalmazo teteles koltsegvetest csatolt be.

2. A szerzodo felek megallapodnak, hogy a Berlo a helyisegben az altala benyujtott teteles 
koltsegvetesbol a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag 
........ .... .......  szamu hatarozataban elfogadott felujitasi es korszerusitesi munkakat elvegzi 
........ . - Ft + ....... - Ft AFA (minddsszesen.- Ft) osszegben a sajat kivitelezeseben. 
Szerzodo felek rogzitik, hogy a jelen megallapodas 1. szamu mellekleteben felsorolt Berbeadot 
terheld felujitasi es korszerusitesi munkalatok kore nem teljes korii. Szerzodo felek rogzitik. 
hogy a felujitasok a [....] falakkal korulhatarolt [...] nr alapteruletu helyisegekre vonatkozik. 
Amennyiben a berleti szerzodes idotartama alatt egyeb olyan muszaki hiba (rejtett h iba) merit I 
fel, amely akadalyozza a helyiseg rendeltetesszeru hasznalatat ugy a hiba kijavitasa a Berbeado 
kotelezettsege, vagy - kulon berbeszamitasi megallapodas alapjan - a Berlo kdtelezetisege. 
Szerzodo felek rogzitik, hogy rejtett hiba minden olyan hiba, amelyet a felek a berleti szerzodes 
targyat kepezb helyiseg birtokba adasakor nem eszleltek, vagy arrol nem volt tudomasuk.

3. Jelen Berbeszamitasi megallapodast a felek a Berbeado 2. pontban meghatarozott hatarozata 
(2. szamu melleklet) alapjankotik. A munkak elvegzesenek hatarideje a megallapodas alairasat 
kovetd 180 nap.

A Berldnek a munkalatok befejezesere megallapitott hatarido lejartat koveto 30 napon belul 
igazolnia kell a munkalatokra forditott koltsegeinek es a beszamithato osszegnek a merteket
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Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zit. Ingatlanszolgaltatasi Irodajanal, amely a munkak 
dvegzesel az eldzetesen benyujtott es elfogadott koltsegvetes alapjan leellenorzk es arrol a 
Berio jelenleteben es alairasaval berlemeny-ellenorzesi jegyzokonyvet vesz feL A Berio a jelen 
megallapodas eloti az engedelykoteles munkalatokhoz beszerzett szukseges hatosagi (epftesi, 
FOKETUSZ, tuzoltosagi, ANTSZ, tarsashazi kozgyulesi, hatosagi stb.) engedelyeket vagy 
legalabb az engedely iranti kerelmet benyujtotta.

4. Ha a munkalatok muszaki tartalma es kbltsege eldre nem lathato muszaki-epiteszeti problema 
felmeriilese miatt meghaladja a megallapodasban rdgzitetteket, a tobbletkbltsegek akkor 
ervenyesithetok. ha errbl a Berld es a Berbeadd a berbeadoi jogkor gyakorldja hozzajarulasa 
alapjan eldzetesen megallapodtak. Ha valamelyik munka nem kesztil el, vagy hibas, 
kesedelmes teljesitest rogzitenek az atadas-atveteh jegyzdkbnyvben, a berbeszamitas osszeget 
az cl nem vegzett, vagy hibas teljesites ertekevel csokkenteni kell.

5. Szerzodo felek megallapodnak, hogy a Berio a munkalatokat kifogastalan allapotban koteles 
elvegezni. A munkalatokkal kapcsolatban a Berbeaddnak, valamint harmadik szemelynek 
okozott karokert a Berio tartozik felelosseggel.

6. A felek megallapodnak abban, hogy - a 6. pontban rogzitett feltdtelek maradektalan teljesulese 
eseten a berbeszamitas nettd osszeget a berlo altal a felujitasi munkalatokrdl kiaIlitott szamla 
benyujtasat kovetoen a Berbeadd altal kiallitott utalvanyrendelet kialh'tasat kovetd hdnaptdl 
havonta, a bdrleti jogviszony fennallasa alatt a helyiseg berleti dijaba.........hdnapon keresztiil 
.......... - Ft nettd berleti dij osszegeig beszamitjak. 
A berleti dijba nem  bele az AFA es a koziizemi es kulon szolgaltatasi dijak. 
A berbeszamitas mindaddig tart, amig a Berbeadd a Berlonek a jelen megallapodas 2. 
pontjaban szereplo, a felek altal kolcsonosen megallapitott osszeget teljes egeszeben be nem 
szamitotta.

szdm.it

7. A kbltsdgek beszamitasanak feltetelei a kovetkezok:
az Ingatlanszolgaltatasi Iroda az elvegzett munkakatjegyzdkbnyvben leigazolja,
a Berio a berlemenyben elvegzett munkalatok osszegerol a berbeadd szervezet 3. pontban 
szereplo berlemeny-ellenorzesi jegyzokbnyv felvetelet kbveto 15 napon beliil szamlat 
nyujt be a berbeadd neveben eljaro Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. reszere az 
alabbiak szerint:

Vevo neve: Budapest Fovaros Vlll. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
Vevo szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Vevo adoszama: 15735715-2-42
a Berio altal kiallitott Altalanos forgalmi addmentes szamla eseten a berbeszamitas a berleti 
dij netto osszegevel szemben lehetseges,
szamla kiallitasara nem jogosult Berio eseten az engedelyezett feiujitasi munkakhoz 
szukseges vasarolt anyagokrdl es szolgaltatasokrol a Budapest VJII. kerulet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat nevere szolo szamMkat nyujt be az elszamolashoz,
szamla kiallitasara jogosult Berio esten a Berld tovabbszamlazza az elvegzett es a leigazoh 
munkarol az osszeget a Budapest VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat reszere. 
a benyujtott szamlaknak a szamviteli es adojogszabalyoknak meg kell felelniuk.

Berio tudomasul veszi, hogy amennyiben a fent felsorolt felteteleket nem teljesiti, a 
berbeszamitas lehetoseget elvesziti. Berio tudomasul veszi, hogy a berbeszamitasi idoszak a 
szamla kialh'tasat kovetoen kezdodik meg.

8. A szamviteli es adojogszabalyoknak megfeleld szamla hatariddben torteno benyujtasat 
kovetoen a Berbeadd az 5. pontban megjelblt hdnapra vonatkozd berbeszamitassal lefedett 
berleti dijat egydsszegben, a kbvetkezd havi szamlaval egyidejuleg kuldi meg a Berio reszere.

szdm.it


A Berio ezt kovetoen a berbeszamitas idotartamara. a berbeszamitas levonasa utan fennmaradt 
dsszegnek megfeleld berleti dij szamlat kap havonta. A Berbeado altal eldirt havi berleti dij es 
a Berio altal a targyhoban beszamitando bsszeg kulonbozetet kbteles a Berio a berleti 
szerzddesben szereplo hatariddig megfizetni.

9. Amennyiben a berbeszamitas idotartama alatt a helyiseg utani berleti dij tartozas merteke eleri 
a harom havi - tenylegesen (a berbeszamitas hianyaban) fizetendo - berleti dijat, a 
berbeszamit^sbol meg fennmarado osszegre a berbeszamitas megszuntethetd, es az ana 
igenyelhetd beszamitast vagy megteritest a berbeaddi jogkor gyakorldja jogosult elbiralni.

10. Felek meg^llapodnak, hogy amennyiben a Berio berleti jogviszonya a beszamithato 
koltsegenek berbeszamitas utjan vald megterulese elott megszunik, a helyiseg berebe meg be 
nem szamitott osszegre a volt berld vagy jogutodja nem tarthat igenyt, kiveve, ha a berleti 
jogviszonyt un. rendes felmondassal a berbeado szervezet sziinteti meg, vagy a berleti 
szerzodes megsziintetesere kozos megegyezessel a berbeado kezdemenyezesere keriil sor.

Ha a berleti jogviszony megsztintetesere azert keriil sor, mert a Berio a helyiseget 
megvasarolja, az erteknovelb beruhazasokkal kapcsolatban a nem lakas celjara szolgald 
helyisegek eiidegeniteserol szolo onkormanyzati rendeletben ibglaltak alapjan kell eljarni.

11. Berbeado kikoti, hogy a megallapodasban rogzitett feltetelek megszegese eseten a Berio a 
berbeszamitasi igenyet nem ervenyesitheti.

12. Jeien megallapodds harom (3) eredeti peldanyban kdsziik es harom (3) oldalbol all. Jelen 
megallapodasban nem szabalyozott esetekben a Ptk. es a vonatkozd rendelkezesek az 
iranyadoak.

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

a Budapest Jozsefvdrosi Onkormanyzat 
berbeado megblzasabol eljaro Jozsefvarosi 

Gazdalkodasi Kbzpont Zrt.
Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi 

igazgato

NEV 
UGYVEZETO NEVE

iigyvezeto

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezetd

Melleklet:
1 . Ingatlanszolgaltatasi Iroda berbeszamitasi javaslata
2 szamu hatarozat



16. sz. melleklet

Osszefoglald a benyujtando ajanlat formal es tartalmi kovetelmenyeirol

Az ajanlatot az ajaniattevo/jogi szemely/szervezet kepviseloje minden oldalon kezjegyevel koteles 
eHatni. Az ajanlatnak folyamatos sorszamozassal kell rendelkeznie.

A boritekon a kovetkezo szoveget kell feltuntetni:

..A Budapest V11L kenilet. Praterutca 30-32. fbldszint. ajtd U5. 36776/0/A/J helyrajziszdmu nem lakas 
celjdra szolgdlo helyiseg berbeadasa "

Az ajanlatot sertetlen boritekbau kell benydjtani, seriilt, felnyitott boritekot a Bonyolito nem vesz at. 
Ahol az nines jelezve, hogy masolat is elegendo, az eredeti igazolast kell csatolni az ajanlathoz.

Az ajanlati biztositek befizctesenel a kozlemeny rovatba a kovetkezot kell beirni: ajanlati biztositek

Az ajanlat tailalmat a kovetkezo sorrendben kell osszefuzni:
1. Jelentkezesi lap (1. vagy 2. sz. melleklet)
2. .Ajanlati bsszesftd (3. sz. melleklet)
3. 30 napnal nem regebbi hiteles masolat a vallalkozoi igazolv^nyrol (egyeni vallalkozas eseten)
4. Eredeti. 30 napnal nem regebbi hiteles cegkivonat vagy vegzes a szervezet bejegyzeserbl (jogi 

szemely/szervezet eseten)
5. Alairasi cimpeldany eredeti peldanya vagy masolata (jogi szemely/szervezet eseten)
6. A Ptk. eloirasai szerinti bizonyito ereju meghatalmazas, amennyiben az ajanlatot nem a ceg 

kepviseloje irja ala
7. Palyazati dokumentacio megvasarlasarol sz616 beveteli penztarbizonylat masolata
8. Ajanlati biztositek befizeteserol szolo igazolas masolata
9. Nyilatkozat vegelszamolasrol, csbdeljarasrbl, felszamolasrol, vegrehajtasi eljarasrol (4. sz. 

melleklet)
10. Nyilatkozat a palyazati feltetelek elfogadasarol, szerzodeskdtesrol, ingatlanszerzesi kepessegrol, 

ajanlati kbtdttsegrol (5. sz. melleklet)
11. Nyilatkozat ado es adok modjara behajthato koztartozasrol; Kiirdval szemben fennalld tartozasrol 

(6. sz. melleklet)
12. NAV igazolasa arrdl, hogy nem all fenn kbztartozasa.
13. Helyi ado igazolas (beszerezhetd: Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatala 1082 Budapest, Baross u.

63-67. II. em.)
14. Berbeadoval szemben fennallo tartozas igazolasa (beszerezhetd: JGK Zrt. 1083 Budapest, Or u.

8.1. 35. szoba)
15. Nyilatkozat penzugyi alkalmassagrol (7. sz. melleklet)
16. Nyilatkozat a bankszamlaszamrol (8. sz. melleklet)
17. Nyilatkozat a szervezet atlathatosagarol (9. sz. melleklet)
18. Amennyiben sziikseges, tovabbi okiratok a szervezet atlathatdsdganak igazolasara
19. A berleti szerzodessel kapcsolatoseszrevetelek, modositasi javaslatok (1 l.sz. melleklet)
20. Berbeszamitasi kerelem (13. sz. melleklet)
21. Berbeszamitashoz sziikseges teteles koltsegvetes (14. sz. melleklet)
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