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A napirendet nyilvanos iilesen kell tdrgyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.

Mellekletek:
1. szamu melleklet: berleti ioaviszony bdrldi felmondAsa (Dr. Gera Jozsef Istvan egydni 

vallalkozo- )
2. szamu melleklet: a berletijogviszony megsziintetesevel kapcsolatos tizemeltetdi tajdkoztatas 

(Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Uj Teleki ten Piac divizio)
3. szamu melleklet: berldi kerelem a felmondasi idd merseklesere vonatkozo berbeaddi 

hozzaiarulas megadasara (Dr. Gera Jozsef Istvan egy6ni vallalkozo-

4. szamu mell6klet: berleti szerzbdds (Dr, Gera Jdzsef Istvan egyeni vallalkozd-

Tisztelt Tulajdonosi, VagyongazdAlkodasi es Kozteriilet-hasznosMsi Bizottsag!

1. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Fovaros VUI. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) 
es dr. Gera Jdzsef Istvan egyeni vallalkozo, valamint • kozott a Budapest VIII.
kerulet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, termeszetben az Uj Teleki ten Piacon talalhatd, L/2 
jelzesu, 20 m2 alapteruletu, onkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas ccljara szolgalo 
helyiseg vonatkozdsaban 2014. marcius 14-en egyoldalu kbtelezettsegvdllalasi nyilatkozattal 
egyiitt ervenyes, 2029. marcius 14. napjaig hatarozott iddre szold berleti szerzodes jolt letre, 
nyers elelmiszer iizletkor, illetve (tej, tejtermek, pekaru, cukraszati termek) termekkor 
arusitAsdra vonatkozdan. Az L/2 uzlethelyisegre vonatkozo berleti dij osszege 26.000,- Ft/h6 + 
AFA. A B6rldknek nem 611 fenn tartozasa az Onkormanyzat fele.

B6rl6k 2022. marcius 14-en kelt, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. reszere 2022. 
marcius 21-en benyujtott, TTP/4-7/2022 iktatoszamu nyilatkozatukban (1. szamu melleklet) 
jeleztdk, hogy a berleti szerzddest egyoldalu, rendes felmondassal, 2022, marcius 31-ei 
hat&lyal szeretndk megszuntetni.

A Berbeado kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., mint a Teleki ten 
Piac (izemeltetoje, 2022. marcius 29-en kelt, a Bdrlok altal 2022. mdrcius 31-6n Atvett, TTP/4- 
8/2022 iktatoszamu level6ben (2. szamu melleklet) tajekoztatta a Berloket anol, hogy a berleti 
szerzddes alabbiakban idezett, 31. b) pontjaban fbglaltaknak megfelelden:



„A hatdrozott ido alatt a Bdrlo Jogosult haromhavi felmondasi idovel fehnondani a berleti 
jogviszonyt, ha a berlet fenntartdsa mar nem dll erdekeben. ”

A berleti szerzodes berlbi felmondAsra vonatkozo fenti rendelkezdse ertelmeben tehat a bArleti 
jogviszony a felmondAs kbzleshtdl, azaz 2022. marcius 21-tol szAmitott 3 hdnap elteltevel, 
2022. jiinius 21-An sziinik meg. A berleti szerzbdds megszflnesenek napjAig a bdrld kbteles a 
berleti- 6s a kozuzemi dijak megfizetesdre.

Berldk 2022. aprilis 03-an kelt, a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. reszere 2022. Aprilis 
04-6n benyujtott, TTP/4-9/2022 iktatdszamu kerelmukben (3. szamu melleklet) jeleztdk, hogy 
a berleti szerzod6st egyoldalu, rendes felmondassal 2022. aprilis 30-ai hatallyal szeretnek 
megszuntetni. Indoklasukban kifejtettdk, hogy az elmult ket evben, elsdsorban a Covid 
vilAgjArvAny miatt az uzlethelyiseget nem tudtAk hasznositani, azt kenytelenek voltak 
huzamosabb ideig zArva tartani, mindemellett a berleti- es kozuzemi dijakat maradektalanul 
megfizettek a Bdrbeadd fele. Berldk az elmhit kdt evben tbbbszor tettek sikertelen kiserletet az 
Uzlethelyiseg alberleti konstrukcidban tortend uzemeltetesere is. Tovabbi indokkent hoztAk fel 
azt a tenyt, hogy a 2029. mArcius 14-ig tarto, hatarozott idejti berleti jogviszony lejartat 
megeldzden mintegy 7 ewe! korabban visszaadjak az Uzlethelyiseget, igy a Berbeadd azt 
korabban tudja ujra hasznositani es az uj berldtdl ismetelten belepdsi dij bevdtelre tesz szert.

A belepesi dij a berldknek nem jar vissza, azt a berleti jogviszony megszUndsekor sem kell 
visszafizetni.

A berleti szerzodest - abban az esetben, ha a tulajdonos a felmondasi idd letdltesetol eltekint - 
kozos megegyezdssel lehet megsziintetni.

A Tulajdonosi, VagyongazdAlkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag hozzAjArulAsa esetdn 
a berleti jogviszony kozos megegyezessel - a berleti szerzddSsben rdgzitett 3 hdnapos 
felmondasi idbtbl eltdroen, annak mersekldsevel - 2022. aprilis 30-An sziinik meg.

A Bdrlbk Altai a berleti szerzodes megkdthsekor megfizetett bruttd 99.060,- Ft UsszegU bvaddk 
visszajar. Amennyiben a bdrioknek a berleti jogviszony megszuneseig dijtartozasa merulne fel, 
annak megfizeteset vallalniuk kell, a berleti jogviszony felmondasi idejdnek merseklesdre 
iranyuld kdrelemhez valo berbeaddi hozzAjarulas kizardlag ebben az esetben lep hatalyba.

ILA beterjesztes indoka
A felmondasi idd mersdklesehez tulajdonosi hozzdjdrulds szOkseges, az eldteijeszt6s targyAban 
a dontds meghozatala a Tisztelt BizottsAg hataskordbe tartozik.

III. A dontds c&ja, penziigyi hatasa
A dontes celja az L/2 jelzesu uzlethelyiseg berleti jogviszonyanak a berleti szerzdddsben eldirt 
felmondhsi idd lejarta elotti megszuntetdse. A Berldknek az Altaluk befizetett bruttd 99.060,- Ft 
dsszegu ovadek visszajAr. Az dvadek visszafizetese az Onkormanyzat erre a celra szolgald 
penzforgalmi szamldjardl tdrtend visszautalassal teljesitendo, eldiranyzati fedezetet nem 
igdnyel. Az uzlethelyisdgre fennallo berleti jogviszonynak a berleti szerzddesben eldirt 
felmondasi idd lejarta elotti megszuntetese miatt az Onkormdnyzat iddaranyosan 43.613,- Ft + 
AFA, azaz bruttd 55.389,- Ft beveteltol esik el, ugyanakkor a Berbeadonak korabban lehetbsege 
nyilik az uzlethelyiseg pAlyAzat titjAn tOrtend ujra hasznositAsara.

IV. JogszabAIyi kornyezet
A Kepviselb-testtilet As Szervei Szervezeti As Miikodesi Szabalyzatarbl szdld 36/2014. (X1.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapjAn a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag dbnt az Onkormanyzat tulajdonAban 
allo nem lakAs celjara szolgAld helyisegek elidegenitdsenek feltdteleirdl szdld Onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban Alld lakasok elidegenitesdrbl szdld Onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban Allo nem lakas celjara szolgAld helyisAgek 
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berbeadasAnak felteteleirbl szdld dnkormanyzati rendeletben. valamint a Budapest Jozsefvarosi 
OnkormAnyzat vagyon&dl 6s a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakprlasarol szolo 
pnkonnanyzati rendeleteben meghatArozott tulajdonosi hatAskorokben.

Az OnkormAnyzat tulajdonAban Alld nem lakAs cdljAra szolgald helyisegek bdrbeadasanak 
feltdteleirdl szdld 35/2013. (VI. 20.) onkormAnyzati rendelet (a tovdbbiakban: 
Helyisegrendelet) 2. § (1) bekezddse drtelmeben a Kepviselb-testulet - a rendeletben 
meghatirozott feladat- 6s hataskdr megosztas szerint - bnkonnAnyzati berbeaddi ddntAsre a 
hataskorrel rendelkezo BizottsAgotjogosftjafel.

A Helyisegrendelet 19. § (2) bekezdese ertehneben a berbeaddi hozzajarulasrdl vagy annak 
megtagadasarol a hataskorrel rendelkezo Bizottsag dont.

A Helyisegrendelet 14. § (6) bekezdese ertelmdben a befizetett dvadek a berleti szerzodds 
lejArtakor visszajar, ha a berldnek nines semmifele hatraleka As a helyiseget megfelelo 
Allapotban adja vissza bArbeaddnak. A berleti jogviszony ideje alatt a bAfbeadd jogosult az 
ovadekot a berleti dij es azezzel dsszefuggb kdziizemi tartozasra, valamint a rendeltetAsellenes 
hasznAlatboI eredd meghibAsodasok kijavitasara felhasznalni. Ebben az esetben a berldnek az 
dvadekot az eredeti osszegre fel kell toltenie.

A Helyisegrendelet 27. § (5) ertelmeben, ha a bdrbeado a szerzodAs megszunAset kdvetden dont 
A helyisAg berbeadas utjan vald hasznositasardl, a berldnek a szerzddes megszunese eldtt 
bejelentett igenydre a hannadik szemelytdl kapott ajAnlatot a berld rAszAre meg kell kdldeni, As 
ha a harmadik szemely altal adott vagy elfogadott feltAtelek teljesiteset vAllalja, a volt bArldvel 
kell a bArleti szerzodAst megkdtni. A Helyisegrendelet 27. § (6) bekezdese Artelmeben a 
berbeaddnak es a bArldnek a fennalld szerzbdessel kapcsolatos egyezseget, a berbeadd 
engedelyet es a berbeadoi hozzAjArulAst, valamint annak felteteleit a szerzodesben 
mpdositassal, kiegeszitessel rdgzfteni kell.

A Helyisegrendelet 36. § ArtelmAben a helyiseg bArlb reszere tdrtend atadasakor jegyzdkdnyvet 
kell felvenni, amelyben rdgzfteni kell, a helyiseg muszaki AllapotAra As rendeltetAsszeru 
hasznalatra, alkalmassAgAra vonatkozd megAllapitAsokat. A helyiseg berendezeseirdl As egyeb 
felszerelAsi targyairdl leltart kell felvenni. A jegyzdkdnyv As a leltAr a bArleti szerzddes 
mellAkletet kApezi. A jegyzokonyv As a leltar felvetelAre vonatkozo rendelkezeseket 
megfelelben alkalmazni kell a helyisAg bArbeadonak vald visszaadasa esetAben is.

Fenti rendelkezAsek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.
Hatarozatijavaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletAnek Tulajdonosi, 
Vagyongazddlkodasi As Kdzteriilet-hasznositasi BizottsAga ....../2022. (V.04.) szAmu 
hatarozata

az Uj Teleki ten Piac L jeld 2. szam alatti Ozlethelyiseg bArleti jogviszonyanak kozos , 
megegyezAssel tdrtend megszfintetAsAvel kapcsolatos dontes meghozatalara

A Tulajdonosi, VagyongazdAlkodAsi As Kozterulet-hasznosftAsi BizottsAg ugy dont, hogy

1 .) hozzajArul dr. Gera Jozsef Istvan egyeni vallalkozd, valamint bArldk
kerelmAnek helyt adva a Budapest VIII. keriilet, 35123/11 hrsz. alatt kialakftott, 
termAszetben az Uj Teleki teri Piacon talalhato, L/2 jelzAsu, 20 m2 alaptertiletu. 
dnkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara szolgald helyisAg vonatkozasaban 2014. 
marcius 14-en egyoldalii kotelezettsegvdllalasi nyilatkozattal egyutt ervenyes, 2029. 
inarcius 14. napjaig hatArozott iddre szdld berleti szerzddAs kozos megegyezAssel tdrtdno 
megszuntetesehez, az alabbi feltdtelekkel:

a.) a bArleti jogviszony 2022. majus 08-an szunik meg.



b.) a Bertok a berleti jogviszony megszunesenek napjaig, azaz 2022. majuss 08-ig teijedd 
idopontig kbtelesek a berlemenyre szerzbdesben megajlapitott berleti dfjat, valamint a 
helyishg haszndlaUbol eredo kozuzemi dijak megfizetesere,

c.) B&lbk a berleti jogviszonyt kdvetd napon kbtelesek a bdrlemdnyt az eredeti 
felszereltseggel, kiuritett, kitakaritott Allapotban -birtokbabadasi jegyzdkonyv feMtele 
mellett- az Uzemeltetdnek visszaadni,

d.) amennyiben a Berl6k reszdrbl tovabbi, ovaddk bsszeget meghalado dijtartozas keriil 
megallapitasra, a berbeaddi hozzajarulds abban az esetben I6p hatalyba, amennyiben a 
bdrib dltal a tartozas megfizetesre keriil,

e.) a belepesi dij a berldnek nem jar vissza, azt a berleti jogviszony megszundsekor sem kell 
visszafizetni,

f.) A Berloknek az altaluk befizetett brutto 99.060,- Ft bsszegu ovadbk visszajdr, 
amennyiben a berleti jogviszony megszuneseig minden tartozasukat megfizettek a 
Berbeado fele.

2 .) felkeri a polgarmestert a kozbs megegyezessel torteno megsziintetesrol szolo megallapodas 
alairdsdra.

Felelbs: Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kbzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja

Budapest, 2022. aprilis 28.

Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgatd

K^szItette: J6zsefvArosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
LeIrta: Dr. Unger Roland Piacvezeto

PENZUGYIFEDEZETET IGENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS:

JogiKontroll:

Ellenorizte:

ALJEGYZd^

beterjesztSsre alkalmas: jovahagyta:

DR. SaJTOS CS1LLA
JEGYZO

Veres Gabor .
a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kozterulet-hasznositasi Bizottsag elnoke
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-K1. szimU meltektet

OjTeleM t6rt piac Uxletheiyisgg berteti szerzdd£s£nek felmpnd&a

Budapest Ffiydrps VIII. Kerulei JdxseMrosi Ontormdnyzat / Oj TeJeki t£ri PtacteOgyetosig

Aiufrott 4s Dr. Gera hsef Istvan bdridk 2014. 03. 24-dn kOtdttflnk 15 dvre szo!6
berietl sxenfiddst ai 0) Terete Uri piacon 1tv6 12 jeM3 uriethetyiUgre. Az Uzemeltetes megkezd&sekor 
3 havl bgrieti dgnak ffiegfeteld dvad&ot Is kt fizetnf^

Tekintette! arra, hogy az Odet 2020. mdrcfusa 6ta nem mOkOdik a Covid jdrvdny miatd neh&s&ek 
miatt, ezifton Wmondjuk a b4rteti szerz6d6$t 2022J932^ haUltyal

’ ' *'■ • ' r • • 's \ • z •

Kdrj&k a felmondis tudomdsul y&etet, & a szOkseges teendSk inUzdsdt

/I

Budapest, 2O22.m4rcius 14.

aa IctUt Uv« |\pc<u. $$

Ttozsefvarosi Gazdait-onast Ktizponutr.. 1
erkezte^si ditu^ 6rXeztei6s;szS!ii |

.___________ tr- 1h-
jktalas citama: jtaaiuiza.n.

_____ __  TfPU- 1,^3^



2. sz5mu melleklet

0] TftfcW TERI PiAC & lERMEldl P1ACOK

Dr. Gm J6zaef Istvan 
egy6ni vdUalkozd

b£rl6k r^szire

Iktat6sz$m: TTP/4-8/2022 
Ugyint£z& dr. Unger Roland
Telefonsz&n: 06-20-515-9805 

Email: ungerr@igk.hu
piac^i^Ay

Tfagy; tAjekoztatAs b6rieti 
jogviszony meg- 
szQntet6s6vel is 
feim&ld tartozfis 
lamutat&ssal 
kapcsolatban

TiszteK Dr. Gera Jdzsef&

T6j6koztatom Onoket, hogy az Uj Teleki tin Piacon b&elt L/2 jel6 0zlethe!yis6gre 
vonatkozd berleti jogviszony feknondAs^ra ir6nyul6 nyilatkozatukat, amdyei 2022. 
mfrcius 21-6n szanelyesen adtak & a Teleki t£ri Piac uzemeltetds&i, tudomdsul 
vettOk az al&bbi megjegyz&sel:

A berleti szerzddls bdridi fdmondds&a irdnyuld nyilatkozatukban a bdrieti 
jogviszonyt 2022. marcius 31 -ei haUllyal klvitijik felmondani.

Felhivom a figyeimtiket, hogy a b&ieti szerzddes 31. b) pontjaban foglaltaknak 
megfelelten:

„A katdrozatt idS alatt a BdrlSjogosult hdronAavi felmonddsi idffvd felmondani 
a bdrleti Jogviszonyt, ha a berletfenntartdsa mdr nan dll ^dekdben. ”

A bd-leti szerzod6s bdrldi felmonddsra vonatkozd fenti rendelkezese &telmeben a 
b6rleti jogviszony a felmondds kozlesetftl, azaz 2022. m&rchis 21-tdl szAmitoti 3 
hdnap eltelt^vel, 2022. junius 21-en szfinik meg. A b^rleti szerz6d6s megszfln^nek 
napjaig a b6rld kdteles a Wrleti- es rezsidijak megfizet6s6re.

Egyuttal szeretnem tij6koztatni, hogy nyilvdntart&unk szcrint az L/2 jelu 
uzlethelyisdg b&ieti- 6s rezsi dijait tekintve a mai nappal a kOvetkezd lej&rt 
tartozasok allnak fenn:

mailto:ungerr@igk.hu


Oj TeLEKI Tfw PlAC ft TERMELdi PlACOK

Bredeti 
fizet6si 
hatindfr

T6tel SzAmlaszAm Osszeg:

2022.01.18 2022. januAri bdrlcti dij 2022-TTP/000082 33 020 Ft
2022.01.26 2021. decemberi rezsi (janu£rban fizetendO) 2022-TTP/000129 2332 Ft
2022.02.15 2022. februdri bdrieti dij 20224TP/000171 33 020 Ft
2022.02.25 2022. janudri rezsi (februArban fizetendft) 2022-TTP/0O0264 2332 Ft
2022.03.15 2022. mdrciusi bdrieti dfj 2O22-TTP/O003O3 33 020 Ft
2022.03.25 2022. februAri rezsi (mArciusban fizetcndd) 2022-TTP/000396 2 332 Ft

(hsztsen: 106956Ft

Kdrem, hogy a fend Ssszegeket haladdktalanul utalja At az alAbb megjelolt 
banksz&nlasz&mra, vagy a piac uzemeltetdse AltaikiAUitott postal csekken sziveskedjeQ 
befizetai! . • ;

Budapest, 2022. mArcius 29,

Tisztelettel:

piacv
Jdzsefv&rosi GazdAlkodAsi Kozpont Zrt °4^Sjjj

VagyongazdAlkodAsi Igazgatdsdg
Uj Teleki t6ri Piac 6s TennelOi Piacok divizid

1086 Budapest, Teleki LAszld tdr 11.

A bSrleti jogviszony megszuntet£s6vel 6s a fennAllo tartozds kimutatassal kapcsolatos 
: Uj6koztatast a mai napon titvettem, az abban fbglaltakattudomdsul vettem:

Budapest, 2022. mdrcius .



3. szamu meuakiet

2022-04-08 *r- **

Budapest FSvaros VIII. Kerulet JdzseMrosi Onkorm^nyzat

V$rosgazd<Hkoda$i es P^nzugyi Bizottsag

Uj Teleki t£ri Piacfelugyel6s6g TSrgy: Kfirelem

Wutfrott is Dt Gera J6z$ef Istvan, az Oj Teleki rtri piacon I6v612 jelfi Oztet b6rX5l
2022. 03. 21-£n szemtiyesen leadtuk ax Ozlethelyisfig b&rteti szerzfidfis^nek feknondfisfinM szdki 
Irfisos anyagota PlacfelOgyelOsfi^n.

Ert kbvetfien 03. 31-^n fitvettdk a dr. Unger Roland piacvezetO Ur dhal Osszedllftott tfitetoztatdt 
Ebben tudomfisunkra hczta, bogy 3 havl felmoncttsi idOvel tell szfimolnunk.

Jelen tev&ben terJOk a Ttsztelt Vfirosgazxififfcodfisi is PgnzOgyi Bizottsigot hogy a fefmonddsi Md 
m6rs6W6s6he: hozz^rulni szfvestedjen.

A konrjprornlsszumos javaslatunk a b&letl sxerzddds felmondis^ra: 2(QZ 04.30.

Indokaik a kdvetkerfk:

• Az elmdlt 2 6vben a Covid JSrvSny miatti nehdzs^gek miatt az (iziethelyls^g zirva voh. Ennek 
eHen^re fizettOk a WHeti dljat 6s a kisz^mWzott rezsl teitsiget, mJndenf&e tennylt^

• Az OnkormS nyzat szabad nendeltez^si JogkOr^be kfizel 7 6wel koiibban vIsszakertH az 
Qzlethel^s^g, fgy mddjfiban fill az uj Wrt6 fete betepfisi dljat Wszfimtfiznl.

• JgazsfigfirzetGnk szerint az filalfinosan aikalmazott bdipfisl dfj IdOarfinyos r&ze visszajfima.

KfirjOk a fentiek figyetembe vfitetevel a terelmOnk etfogadfisft.

Thtdettel:

r,
Dr. Gera Jdz£ef Istvan

Budapest, 2022. 04.03,

meJI^Wei

erkeztelesi dtiUn,



: 4. szAmu melfeklet

Teleki tiri Piac Ozlethelyisdg birleti szerz6dis

batdrozottiddre

Zcgyuld^kOtelezette^^

amely egyUszrfil
Budapest Fdvirw VUL IrerfUet Jdacfrirosi Oakorminyzat
Sz&hely: 1082 Budapest, Baroas u. 63-67.
Bankszdmiaszdma: 14100309-10213949-01000006
Statisztikaisztojel; 15735715-8411-321-01
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(a bdrbeadd 6s b&ld a tovdbbiakban egytttt szerzddd ftkk) kOzOtt jdtt litre ahdfroti helyen 4s aapon 
azaUbbi ieJUteleJckel:

LE16znU»yek
1. A Budapest VIU. kerillet 35123/1 hrszru, Budapest VW. kerOlet Teleki Uszld Uri, 7766 m2 

aJaptertHetfi, dyas” megoevezdsti fbldUsdet az mgailan-nyilvdntartAs szeriat Budapest FOvdros 
VW. kerttfet Jdzsefvdrosi OnkonnAnyzat tulajdondl MpezL A fBIdr&zfetcn a heiyhaszn£16k a 
2000. februir 1-jdn kelt, haUrazaUan idejfl helyhaszualati engediiy alapjfa, berieti dfj fizetisc 
roellett haszndtUk az 51. sorsz^md, 20 m2 alapterflJetO felipftainyt, melyet tejtenndk is pikAru 
tlzletkbrrci mfik&dtettek B&16 tudomAssal bfr arril, bogy az OnkonnAnyzat a Teleki Uri piac 
bez6rt»s4val egyidejflleg ideiglenes placet nyitotl a Budapest VW. ker&let Szerdahetyi utca 6s 
KarAcsony Sandor utca sarkdn Uv6 beipftetlen teJekingatlanain. A birld rdszdre az ideiglenes 
piacon kontiner ilzlethelyisdg bdridsdre az Onkonninyzat lehetdsdget biztosftott/ vagy iginy 
hidnyAban nem biztosftott

2. A Teleki Uri piacoa talilhat6 felipfaninyeket a Birbeadd kiiirftette ds lebonttatta, tekintettel ana, 
bogy gazdasAgos feldjlUsdra nem volt lebettedg, A jelenlegi Teleki Uri piac lerttJeUnek egy 
risziD, a 35123/11 hrsz atari kialakult ingatlanon a Birbeadd 6j, korszerfi piac ipUletet ipiUsirtl 
dbntftt. A B6ri6 kijelenii, bogy az uj places vonstkozd bekertUis jogi 6s penziJgyi feketeleudl 
szdlo, 191/2011. (TV. 21.) szAmu, vahmint az ezt m6do8it6 291/2011. (VII. 7.) szAmu kdpveselo- 
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testOfeti hatirozatot, tovfibbi a 46/2014. (IH.05.) szimu kipvi$e16*testiileti hatArozatot ismeri, a 
hatirozatokr6I a riszletes tfjikoztatist megkapta.

3 A szerzfidi felek 2011. november 11-in egymassal elbszeraWist kdtdttek, amelyben kSfcsOnSsen 
kBtetezettsiget villaltak ana, hogy a Birbeadd a Birldnek 15 6v haUrozott idfitartamra bdrbe ad, a 
b€r!6 birbe vesz az 6j Teleki T^ri piacon 1 db 20 m2 alapterliletfi piaci Anisftd helyisdget szeszes 
Halt is dobinyArat nem forgstauuti itetahaer jeBegfi vegyes kiskereskedta Odetkir 
folytatAsa ciijira, az elfiszerzOdis is a Kdpviselfl-testUlet 291/201 1.(VU.7.) is a 46/2014. (HI.OS.) 
szimti hatirozatdban meghatfirozott linyegi feltitefekkel.

4. A szerz6d6 felek megAil^poddsa/kbzjegyz&i jelenlftdben t&rtdnt sonsolis alapjin a felipfllfi dj 
Teleki tiri piacon a MHd L, jelfi kereskedelmi Nokkban Mv6 2. szimd Ozietlielybig 
berbevitelire szerzett jogosuhsAgot az eMszerzdd^ felt&elei szerint.

5. Az dpttld piac-csamok 6p01et szoros mflszaJd dsszeffiggdsben van az Uzlethelyisigekkel, is azok 
belsd mOszaki kialakftisAval. Ezra szerkezetek hannonikus, is milszakilag pontos kialakfifis&nak 
irdekiben Birbeadd is a Birld szoros egyOttrnfikSdisire van szfiksig. Jelen birleti szerzftdist 
ezirt a szera6d6 felek mfr a piac-csamok ipfilet haszofratbaviteli ragcdilyenek kiadisfr 
megeldzden megkOtik.

II. Birleti szerzMds

6. A Birbeadd tukgdosfit kipezi a Budapest VXD. kerQlet 35123/11 belyrajzi szim alatt 
nyilvdntartott, tenniszetben a Budapest VIII. Teleki feren felipalft Oj piae-csarnok dpOtet Jelen 
szerzfides tfrgyfi az Ai piac-csamokban kialakftfrra kerilld L jelfi kereskedehni blokkban 
taWhati 2. szima, jelen szerzfidis 1. kl melldkletiben Abrfroh, brutti 20 m2 alapterfiletfi 
Ozleibclyisig (a tovAbbiakban: birleminy).

7. A Birbeado KdpYisel6-test01etdnek VirosgazdAlkodAsi is Pinzfigyi Bizottsiga az 1529/2011. 
(X.12.) szimO hatfirozalival dfintOtt a Bifid riszdre tfirtind birbeaddsiril hatirozott iddre, a 3. 
szimd meilikletkint csatolt eldszerzddis szerint, a BirWnek a lebontott Teleki tiri piaci 
hcfyhasznilati/birleti jogviszonyira tekintettel bizlosftott cserebelyisi^cint. Erre tekmtettel a 
Berbeadd a jelra birleti szerzSdisscl birbe adja, a B6rI6 pedig jelra szerzMis 1. szimti 
mellikletibra r&zJetesen lelrt mfiszaki tartalommal birletbe veszi a 6. pontban meghatirozott 
biriraidnyt. Bdrii a birleti szerzftdis alapjin a 2. szim& melldklet szerinti kbzbs hetyisdgek tdbbi 
WrlSvel kOzds haszniiatdra is jogosulteigot szerez, Birld kijelenti, hogy az ipfilO piac-csamok 
tervdokunjentBciij& ismeri, a bdriemeny birtokbaadiskor elvart kiszflltsegj dHapotft, a 
hivatkozott melldkletben iCg^tett mOszaki adottsigait ismeri, azt elfogadja. A szerzbdb felek 
rOgzftik, hogy a birfeti szerzddds ^pi^s alatt dllo 4{^letbea kiakddtisra kerfild irusftd 
helyisig (Met). A szraz6d6 felek megfeleli teljesftisnek elfogadjik, ha a megvaldsuh Qzlet 
alapterillete +-10%-a) ehdr az el6szerz6dd$bra/ birleti szerziddsben meghatdrozott alapterillettbl. 
Amennyiben a pozitiv elt&ds az 5%-ot meghaladja, a tObblettattietre a Birl6 a Kdpviselo-testillet 
46/2014. (UI.05.) szAmd hatdrozatival tnegbatarozott 200.000 Ft+AFA/m2 belipisi alapdijat 
kdteles flzetni. 10%-ot meghaladi eitdris csak a szerzddfl felek erre vonatkozi megdllapoddsa 
esetin megeogedett. A szerafidfi felek rdgzftik, hogy ha a tinyleges, birtokbaad&skori brutto 
alapteriilet a szerzOddsben foglaltidl 5%-ot meghaladd ekdrist mutat, jelra szerziddben 
meghatarozott brutti alajrteritietet, belipisi dijat is birieti d0at ennek figyelembe vdteldvel 
modositjik.

8. A szerzddo felek rOgzitik, hogy a B6rbead6t illetik meg a jelen birleti szerzddesbfil eredd 
birbeadoi jogok is teriaeHk a birbeaddi kdtdezettsigek. A Birbeadd kijeldlise alapjAn, helyette is 
a neveben Jdzsefvirosi KSztertllet-feltigyelet is Viros&zemeltetisi Szolgilat (a tovibbiakban:
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(izemeltetd) jdr el. A szerz6ddsb61 eredd igdayek drvdnyesftdsdre birdsAgok ds haldsAgok eUtt a 
Bdrbeadd jogosult

9. A szerzbdb felek rbgzitik, hogy a Bdrid a bdrlemenyt azeszes Katt ds dohdayArnt new 
forgrimazd AWsaiszer jeUegfi vcgyes kiskereskedds fizletkSrfi piaci arusftAs cdljdra veszi bdrbe. 
Az Ozletkbr megvAltoztatAsAra kizardlag a VarosgazdAlkodAsi ds PenzOgyi BizotisAg dSntdse 
alapjAn, az itieUkes szakhatdsagok hozzAjanilasAval, a mtikbddsi engedd^y es Jelen szcrzftdds 
frAsban t&rtdnd modosftasAval kerfllhet sor.

10. Az Ozletek vdgsd kialakltAsAnak da engedd^ezdsdnek menetc;

a) Szerz6d& felek rdgzitik, hogy a Teleki Tdri Piao, mint kaitsdgveidsi szerv Szcmszerii 
• mikdddsdhez az alAbbi dpltdsi munkAlstokra kerOk 6s kerOl son

al) Piac-csamok Applet dpftdse, kdzbeszerzdsi elj&rAs alapjAn, a Bdrbeadd bernhAzAsAban.

a2) Az Qzlethelyisdgek dpftdse, a bdrldi igdnyek figyelembe vdtddvel, kfizbeszeizdsi eljarAs 
alapjAn, a Bdrbeadd beruh&zAsAban.

a3> Az fczldhelyisdgek befejezb kialakftAsa a Bdri6 beruhAzAsAban.

b) Szerz&U felek tudomAsul veszik, hogy az lO.a) a2) alpont szerinti munkAlatok idejdn a 
Bdrbeadd ds a Bdrid egytittmtikddik, ennek rdszckdnt, amennyiben szfiksdgcs hclyszCni 
cgyeztetdseket szerveznek ds tartanak.

c) Szerzfidd felek tudomAsul veszik, hogy 10a.) a3) alpont szerinti munkAlatok kfcjdn, a Bdrlok 
illetve megrcndeldsQk alapjAn a kivitelezbk aBdrbeadd Altai lehetdsdget kapnak a 10a) al)es 
82) alpont szerinti munkAlatok kivitelezdjdvel egyeztetve, a munkateriiletre vald beldpesra ds 
munkavdgzdsre.

d) A BerlS kStelezettsdget vdlal arra, hogy a B&beadd Altai vABak 10a.) al) 6s a2) alpont 
szerinti mOszaki tartalom eUkdszrtdsc ds megval6sftAsa soriin a sziiksdges, a Bdrbeadd Altai 
kezderndnyezctt egyeztetdseken reszi vesz, az dtala ddSnte&db n£szaki kdrdesekre a 
Bdrbead6 Altai kdrt hatAriddben vAlaszt ad, As tudomisul veszi, bogy az titala elfogadott illetve 
kivtiasztott mfiszaki megoldAs m6dositAsAra kizArdlag a vAItoziatAs folytAn fefaneiOU 
IGbbletk&ltsdg azonnali megt&itdse eseten van lehetfedg.

e) A Bdrt>ead6 a lO.a) a3) alpont szerinti befejezS tnunkAkhoz a Bdrl6 rdszere munkaieriHetet 
biztosft A BArfb tudomAsul veszi, hogy a piac-csamok te(jes nnmkateriiletdn cgywkjflleg tObb 
vtilalkozd. illetve B&I6 vdgw/vdgeztct dpft&i munkAt A Bdrifi, illetve a Bdrld megrendeldse 
alapjAn a munkateriileten dolgozd vtilalkozd a Bdrbeadd, illetve a 10.a) al), illetve a2) alpont 
szerinti befiejezd munkAit vigtA kivitetezd Altai kiadott munkaszervezdsi utasitAsokat, tOz-, 
bateset- ds vagyonvddekni elftlrAsokat kfiteles betartani.

0 A 8/173983/7/2011 sz. dpftdsi engeddly alapjdn elkeszOU piac-csamokra (csamok ds 
kiszolgAld helyisdgek) a haszn&Iatbavdteli engeddlyt ds a Teleki Tdri Piac, mint kBltsdgvetesi 
szerv mticbddsi engeddlydt a Bdrbeadd szerzi be.

g) Berio kfitelczettsdget vAllal arra, bogy a nyitas napjaig a megszerzi a beriemenyere az Ozletkor 
szerinti kiskereskedelmi tevdkenysdg folytatAsAhoz szUksdges szakhat6sAgi kOUn engedelyt ds 
igazoija az Qzlet hatdsAgi nyilvdntartAsba vdteldt. Amennyiben a jelen pontban meghatArozott 
tevdkenysdg a Bdrionek felrbhato okbol az eldbbi hatdsAgok elutasito dOntese miatt stem 
vdgezhetd, a Bdrbeadd jogosult a bdrieti jogviszony rendki vtili feimondAsara.

11. Beldpdsi d§ (volt tulajdonosoknak)
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a) A Ber!6 ahaJ folytatni kivant szeszes italt es dohanyarut nem forgalmazo elelmiszer jellegu 

vegyes kiskereskedes iizletkbr a Mpviselo-testiilet 291/2011,(VIL7.) 6s a 46/2014. (IU.05.) 
szAmu halarozata szcrint a nyers elelmiszer flzletk&rbe tartozik.

b) A BerlS az elbszerzod6snek (3.sz. mehdklet) megfeleloen belepesi dij fizetdsi kdteiezettseg 
nelkui berelheti a berlemenyt.

12. 6vad£k

A B6rlb 3 havi berleti dijnak megfelelb osszegO ovadek fizctes^re kOteles hat havi egyenlo reszietben, 
a kdvetkezfik szerint. A B6rl6 az 6vadek else reszletet a berleti szerzdd6s megkdteseig a 11 .d) pontban 
meghat^rozott szamlaszarnra kdteles befizetni. A Berio az dvadek fennmaradd r^szet minden hd 10. 
napjaig kbteles megfizetni.

Az fizemelteto a befizetett osszeget, mint ovadekot kbteles kezelni, amely biztositekul szoigai az 
uzemelteto (mint Berbeadd helyett ds neveben eljard) reszdrbl felmendo karteritdsi igeny, vaiamint a 
nem szerzbddsszerfi teljesitds eselen a kbveteles kielegitesere. A jelen szerzodes megszundse eseten az 
dvaddk elszamol^sra, dletve visszafizetdsre kerUl.

A Berbeado az ovadekot a BerlS Altai meg nem fizetett bdrieti dij, a kdztizemi dij vagy karokozas 
eseldn a tartozAs, illetve karterftesi kbveteles kiegycnlitescre, vaiamint ezek kamataira es kbltsegeire 
szabadon, a Berio hozzajarulasa nelkiil felhasznalhatja. Ez esetben a Berio kdtcles az ovadekot a jelen 
pant szerinti eredeti bsszegre a Berbeado frasos felhfvasatdi szanritott 8 napon belUl kieg^sziteni.

A befizetett dvadek osszeg nem kamatozik 6s a berleti szerz&des megszundse kapcsAn a bdriemeny 
Berbeaddnak tbrtdnd visszaadasat kbveto 3 napon belfil visszajar a B6rl6nek. abban az esetben, ha 
nem all fenn semmifeie hdtraUka. 6s a berlemenyt ujra hasznosithato abapotban adja vissza birtokba a 
Berbeaddnak. Atnennyiben a berlemenv visszaadasakor a B&ISnek a Berbeado feld a beriemennyel 
kapcsolatosan lejart tartozasa van a tartozAst a Berbeadd az ovadekbsszegdbol levonhatja.

13. A berleti szerzddes idbtartama

A Berbeado a 6. pontban meghatarozott berlemenyt hatarozott idore adja berbe a Berlonek, A 
hatArozott idd lejart&t kovetoen a B6rl6t e!6b6rlcti jog ilieii meg, amennyiben eidb6rleti jogaval el, 
belepSsi dyat fizetnic nem kelk

14. A birieti szerzodes hatariddi

a) A berleti jogviszony kezdete: a berlemcny lO.a) a3) aipont szerinti epitesi terillet atadasa a 
Berio reszere, vaiamint a B6ri6 Epitesi tcriiletre tbrteno birtokba lep6se ami nem minostil 
jelen berleti szerzodes 18. pontja szerinti birtokbaadasnak.

b) A berleti dijfizetesi kblelezettseg kezdete. 2014. aprilis 01. napja
c) A b&leti jogviszony vege: a berleti szerzodes a szerzddo felek aha! tbrtend alafrasAtol 

szamitott 15 ev.

15. A bArleti dij

a) Szerzodb felek a berleti jogviszony kezdeten a berleti dijat 1.300,- Fl/hd/brutto m2 + AKA, a 
20 m2 OzlethelyisAg brutto alaptcrdlet (1. sz melleklet) figyelembevetelevcl bsszesen 26.000,- 
Ft/h6 + Afa. azaz Huszordiatezer forint/ho 4 Afa bsszegben hatarozzAk meg. A Berio 
tudomAsul veszi. hogy a berleti dij mert6kel a Kepviselo-iestlilet evente feKilvizsgalja es az 
elozb cvi infiacios mert6ket alapul veve allapilja meg. A bdrleti dij emeikeddsdnek elso
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fddpontja 2016. janu&r honap. A januAr havi emelds Ssszege febmAr honapban kerill 

. szAmlazisra. A fizetisi kbtelezettseg Osszege a vonatkozd jogszabdlyok vAJtozAsa es^in 
mddosul.

b) A Birid a havi bdrleti dijai havonta e!6re, a tArgyhdnap 15. napjAig kfiteles megftzetni, a 
Bdrbeadd neviben kxAtlftoK szAmla alapjAn, a szimlAn szerepl& bankszdmUra. A bankszdnila 
azama a birieti szerzddis megkdtdsdnek iddpontjAban 14100309-10213949-01000006. A 
bankszimla szAma a birfeti szeizOdis iddszaka aJatt viltozhat, amelyrdl a Bdrbeado 
tdjikoztatja a BirlOt A Bdriot a birlcti dfj az I4.b) pontban szereplo id6pontt61 terhelL A 
Birid a birieti dfjat abbaa az esetben is kdteles havonta megfeetni, ha a havi szdmlAi 
valamilyen okbdl nem kapja kdzhez. Ez esetben a birieti dijat az el6z5 havi szAmlin JevO 
bankszAmlAra kbteks Aiutalni. A birieti dfjfizetis akkor lekmthetd t^jesftettnek, ha az a 
tArgyhdnap 20. napj&ig a Birbeadd bankszAmlAjAn jdvdfrABra, vagy a ptoztardba keszpinzben 
befizetisre kesOL Amesnyiben a Bdrtd a fizetdsi kbtetezetoiget hclytelen szfanita fizeti be. 
az nem szfrnit teljesftisnek- A BM kdsedelmes fizetdse esetdn a Bdrbeadd a mindenkor 
haidlyos PolgAri TOrvinykOnyvben meghatArozott kesedelmi kamatot szAmf^a feL

16. A Birid egydb fizetdsi kfitelezettsegei

a) Szerz6d6 felek a birieti jogviszony kezdetin megAllapodnak abban, bogy Bdridknek az 
flzemeltetesi dijai nem kelI fizetniOk. A Biridnek a birieti dfjon felfil a Birbeadd Kipviseid- 
testfltet^aek 404/2013. (X1.06.) sz&nu hatfrozatiban foglaltaknak megfelelden csak a 
tinylegesen mistt fogyasztisok 6s hasznilat alapjAn tovibbteAmtizott elektromos Aram, ivoviz, 
fbldgazszolgAhai&s dg&t, vaianunt a piac Ozemehetdsib&l credo zOldhunaddk-, saerves erottetO 
hulladik-, konunun&lis huHadik Birib Altai leadott & az fizemeKetb Altai nyilvAntartott 
mennyisig szAU&s dQM kell megfizetni.

A B6ri6 tudomasnl veszi, hogy az egy^ fizetisi kfitelezettsigek nUrtdkdt az egyes 
szolg&ltatdi fcv&ttozisok, 4s a Kipviselb-testfitet 6vi feMHvizsgMata alagi&n fillapftja meg.

b) Az egyib fizet&si kOtelezettsigeket a Birbeadd szAmlAzza a Birid felA azt a Berldnek a 
.' szAmlAn szereplb hatiridbig kell Atutalnia a megjelolt sz&niara. A fizet&sel is kisedelemmel 

kapcsolatosan egyebekben a birieti dQra venaikozdak az iriunyad6ak.

17. A dij fizetbsri kapcsoiatos rendelkez&ek

a) A Bdrld hozzAjind ahhoz, hogy a Birbeadd a jeka szerabdisben szerepld adatah jelen 
szcrzdd&b61 eredd jogok gyakoriAsa is k&clezettsigek teljesftise ciyibdl nyilvAntartsa.

b) A Birld hozzajarul ahhoz, hogy birletidQ dsajelenszerzbddsszerintibdnnjiyendQisegyeb 
hitralik eseten - ha a fizetisi kbtelezettsiginek nem tesz eteget - a Birbead6 a jelen 
szerz&Iisben szerepld adatait kOveteliskezeld cignek kiadja.

c) A B6ri6 tudomdsul veszi, ameonyiben vele szemben birieti dfj is jeten szerinti szerinti 
bannilyen dfj, kisedelmi kamat vagy a kdvetelis beszedisivel k&pcsolatos kdltsig meriil fei, 
az altala a Birbeaddnak befizetett Ssszeget a Birbeadd elobb a kbltsegekre, majd a kamatokra, 
ezutin a birleti dy, majd a kdzOzemi dijtartozasraszAmolja el.

18. BirtokbaadAs

a) A Birbeado a b^l«nenyt AtadAs Atvileli eljdrassal adja birtokba, amennyiben aBirld ajelen 
szerzddis hatdlyba lepdsihez szilksdges feft&eleket Uljesftette. A szerzbdd felek az AtadAs-
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AtvAieU eljaras sorAn jegyzdkdnyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a bdrlenkny allapotat, a 
merodrak AIIAsAl, valamint minden, a berlettel kapcsolatosan rbgziteni sziikseges kdnUmenyt.

b) A Berbeado szavatol az^rt, hogy harmadik szemelynek nines a helyisegre vonatkozA olyan 
joga, amely a Berlot a helyiseg birtokbavctclcbcn, zavartalan hasznalatban akadalyozza, vagy 
korlAtozza.

c) A Wrlet tartama alatt a Berbead6 gondoskodik a Berio turdsi kbtelezettsege mellett, az 
cletveszelyt okozo, az ingatlan AllagAt veszelyeztetd, a helyiseg rendeltet&szerG hasznAlatAt 
idnyegesen akadalyozo, a Berbeadot terheld hibAk kijavftAsaTdl. A Berld e munkAlatok 
e!v6gz&& a bdrbeaddval tdrtent mcgAllapodAs alapjAn atvallelhatja.

HL Berio egyeb jogai cs kotelezettsegei

19. A Berio kijelenti, hogy a Berlemenyt kizarolag a 9. pontban megjelolt uzietkbru tevdkenysdgenck 
vegzdse celjabo! veszi igenybe. Berio tudomAsuI veszi, hogy a bdrlentdny a Teleki Teri piac resze, 
az bzemelteto Altai kiadott piac hazirendjenek es, a piac nyitvatartasi idejenek betartAsAra khteles. 
A BArld jogosuk - es tekintettel a l&esftmeny piac jellegere - kdteles a bdHemeny iizletkbrdnek 
megfelelb hasznilaiAra:
AkadalyoztatAs esetdn kCte-Ies a piac uzcmeltetdjdnek az akadAlyoztatas varhatd iddtartamat 
bejelenteni. Amennyiben a beriemenyt a Bdrlo 1 h&ndl hosszabb ideig zarva tartja, a Berld kdteles 
az iizemelteto hozz&jArulAsat kerni. Amennyiben a Berld ezen huzzajarulas nelkG! berlemenyei 8 
munkanapot meghaladd huzamosabb ideig zarva tartja, a B4rbead6 jogosult a berleti jogviszony 
rendklvUJi felmondAsAra. A Berld tudomAsul veszi, hogy berleti es a jelen szerzddes szerinti egyeb 
dy ds ilzemeltetdsi kcltsdg fizetesi kStelezettseget a berlemdny esetJeges zarva tartAsa nem crinti. 
A Berld a piac hivataios nyitvatartasi ideje aiatt kbteles berlemenyei nyitva tartani. A Berio 
tudomasul veszi, hogy a zarast elokdszftd takarftast iUetve eipakolast a nyitva tartdsi iddben a 
zarAst megeldzh tegfeljebb I drdval kezdheti meg.

20. A szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio Altai a berkmenybe tdrteno befogadashoz, alberletbe 
adashoz, a helyiseg cserejehez, a berleti jog atruhazasAhoz a berbeado frasbeli hozzAjamUsa, 
valamint a Berbeado es Berio czzel kapcsolatos irasos meg^Hapod^sa (berleti szerzoddsmddosftds) 
sztikseges.

A Berld tudomasu! veszi» bogy a tovabbi hasznalatba, alberletbe adas kapcsan kizardlag 
termdszetes szemeHyel, valamint a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVL tftveny 3. § (1) 
bekezdes I. pent szerinti atlathalri szervezettel kdthet szerzod^st. Tudomasu] veszi tovabbi. 
amennyiben a vek szerzddbtt fe! tulajdonosi szerkezeteben, vagy egyeb okbdl, olyan vahozas All 
be, amely alapjAn mAr nem minoslil atlAthatd szervezetnek, kdteles vele szemben a berleti 
szerzodest azonnali haiAUyal felmondani. E tdnyt a hasznAlatba, alberletbe adAsrdl szdld 
szerzddesben rogzitenie kdl. Az elbbbiek elmaradasa eseten a Berbeado a BcHovel szemben a 
berleti szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja, A berlemeny berleti jogs kizarolag a Berbeado 
hozzajArulAsa mellett ruhazhatb at masra vagy cserelheto el termeszetes szemellyel vagy a nemzeti 
vagyonrol szolo 201). evi CXCVL torveny 3. § (I), bekezdesben meghatarozott AtlAthatd 
szervezeitel.

21. Berio vallalja, hogy ha a BArbeadd kezdemenyezi inellekvizorAs szAmlazasi szerzodds ktrehozAsAt 
a viz cs csatoma szolgAllatAs vonatkozasaban. egyuttmtikttdik a szerzoddsek elokeszheseben es 8 
napon beliil kezdemenyezi a meHdkvizdra nevere tdrteno atlrasat es a szerzddes tnegkoteset a 
Berbeado fele 30 napon belul igazolja. A Berld tudomasul veszi, hogy amennyiben gAzszolgaltatas 
igdnybevetcle az hzletkdrere tektatettel szukseges, a Gazmiivek Zrl.-vel es egyeb szolgAltatoval (a
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tovdbbiakban: SzolgMtato) a szoigdhatdsi szeizddds megkbtdsdt maga k&teles intdzni, ds a 
szecz&tes IdtrejSttdt me^&tdsdtSi 30 napon betel a B&beadd fete a szolgahatasi

; szeizdddsegymdsolatdnakdtaddsdvajigazolja.

A Bdrio tudomdsul veszi, amennyibeiJ a Bdrbeadd a bdrleti jogviszony fenndllasa alatt kivdn 
kdzmfl mdr66r& felszereltetni a bdriemdnybcn, azt tfimi kfiteles, es - ha a szolgdltalast non a 

. Bdrtwad6 sz&nUzzfl, a Bdrtenek a m^66ra felszereldsdt kBvetb 8 napon betel a sajdt nevdben a 
szolgdltatisi szerzftddst meg kell kbtnie, a szerabddskfitds tenydt pedig a szolgalta&si szerzbdds 
egy mdsolatdnak megktilddsevel kell igazolnia a Bdrbeadd fete.

A Bdrid vdllalja, bogy a szolgfiftaidsi szerzddesekben szerepld, flletve a szolgdltatd Altai 
kiszimlAzott szolgdftatasi ds egydb dijakat a bdrleti jogviszosy —jelen szenAdds 14. pontjdban 
szereplb - kezdeti idbpcmijdtdl a szerzMdsben, illetve a szdmteban szerepte haUriddig ft 
szolgdhatdk rdszdre rendszeresen mcgfizeti.

22. A Bdrid kfiteles a bdrlemenyt ds a berendezdst tdrgyaii rendeltetdsszerfien haszndtei, valamint 
gondoskodni a berendezesi tdrgyakban, - idedrtve az dpfikt szerkezeti elemeiben, vezetdkekben, 
dpOleMelszereldsi tdrgyakban - mind a kiz£r61agosan haszndtt, mind a kozfisen haszndlt 
helyisdgekben a sqfit, vagy a bdrienteny hiuzztetaara vele egyfitt jogosftott azemdfyek magatartfsa 
folytdn keietkezett hibdk kyavftdsarol ds az okozott kdr megtdritdsdrfil.

A Bdrid kfiteles az allagmegdvds drdekdben a bdriemdnyen betel fehnestite karinntartesi, javitesi 
nwnkdkat sajdt kdltsdgdn ehrdgeaii. A bdriemdny burkolatainak, ajtdmak, ablakainak ds a 
bertemeny berendezdseinek, a pottelnak az OzletiKmilokzatnak a karbantartdsdval, iltetdleg azok 
pdtlasdval, cserdjdvd kapcsolatos k&Itsdgek visetesdre a Bdrio ktttotes. Ettdl a szerz&dd felek 
kOton megdllapoddsban dtdrhetnck.

A Bdrte tudontesul veszi, bogy az dptilefoen tevd tbbbi bdrid, valamint a piac m&k&Jdsdnek zavaro 
tevdkenysdget nem foiytaihat. A Bdrid, a tagjai, dolgozdi, fizleti partnerei sem tantisfthatnak olyan 

. magatartdst, amely a tObbi bdrid, ds a vdsdrtekOzSnsdg nyugalmdt vagy munkdjdt zavarja.

A Bdrte a bdriemdnyben kizdrdlag az dhala beszeraett, fl tevekenyscghez sztlksdges eogeddlyek 
(pl mfikbddsi ^geddly, dpftdsi engeddly, haszndlati mddvdltoztatds - beledrtve az energia igdnyt 
is) birtokdbaa kezdheti meg a tevdkcayUgdt A bdrlemdnybcn csak ft szerzbddsben fogtelt 
tevdkenysdg elldtesdhoz szfiksdges, a bdrbeaddi hozzajdniMsban engeddlyezett gdpeket ds 
berendezdseket iizemeltctheti. Az iizemeltetds a sajdt kockdzat&ra, feleldssdgdre ds terbere 
t&rtdmk.

23. A Bdrib tulajdonaban 6D6, a bdriemdnyben elhelyezett vagyonteigyakra, valamint a 
tevdkenysdgbdl ecedd karokra a Bdrlb kateles biztositdst kfitni, ds a biztMltdsi k&vdayt kbtdes a 
bdrleti szerz&tes megkbtesdt kbveto 90 napon betel a Berbead6nak/fizemeltet&iek bemutatni ds gy 
mAsolati pdlddnyt dladni.

24, A Bdrid sajdt kbltsdgdn kbtetes gondoskodni:

a) a bdriemdny, a berlemdnyhez tartozo eszkdzbk, bereiwtezdsek Allagdnak meg&zdserdl,

b) az dptilet olyan kSzponti berendezdseinek karbantarldsdrdl, amelyeket a Bdrid kizdrolagosan 
haszn&l, illetbleg tart iizemben,

c) a bdriemdnyhez esetlegesen lartozo fizlethomlokzat, kirakatszekreny, vdddteto, 
emyoszerkezet, biztonsagi berendezdsek karbantartisdral,

d) a bdrlemdnyben folytatott tevdkenysdg kSrdben felmerblS fel^itesrdl, potldsrvl, illet&leg 
. cserdrol,
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e) mukodesevel osszefuggfi hatdsagi engedelyek beszerzdserol.

f.) a hatdsagi, tuzv^dehni, balesetvedelmi es polgari vedelmi elSirasok maradektalan betartasarol,

g) a berleti szerzodes megszunes& kdveto 15 napon beliil a cdgnyilvantartisbol tdrfiltetni a 
sz^khelykdnt, illetve telephelykdnt bejelentett bdrlemdnyt, es ezt a Berbeadd fete igazolni,

h) ntindazt, amit jogszabalyok eldlmak.

25. A Bdrte a berlemenyben csak a Berbeadd etezetes irdsbeli hozz^jSrulasa alapjan vdgezhet 
barmifele atalakitast, beiedrtve a tev^kenysdgehez szdkseges sajAt kdltsegen vegezendd 
atalakitasokat is.

Az dtalakitesi mimkalatokhoz szvksiges hozzaj&ulasok es hatdsagi engedelyek beszerzdse a Bdrlo 
kdtetessege.

A Berio tudomasul veszi, barmifele Malakitasi, felujitasi, karbantartasi munka - beledrtve a 
berlemeny szerzoddskbteskor megismert allapotahoz kepest sziikseges allagmegdvd, javftd es 
karbantarUsi munkSkat is - el!en6rtek6nek berleti dijba t6rten& beszamhasara, kOlCn igdnytesere, 
illetve emiatt a bdrleti dij csokkentesfire csak a munka megkezddset megetezben a Bdrbeaddval 
elozetesen Ibrtent irasos megMIapodas alapjan van heiye.

A Berld ertekndvelo beruMzasak jogosult - a Berbeadova] ezekre tbrtdno megegyezes hianyaban 
pedig koteles - a szerzodes megszunesekor a berlemeny allaganak sdrelme nelkGl leszerelni, illetve 
koteles a leszerelessel okozott allagserelmet a Berbeadonak megterfteni, az credeti allapotot 
helyreallftani. A B^rbeado a Berio ertdknbveld be.ruWzisainak megtdritdsere a berleti jogviszony 
megsziineset kSvetoen 6s csak akkor kdteles, illetve csak abban az esetben kdteles jogalap ndlkuli 
gazdagodas cimen a Berio rdszdre penzdsszeg megfizetesere, ha a beruhazashoz vagy drteknbvelb 
munk&hoz etez&eg a Berbeadd irasban bozzajindt, ds a szcrzbdd fetek az ertdkndvelo beruhazas 
ertekenek megteriteserol irasban kifejezetten megaHapodtak. Megteritesnek megallapodas eseten 
is csak az idegen ingatlanban vegzett beruhizasra elszamolhatd amortizacioval csbkkentett ertek 
tekinteteben lehet heiye.

26. Berl6 berlemenyenek portaljan - a portdl slkjAban • a 6gt5bUj6t jogosult elhelyezxii. A Berio 
tudom^sul veszi, hogy a Teleki Teri Piac kulso homlokzatan cegtabtet, embtemfit, reklamot nem 
helyezhet el.

27. A Berld kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. evi CXCV1. ISrveny 3.§ (1) bekezd^s 1. 
pent b) alpontja alapjan atlathaio szervezetoek minosul. Ezt a tenyt a Berbeaddnak atadolt hatatyos 
cegkivonattal igazolja. Vdllalja, hogy a berleti szerzhdes Unlama alatt a tulajdonosi szerkezeten 
nem viltoztat olyan modon, arnely alapjan mar nem min&sfil atlathat6 szervezetnek. Tudomisu) 
veszi, hogy amennyiben a tulajdonosi szerkezeteben tbrtent valtozas miatt vagy egyeb okbol mar 
nem minosdl atlMhato szervezetnek, a Beibead6 a jelen szerz6d6st azonnali hatfillyal 
felmondhatja.

Berld a sz6khelyteben. a ce^cgyzdsdben, vag.v kdpviseleteben bekdvetkezd v^ltozast koteles a 
c^gbirosAgi vAhozasjelentesi kerelem benyujtasat koveto 15 napon belul a B6rbead6nak 
bejelenteni. Hasontekeppen kozohti kell a szerzodesben szereplh bankszamlaja megszun6s6t es az 
6j bankszdmla szamat. Az ennek elmulasztasabdl eredd karokert a Berio felel.

Az ertesiteseket a szerzbdo feleknek a szerzddesben rdgzitett szekhely^re lehet erv6nycsen 
kezbeslteni kezbesitdvel es postat uton. A szerzodo felck rbgzitik, amennyiben a Berio a 
szekhelyeben bekovetkezeit vdltozdst a Bdfbeaddnak nem jelenti be, a Berbeadd Altai az utolso 
ismert cimre kllldoli leveleket a Berld Aha! kezhezvettnek kell tekinteni.
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A szerzodd felek meg&lapodnak abban, hogy a postal uton megkOIdOtt kiUdemdnyt a kdzbesiles 
megkfsirldsenek napjdn kdzbesftetlnek kell tekrntmi, ha a cimzett az fitvdteH megtagadja. Ha a 
kdzbesitds azirt volt eredmenytelen, mert a cimzett az iratot nem vette At, vagy az ,^em kereste”, 
^elkbltSzCtt”, vagy Jsmeretlen hefyre kdltCzdtt”, „feincretlen” jelzessel drkezett vissza, az iratot 
annak visszadrkez4se napjAn kell kizbesitettnek tekinteni.

28. A B4ri5 a tudomasra jut&st61 szimftott 8 napoo beHkl kbteles bejeienteni a Berbeaddnak, ha vele 
s^embext feUtz&nolisi vagy csddeljAras ioduh, vagy a vdgelszAmolfisdt hai&rpzta el.

IV. A birleti jogviszony megazffaAse

29. A bfeieti jogviszony a 14. pontban nreghatArozott kezdeti idfiponttdl hattfruzott ideig tart.

30. Berleti jogviszony megsadtaik, ha:

a) a szerz6d6 feldc a szerzodist kbzbs megegyezAssel megszfintetik;

b) a bdrieminy megsemmisflJ;

c) azarrajogosultfelmond;

d) a BAriftmeghalds nines aborted jog folytaiasArajogosultszemAly;

e) hat&ozottid&resz616szerz3d&bcQmeghatirozottid6eltelt£vel;

g) aBAridb&fctijogviszonyAtabinSsAgmegsz&nteti;

h) a Teleki T4ri Piac nrcgszfimk vagy bezarasAt hatdsigi hatArozattal elrendelik;

1) agazddikodd szervezetBirldjogutddnMkblm^szfinik;

j) a Berlbnek a b&tantnyben vegzett tev6kenys4g6bez szttksAges egytoi vAllalkozdi 
igazoivAnydt visszavontAk vagy azt a B&i6 visszaadta;

k) az Qzlet mfikOddsi engedelyet a hatdsAg visszavonts, vagy az engeddly hatdlya Mnni ok miatt 
megttftnt; ........ ......... .. ........... ........ ........

1) jogszabdlybwi meghatdrozott egydb esctben.

3J.FelmoDd&

a) A hatAfozott ido alatt a Bdrbeadd Idzfcdlag a lakAsok es helyisdgek b&letere, valamint az 
elidegenfUstikre vonatkozd egyes szsb&lyokr61 sz6I6 tdrvduyben ds a Budapest Ffivdros VIII. 
kerillet Jdzsefvarosi dnkormAnyzat Kdpviselo-testlitetenek vonatkozd bnkorminyzati 
rendeletdben a hatdrozott IdeJG bdrieti szerz&lesek felmonddsfira meghaiarozott esetekben 
jogosult.

b) A haidrozott ido alatt a Bdrld jogosult haromhavi felmondasi iddvel felmondani a bdrleti 
jogviszonyt, ha a bdriet fcnntartdsa mAr nem ill drdekdben.

32. A szerz6d6 felek r&gzltik, bogy a lakisok is helyisdgek bdrletdre, valamint az elidegenitdsttkre 
yona£koz6 egyes szab&lyokrdl szdl6 1993. evi LXXVB1. tfirvdny 25. §*a szerint a berleti 
jogviszony Berbeadd rdszerdl t&rtend rendkivflli fehnondasdnak van helye a k£vetkez6 esetekben 
4s modon:

a) Ha a B6rl6 a bdrleti dij fizetdsre megallapitott kidponGg a berleti dijat nem fizeti meg, a 
B4rbead6 kOteles a Bdrlot - a kovetkezmenyekre figyebneztetdssel - a teljesftdsre frasban

. felszoJitani. Ha a B6rl6 a felszolit^snak nyolc napon belO] nem tesz eleget, a Berbeadd a 
: hatirido eredmdnytelen dtehet kdvetoen Irisban felmond&sal SlheL
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b) Ha a Berio a szerzodesben vallak. vagy jogszabalyban eloirt egyeb lenyeges kotelezettscget a 

Berbeadd altal irisban megjelblt hatiridoben nem teljesiti, a Berbeadd a hatiridot koveto 
tizendt napon belli] irisban felmondassal ilhet.

c) Ha a Birld magatartisa szolgi! a felmondis alapjiul, a Berbeado koteles a Bdrlot - a 
kdvetkezmenyekre figyehneztetessel - a magatartis megsziintetisere vagy megismetlisetoi 
vald tartozkodasra a tudomasara jutisitol szamhott nyolc napon beliil irasban felszdlitani. 
Amennyiben a berlo a felszolftas alapjanl szolga!6 magatartist tovibb folytatja, berbeado a 
felmondist az alapjaui szolgald magatartas folytatisirdl vagy megismetlis&dl szAmitott nyolc 
napon beliil irisban kozJj Birlovel.

d) A felmondast nem kcll eldzetes felszdlitisnak megeloznie. ha a kifogasoU magatartis olyan 
sulyos, hogy a Berbeadotdl a szerzodes fenntartisat nem lehet elvami. A felmondast a 
tudomisra jutastdl szamitott nyolc napon bclQl irasban keB kdzdlni.

e) A (elmondas az a) is b) pontok esetiben az elmulasztott hatimapot kdveto honap, a c) is d) 
pontok eseteben a honap utolso napjira szolhat. A fehnondisi ido nem lehet rdvidebb tizenot 
napnal.

33. A 32. pontban meghatirozott jogszabityi rendelkezesekre tekintettel Berbeadd rendklviili 
felmondassal szUntetheti meg a birleti jogviszonyt kiildndsen akkor is, ha a Berio

a) a birlemenyben a sziiksiges engedilyek hianyaban kezdi meg, vagy az engedelyek 
visszavonisa, lejirta kdvetkezteben a szflkseges engedelyek hianyiban folytatja a 
tevekenysdget,

b) a berlemenyt nem a jelen szerzodesben meghatirozott cdlra hasznalja. vagy misnak a 
Berbeadd hozzajarulasa nelkul reszben vagy egeszben hasznalatra itengedi. vagy arra a 
Berbeadd hozzijirulisihoz kotott Wrmilyen szerzodist kdt, hozzajarulis nelkUI.

c) a Berbeadd reszere fizetendo birleti dij, koztizemi dfj, kandrites, illetve egyeb fizetesi 
kbtelezettseg teljesitesevel kesedelembe esik, is a Berbeadd irasos - a feimondis kUitasba 
helyeziset is tartalmazd - felhivAsara a fizetesi kotelezettsegenek a felszolitas kezhezvdtelet 
kbvetd 8 napon beliil nem tesz eleget.

d) a Berbeadd felhivasat kdveto 8 napon beliil mellekvizmerd orara nem kot sajit nevere 
szolgaltatasi szerzodest, valamint nem kdti mcg a berlemeny haszoilatihoz sztikseges - nem a 
Berbeadd altal szimlizott - kdzmuszolgiltatas szolgaltatisi szerzdddsdt vagy a szolgiltatd 
felhivasaban szerepld hataridon beliil a szolgaltatisi szerz&desek sziiksig szerinti mddosftasat, 
vagy ewk niegkoteset az elobbi hataridon beliil a Berbeado feld a szerzodesek egj* 
misolatanak leadasaval nem igazolja. Tovibbi meghiusftja, illetve akadilyozza az uj mirddra 
beszereleset.

e) a szolgaltatisi szerzodesekben szerepld, illetve a szolgahatd - vagy kOzvetftett szolgiltatas 
esetdn - a Berbeado iltal kiszamla/.ott szolgaltatisi es egyib dijakal a berleti jogviszony 
kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szanilaban szereplo hataridoig a szolgahatd 
reszere nem fizeti meg.

0 a befizetett ovadik reszbeni vagy egeszbeni felhasznilisa eseten art az dvadek a jelen 
szerzodes szerinti eredeii dsszegre a Berbeadd irisos fefhh isatol szamitott 8 napon beliil nem 
egeszhi ki.
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g) ft berlemdnyt ds berendezdsi tdrgyait nem rendchetdsszeriien haszndlja, az ezekben Vitale 

okozott hiblkat a Bdrbeadd felhfvdsdra, 8 napon belOl nem javitja meg, illetve a kirt a 
Bcrbeaddnak nem t^nti meg.

h) a B&beadd felhMsa ellen^e nem vigu el az dllagmegdv&s drdekdben a bdrlemdnyen beliil 
felmeiW feMjftdsi, kartentart^^

i) a bdrkmdnyben a B&beado eldzetes engeddlye ndlkfll vdgez dtalakitist vagy bdvftdst; tovdbbi 
a B^rbeadd elbzetes engeddlye ndlkUl, vagy dpft&i engeddiy/bejelentes ni&Ql helyez ki 
rekl&not v&gy cdgtdbMt.

J) a bdriemdnyt oly m6don haszD^a, illetve a Bdrl6, a tagjai, a dolgozdi, az tided partnerei 
olyan magatart^st tandsftanak, amely a Teleki Tin Piac terfiletdn a misik b&ift ds a 
vhs6ri6k&z&nsdget a tevdkenysdgdben zavajja, vagy veszdlybelyzetet, teremt, Is ezt a 
inagatart&lt a B^beadd felszdlflasat kdvetd 8 napon beliil nem sziinteti mcg,

k) a bdrlemdnyt a Bdrbeado felhiv&sa ellen&e sem haszndlja, illetve nem rendeltetdsszeruen 
basznAlja.

1) nem kdt biziositSst a b&iemlnyben levfi vagyont&gyaira, valamint a tevdkenysegdbdl eredfi 
kdrokra, a kBtvlnyt a Bdrbeadonak a szerzdddsben meghat&rozott hatfridon belfll nem mutatja 
be, mdsclatban nem adja it, is mindezt a B^beadd felhfvdsa alienee 8 napon belfll nem 
pdtoya.

m) a hatdsdgi, eg&zslgOgyi Is dllategdszs^agyi, ttizvddelmi, balesetvldelmi is pol^ri vddeimi 
eldirasokat a Blrbeadd felhfvlsa ellenere nem tartja be,

. n) a szlkhelylbeD, vagy klpviseletebea bckfivetkezeti viltozist a viUozisbejelent&i kdrelem 
clgbfrds&ghoz tbrUnb benyft}t&s& kdvetb 15 napon belfll nan jelenti be ft Bfcrbead6nak.

p) non engedi be a Blrbeadd klpviseldjlt (ilzemeltetdt) a b&lem&iybe a rendcltetlsszerfi 
haszn&lat ellendrz&e, illetve a Bdrbeaddi terheld felujftisi munkfik vdgzdse irdeklben, illetve 
ezek vlgzdsdbcnakaddlyozza.

p)a B&16 tulajdonosi kbrdben vagy egydb okb61 olyan vahozis tfettaik, amely alapj&n a Bdrlb 
mir nem mindsfil a nemzeti vagyonrdl szdl6 2011. dvi CXCV1. t&rvlny 3. § (1) bckezdls b. 
pontja szerinti

q) esedlkessevaftbellp&idljfizeUsikdtelezettslgenekhatariddbennemteszeleget.

r) a jelen szerzOddsben foglalt egydb kdtelezettsdgek megszegiseeseUbeQ.

34. A Bdrld rendkivflli felmonddssal szflntetheti meg a jogviszonyt, ha a B6rbead6 a jelen blrleti 
szerzdddsben foglalt k&telezettsdgeit sulyosan megszegi.

35. A birleti jogviszony egyebekben a 39. pontban hivatkozott jo^zab&yok Altai szabilyozott 
esetekbea szfinik meg.

36. A blrleti jogviszony Wrmilyen okb61 t&rUnb megszflnlse esetdn a Bhlb kbteles a birleti 
jogviszony utolsd napjin a beriemenyt kiflrftve, tiszt&n, az itvdtelkori felszereltsdggel, a Bdrbeadd 
klpvisel&jlnek eredeti illapotban fitadni. A felek az iladott berlemenyr61 dllapotfelvlteit ds 
belysdglelUrt, tartalmazd jegyz&kOnyvet vesznek fel. A BdrlS hozz^drul ahhoz, hogy amennyiben 
a bdrleti jogviszony megsz&n&dt kbvetb 8 napon belfll ing6si^itol kiflritve nem hagyja el a 
berlemdnyt, a bdrbeadd illetve kdpviseldje jogosuhta vAlik arra, hogy a helyisdget felnyissa, az 
ing6s6gokat a b^l6 k&hsdgere elszallitsa, 6s a b&iemdnyt birtokba vegye. A Bdrbeadd az
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ingds^gokon torvenyes z&ogjogot szerez a bAtralekos berleti es hasznalati dij- valamint a jarulekai 
erejeig.

37. Ha a berlem^ny korabban a Ber16 szekhelyekent vagy telephelyekcnt a cegbirosagoo bejelentesre 
kertllt, a bdrieti jogviszony megsziindsdt koveto 15 napon belill a berlo kbteles azt tbrdltetni.

38. A Berio a berleti jogviszony barmely okbol toriend megszunese eseten csere helyisdgre nem 
tarthal ig^nyt. Berio kirteritesre abban az esetben tarthat igdnyt, ha a berleti jogviszony - reszerdl 
tbrtenb - fehnondas4ra a Berbeadd szerzdd6sszegese miatt kertllt sor.

39. A Berbeadd es a B6rlo jelen szerzodesben nem szabaiyozott jogaira es khtelezettsegeire a 
mindenkor hatalyos Polgari Tbrvdnykdnyv, a lakasok es helyisdgek berletere, valamint 
elidegenitdsukrc vonatkozd kozbs szabalyokrol szolo 1993. evi LXXVIll. torveny, az 
Onkormanyzat tuiajdondban allo nem lakds celjara szolgilo helyisegek berbeadasanak felteteleirol 
sz61d 35/2013. (VL20.) bnkormanyzati rendelet, valamint a piacokrdl szold bnkormanyzati 
rendelet rendelkezesei iranyaddak.

40. Szerzodo felek az esetleges jogvitajukat elsbdlegescn peren kivfili megallapodassal kiserlik meg 
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredmenyre, a berlemeny helye szerint illetckes birosag 
kizardlagos illetekessdgdt kdtik ki.

41. Kozokiratban tbrtino kdtelezeltsep'allalds

A Berld kijelenti, hogy a jelen szerzodesben fogiak kbtelezettsegei v^llal6s£ra kdzjcgyzd eldtt 
egyoldalti kbtclezcttsdgvMlalasi nyilatkozatot fr ala. Ez alapjan birdsfigi vdgrehajUsnak van helye. 
A Berio tudomdsul veszi, amennyiben az egyoldalii’ kdtelezettsegvallalasi nyilatkozatot a jelen 
berleti szerzodes alairasat kdveto 60 napon belill nem irja ala, a Berbeaddnak a Berio kijelbles^r6l 
szdl6 jognyilatkozataboz va!6 kbtbtts6ge megszflnik.

A szerzodo fclck kijelenttk, hogy a berleti jogviszonybol mindenkor femraUd berleti dij, kozmu dij 
6s egydb tartozis merteket a Berbeadd szamlai, nyilvantart^sai, kdnyvei alapjan keszUk 
kdzjegyzbi okiratba foglalt t6nytanusitvany igazolja, amelynek elfogadasara a szerzbdo felek jelen 
szerzbdes alairasaval kOtelezettsegel vallalnak.

A szerzodo felek tuegallapodnak abban, hogy a Berbeadd a kOzjegyzdtdl a teljesfcds kbtelezettseg 
Jejarata, a berleti jogviszony megszOnese megallapilasanak t^nytanusitvanyba foglal&sat is kdrhcti, 
amennyiben a birosagi nemperes eljarashoz erre sz0ks6g van.

A szerzodo felek a felkdrt kdzjegyzSnek a titoktartasi kblelezeltsege a!61 a fehnentdst megadjak, 
abbdl a c61bol, bogy a fenti egyoldald kbtejezctisegvailafasi nyilatkozatot, illetve a 
tenytanusitvanyt elkdszftse.

A szerzbdb felek rbgzhik, hogy egyoldalu kbtelezetisegvallaldsi nyihtkozat es a t^nyianfisftvdny 
kbltsdgei a B6rl6i terhelik.

42. A jelen berleti szerzodes szerzodo felek altali aMirasanak napjan lep hatalyba.

43. A jelen berleti szerzodes megkdtescvel a szerzodo felek kbzdtt a berlct targyaban korabban 
esetlegescn letrejbtt szobeli vagy irasbcli megAllapoddsok a hatalyukat veszitik, kiveve azokat, 
amelyek a jelen szcrzSdes meilekletet k^pezik.

44 A szerzhdb felek kijelentik, hogy a berleti szerzodes alairasara jogosultak. E kijelemesbkdrt, 
valamint a berleti szeizhddsben leirt adalok helyessegeert teljes anyagi felelosseget vSJlalnak.
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45. A jelen szerz6d6s elv&laszthatatlan melI6kletft k6pezi a Bdrld c^gkivonata, alairAsi cimpeldanya, a 

k6pvisel6je szem&yi igazolvAnyAnak As lakcfankArtyAjAnak mAsolata.

46. Jelen szerzodAs 13 szAmozott oldalbdl All is 5 (dt) eredeti pdMAnyban kiszfik. A berlcti szcrzSdest 
a szo^ddd felek efolvasas utAn, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jdvAhagydlag irtAk aid,

Jelen szerzddis elvAlaszthstatlan mellikletei:
1. melliklet biricinSny AtadAs tori mOszaki lefcfea
2. mell&let: kSzfis hasznalatti hdyisigek
3. E16szerz6dds
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