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- a továbbiakban együttesen Felek - kozoĺt, alulíľott napon és helyen, az a|ábbi feltételek szerint:

Előzmények

Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Budapest VIII. kerület 35332 hrsz-ti, 1086 Budapest
Kaľácsony Sándor u. 1. szám alatti telekingat|an, a Budapest VIII. kerület 35333 hľsz-ú, 1086

Budapest, Karácsony Sándor u.3' szám alatti telekingat|an, valamint a Budapest VIII. keľĹilet3533|
hľsz-ú, 1086 Budapest, Szerdahelyi u' 1'7' számű telekingatlan, mely ingatlanokon a Bérbeadó a

megújítás a|att á|Iő Teleki Lźsz|ő Elelmiszeľ Piac (a továbbiakban: Teleki téľi piac) helyett ideiglenes
piacot hozott létre Bérbeadó Képviselo-testĹiletének 506i20l0. (XII.15.) száműhatározataa|apjźn.

A jelen szeľződésben foglalt jogok és kötelezettségekre a Bérlő és a Józsefuárosi Városüzemeltetési
Szolgálat kozött 20 1 1 . évben kotött konténer bérleti szerződésben foglalt rendelkezés ek az irányadők'
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1. A szeľződés tárgya

l.1. Bérbeadó a Bérlő részére bérbe adja, a Béľlő pedig megtekintett állapotban bérbe veszi az
ideiglenes piacon á||ő, . ...' sorszámú, .'.. mf a|apteriletŕĺ konténer-helyisége! és a
konténer-helyiség előtti kipako|ásra szo|gáló teľületet, melynek alapterületét a Felek havonta rögzitik
és felü|vizsgá!ák. Jelen szerzódés 1. sz. melléklete a konténer-helyiség műszaki |eirźsa,

|.2. Bérlő kĺĺteles a konténer-helyiséget jelen béľleti szęrzódés megkötését követő azonna|
használatba venni, ellenkező esetben a Bérbeadó eľre irányuló felszólítást követő 15 napon beltil a
szerzíS dés éľvényét veszti.

2. Aszerződésidőtaľtama

f'|' Felek a jelen bérleti szerzi5dést 2012. auguszťus l. napjátő| 20|3. mtlus 3l-ig kotik, azza|,
hogy Felek megállapodnak abban, hogy ajelen szerződéstźrgyátképező konténeľben 20l3'június 1-
je és 2013. augusztus 3l-e között vźitozás állhat be. Ebben az esetben Bérbeadó vá||a|ja, hogy ezen
idoszak a|att a je|en szerződés tárgyát képező konténerhez hasonló feltételekkel, felszereltséggel
konténert biztosít a Béľlő részére.

2'2. A béľleti jogviszony kezdete: 2012. augusztus 0l.

2.3. A bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete: 20|2. augusztus 01.

3. Bér|eti díj' egyéb fizetési kötelezettségek

3.1. Felek a Bérlo által fizetendo havi bérleti díjataz alábbiak szeľint állapítják meg:
- alap bérleti díj (konténer-helyiség alaptertilete): 1'300,- FtJm2lhő+Afa
- a kipako|ásra szo|gźlló terület: 80,-Ft/mflnap+Áfa

3.2' Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlai díj méľtékét a Bérbeadó Képviselő-testĺilete 20|3. januáĺ
hónapban felülvizsgálj a és az e|őzo évi infláció mértékével növelheti.

3.3. Felek rögzítik, lrogy amennyiben a Béľlo konténer-helyiség alapfelszereltségén felül egyéb
műszaki igényeket támaszt, arrő| aFelek külön megállapodást kötnek'

3.4. Bérlő köteles a tárgyhavi bérleti dijat tárgyLlőnap f5, napjáig készpénzze| megfizetni a
Béľbeadó á|tal kiállított szźtm|a a|apján.

3.5. Bérlő a bérleti díjat abban az esetben is köteles ťlzetni, ha az ott fo|ýatni szándékozott
tevékenység még nem kezdődött el, vagy a tevékenység gyakoľlását szünetelteti, de a konténer-
helyiséget elfoglalva tartj a.

3.6. A Béľlő egyéb fizetési kotelezettségei: a konténer-helyiségben felszerelt villanyóľa, vizőra
źilta| mértfogyasztźs díjai, valamint az ideiglenes piac üzemeltetésével (pl. szemétszźilítás) felmerülő
köItségbő| a Bérlőre az á|ta|a bérelt konténer alapterületének arányźtban eső rész dija, ame|yet
meghatároz a tevékenység jellege is, mely dijak szám|źlzźsa a Béľbeadó útján történik.

Bérlő köteles a szám|a összegét a szám|án feltiintetett fizętési határidőn belĺil készpénzze| megťlzetni
Bérbeadó részére. A Béľ|ő fizetési késedelme esetén a Ptk' szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

3.7. Felek rögzítik, hogy Béľlő a béľleti díj és egyéb fizetési kötelezettségeit a Bérbeadő részére az
ideiglenes piac helyszínén teljesíti a Bérbeadó nevében közreműködőként eljáró Józsefuárosi
Városüzemeltetési Szolgá|at Igazgatőja á|ta| kijelcĺlt munkatáľs (a továbbiakban: Közľeműködő)
részére.
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4.1.

aa

A szerződés taľtalma, a Felek jogai és kiitelezettségei

A Bérbeadó szavatol azért,hogy a konténer-helyiség azátadtskor rendeltetésszeruhaszná|atra
alkalmas állapotban legyen. Bérlő kötelezettsége az üzletköri szeľinti áru megfelelő, szakszeni
táro|ásźthoz,keze\éséhez, forga|mazásához sztikséges berendezések, eszkozök biztosítása.

4.2. A Béľbeadó szavato| azért,hogy harmadik személynek nincs a konténeľ-helyiségre vonatkozó
olyan joga, amely a Bérlőt a konténer-helyiség biľtokbavételében, zavarta|an hasznä|atban
akadáIy o zza, v agy kot| áto zza.

4.3. Bérlő tudomásul veszi, hogy jelen bérleti szerződés keretei köz<jtt a szetzódés tárgyátképezó
konténerben folytatandó üzletkör szerinti kiskereskedelmi tevékenység folytatasához szükséges
szakhatóságok engedély és a működési engedély beszerzése fe|adata. Amennyiben a jelen pontban
meghatározott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból, az e|óbbi hatóságok elutasító döntése
miatt nem végezhetó, a Felek a bérleti szeruĺĺđést közĺis megegyezéssel felbonthatják.

4.4' Az izeme|tetési forma megvá|toztattsához (üzletkör megvá|toztatásźhoz) a BérIő köteles
megkérni a Béľbeadó, az engedélyező hatóságok és szakhatóságok előzetes hozzájźtru|ását. Bne
tekintette| a Béľbeadó nem szavatolja, hogy a Bérlő a konténęr-helyiségben az á|ta|a kívánt
tevékenységet folytďhatj a.

4.5' Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező vá|tozást köteles a
cégbíľósági vźiltozásje|entési kérelem benyújtását követő 15 napon a Bérbeadónak bejelenteni.
Hasonlóképpen közölni kell a levelezési cím megváItozźsát, valamint a szeruódésben szeľeplő
bankszámlája megszűnését és az e helyetti új bankszám|át' Az ennek elmulasztásából eredő kĺárokéľt a
Bérlo felel.
Az éľtesítéseket a Feleknek a szerzodésben ľögzített székhelyére és levelezési címére lehet éľvényesen
kézbesíteni kézbesítóvel és postán.

4.6. Béľ|ő köte|es a konténer-helyiséget rendeltetésszeruen használni, á||apotźt megőľizni,
valamint gondoskodni a hibák kĹjavitásárő| és az okozott kár megtérítésérőI.

4'7. A Bér|ő köteles az ä||agmegővźls érdekében a konténer-helyiségen beliil felmertilő
karbantaltási, javítási munkákat saját koItségén elvégezni. A konténer.helyiség burkolatainak,
ajtóinak, ablakainak és a konténer-helyiség beľendezéseinek a kaľbantaľtásával, illetőleg azok
pótlásáva|, cseréjével kapcsolatos koltségek viselésére a Bérlő köteles. Ettől a Felek kĺilön
megá| lapodásban eltérhetnek.

4.8' Bérlő nem jogosult a konténeľen áta|akitźLsi, építési, illetve egyéb szeľkezetét érintő
beavatkozást végezni. Bérlo tudomásul veszi, hogy minden ľögzítésből, szerelésből adódó fuľat,
séľülés helyľeáll ítási költségét koteles megtéríteni'

4.9' A bérlet tartama aIatt a Bérbeadó gondoskodik a Bérlő ĺĺrési kötelezettsége me||ett, az
életveszélý okoző, a konténer-helyiség á|Lagéú veszé|yezteto, a konténer-helyiség rendeltetésszenĺ
haszná|atát lényegesen akadá,|yoző, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításźtrő|. A Bérlő e munkálatok
e|végzésétaBérbeadóva|t1rténtmegállapodása|apjánźĺtvá||a|hatja.

4.|0. Béľlő jogosult az á|ta|a bérelt kipakolásra szolgźůő teriilet fölé lábakon álló esővédő előtetőt
létesítęni. Bérlő tudomásul veszi, hogy az esővédő előtető nem akadályozhatja az ideiglenes piac
közlekedési ritvonalait és nem érinthęti az ideiglenes piac elektľomos há|őzatát és közvilágitásźt.' Az
esővédő előteto a konténerhez rogzítbető, amennyiben az nem károsítja a konténer á||agáú.

4,||' Amennyiben BérIő a konténer-helyiségben vagy annak szerelvényeiben olyan hibát észlel,
ame|ynek kijavítási költségeit a Béľbeadó köteles viselni, a javítás sztikségességérő| 2 napon belül
köteles értesíteni a Béľbeadót. Bérbeadó intézkedéséig a Bérlő köteles a káľenyhítési
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köte|ezettségének eleget tenni, a Bérbeadó pedig kĺiteles a hibát a lehető legrövidebb idő alatt
kijavítani. Arra az időre, amíg a Béľlő ezen hiba miatt a konténer-helyiséget használni nem fudja,
bérleti díjat nem köte|es ťlzetni.

4,I2' Bérlőt terheli a konténeľ-helyiség és a kipakolásra szolgáló terulet takaritásának, tiszttn
tartásán ak k öte I ezetts é ge.

4.13. Felek rogzítik, hogy a Béľlő á|ta| a konténer-he|yiségbe történo befogadáshoz, a|bér|etbe
adáshoz, a konténeľ-helyiség cseréjéhez, a bérleti jog źtruházástthoz a Bérbeadó íľásbeli hozzájáru|ása,
va|amint a Bérbeadó és Bérlő ezze| kapcsolatos írásos megál|apodása (béľleti szerzódésmódosítás)
szükséges'

4.I4. A Béľlő a tudomásra jutástól szźtmitott 8 napon belül köteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha
ve|e szemben felszámoIási vagy csődeljárás indult, vagy a vége|számo|ásáthatározta e|.

4,|5. A Bérlő hozzt|áru| ahhoz, hogy a Bérbeadó és a 3,7' pont szerinti Közremiĺkodő a jelen
szerzod é sben szerepl o adatait ny i lvántartsa.

5. F.elmondás, a szerződ,és megszűnése

5.1 . Bérbeadó rendkívĺili felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszoný, ha a Bér|ő

a) Béľbeadó részére a 4. pontban ťlzetendó díjak' káľtérítés, illetve egyéb ťlzetési kötelezettség
teljesítésével késedelembe esik' és a Bérbeadó írásos - a felmondás kilátásba helyezését is tarta|maző
_ felhívásáľa a ťlzetési köte|ezettségének a felszólítás kézhezvéte|ét követő 8 napon belül nem tesz
eleget.

b) A konténer-helyiségben a szükséges engedélyek hiányában kezdi meg vagy folytatja
tevékenységét.

c) A konténer-helyiséget nem a je|en szerzodésben meglatározott célra hasznźůja, vagy másnak a
Bérbeadó hozzź$fuu|ása nélkül részben vagy egészben haszná|atra átengedi, va1y affa a Bérbeadó
hozzájáru|ásához kotott bárm ilyen szerződést köt, hozzĄärulás nélktil.

d) Ha a Bérlő a konténerben bármely szerkezeti áta|akitást végez, illetve a konténerben egyéb
módon kárt okoz.

e) Ha a Bérlő a lakástĺiľvényben, a Bérbeadó a Teleki Lźsz|ô téri Élehiszer Piacról szóló
mindenkor hatá|yos önkormányzati rendeletben, valamint a mindenkor hatályos) aZ önkormányzat
tulajdonát képező nem |akás cé|1ára szo|gál'ó helyiségek bérbeadásráról sző|ő önkoľmányzati
rendeletben foglaltakat nem tartja be, vagy az ideiglenes piac rendjéľe vonatkozó szabályokat egy éven
belül három alkalommal megszegi és emiatt jogeľősen helyszíni bírsággal slijtották, vagy jogerős
szabályséné si határozat a felelősségét megállapította.

Đ A konténeľ-helyiséget és beľendezésitźlrgyait nem rendeltetésszeríien hasznźija, az ezekben źita|a
okozott hibákat a Bérbeadó felhívására 8 napon belül nem javítja meg' illetve a káľt nem téritimega
Béľbeadónak.

g) A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az á||agmegóvás éľdekében a konténer-helyiségen
be lü l fe lmerü 1ő fe lúj ítás i, karbantartás i, j avítás i munkákat.

h) A konténer-helyiséget űgy hasznáIja, a Bérlő, tagsai, dolgozói, az uz|eti parherei olyan
magatarÍźst tanúsítanak, ame|y a másik bérlőt, Bérbeadót a tevékenységében zava1a vagy
veszélyhelyzetet teremt, és ezt a magatartást a Bérbeadő fe|szőlitását követő 8 napon belül nem

sztinteti meg.
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5'2. A Felek ezen szerzodés felmondására_ a másik fé| szerzódésszegése miatti felmondást kivéve
- nem jogosultak.

5.3. Az e|őzo pontokon tlilmenően a szerződés akkor is megszűnik, ha a gazdasági táľsaság,
illetőleg a nem gazdasági társaság formában mtĺködő jogi személy bérlő jogutód nélkül megszúnik,
illetve ha a Bérlőnek a konténer-helyiségbenvégzett egyéni vállalkozói tevékenysége megszűnt.

5'4. Felmondás, i|letve a szerződés megszűnése esetén a Bérlő az á|ta|a béľelt konténer-helyiséget
kiürítve, rende|tetésszeruhasznälatra alkalmas ál|apotban, a felmondźskézhenételétől számított l5
napon belüI, illetve a szerződés megszűnésének napján köteles a Bérbeadónak visszaadni. A Béľlő a
szerződés megszűnése esetére kárcalanítási igénnyel nem élhet és - az űj piacra vonatkozó
e|őszerzodéssel rendelkezőket kivéve - elhelyezésre nem jogosult'

5.5' A Bérlő a béľleti jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén csere konténeľ-
helyiségre nem tarthat igényt. Kártalanításra abban az esetben tarthat igéný, ha a bérleti jogviszony -
részéró| történő - felmondására a Bérbeadő szerződésszegése miatt kertilt sor.

5.6. A Bérbeadó és a Bér1ő je|en szerződésben nem szabályozott jogaira és kötelezettségeire a Ptk,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükľe vonatkozó k<izös szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. töľvény, az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás céljáľa szo|gźiő helyiségek
bérbeadásának feltételeirol szóló 1712005' (IV. 20.) önkormányzati rendelet, valamint a Teleki Lász|ô
téri Élelmiszer Piacról sző|ő 1012009. (II. 27.) önkormányzati ľendelet rendelkezései irányadóak.

f' Je|en szerződés megkötéséhez a Bérbeadó Képviselő-testülete a '''.lf0|2. (VII.31.) számú
hattrozatáva|hozzájáru|t.

Je|en szerzodés készült .... oldal terjedelemben, 5 példányban, melyet elolvasás és egyező éľtelmezés
a|apján a szeruődő felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jőváhagyő|ag a|źnrták'
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