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Városgazdálkodási és PénzĺiryiBlzottságvé|eményezi El
Humánszolgáttatásĺ Bizottság véIeméĺyezi tr
Határ ozatt i av aslat a bizottság szźtmán a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsáď Humĺánszolgá|tatźlsiBizottság javasolja a Képviselő-testületnek
az e|őtęrj es4és me gfźtr gsĺ a|ás źtt.

Tĺsztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testĹilet 67/2013. (II.2!7.) szźmllĹ'hatarozatźhan a Budapest Józsefuĺírosi onkormĺányzat
fulajdonábarlá|Iő Budapest VIII., Práter u. 11. számaLatti,36381 hľsz-ri iskolaépiilet, vďamint a
Corvin Towers Kft fulajdonában źl|ő, de a Budapest Józsefuiírosi onkoľmźnyzat haszonéIvezęti
jogával terhelt Buđapest vI[., Kisfaludy u. 32-38.2. eme|eti,36374/0/N23 hrsz-ú, egyéb helyiség
pá|y ázat útjĺán történő béľbeadásaról dönt<itt.

Apá|yazati felhívás kifiiggesztésre keriilt 2013. mĺáľcius 13. és 2013. április 3. közĺĺtt
- a Polgármesteri Hivatal Családtámogaüísi Irođája
- aJarasi Hivatal okmányirodája śruř'lĺii;jŁ:"TT
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- a Kisfalu Kft łĺrdetőtábláján'

elhelyezésre keľült tov thbá
. az tnkormĺínyzatés a Kisfalu Kft honlapján
- az ingatlarr.com hiľdetési poľĹálon

megielent a
- aJőzsęfuaros címűhelyi lap2013. máľcius 19-iszámában
- a FIVG címíi heti |ap 2013. mĺĺľcius 23-aÍL (előfizetőkné| 2013, máľcíus 2|.én) megjelenő

szátmátbart

- a Metľopol című újság 2013. miárcius I9-i számábarl.

Aztngatlanok megtekintésére előzetes időpont egyeztetés alapjanvolt lehetőség.

A páIyazat kozzétetele és az aján|atok benyújt,rĺsrĺnak hatáľideje között két kéľdés érkezett,
amelyekre adott vĺĺlaszt minden éľdeklődő megkapott.

Az egyik kérdés a gźE beszerzési ariĺra vonatkozott, a másik kéľdés a volt általános iskola
ílzvéđe|mi szabźtlyzat és az érintésvédelmi hatósági igazo|ás meglétéľe, annak megismeľéséľe
vonatkozott

A váIaszok megadásában a Polgáľmesteri Hivata| Pénziigyi,ĺjgyosztálya, valamint a Kisfalu Kft
onkoľmányzati Hźvkeze|ő Iľodája azowta| segítséget nyujtott. A válaszok megadása nem
szenvedett késedęlmet, ezért apá|yazat eľedményessége nem keľült veszélybe.

A páIyazati dokumentaciót hiĺľom érdeklődő vásaľolta ffiog, és két aján|at érkezet| az
Ąán|atbeny$tasihatÁnđőig, ami 20|3. ápľilis 4. 10 óľa volt.

Az ajáĺiatok bontísĺáľa 2013. április 4-én 10 óra 30 perckor kerĹilt soľ a Kisfalu Kft. 1083 Budapest,
Losonci u.2. számďatti irodahelyiségének 1. emeleti tngyalőjában (1. szźlműmellóklet).

A bontason jelen voltak az aján7atíevők képviselői is.

Az e|ső ajánlatot a Baptista SzeretetszoLgálatBgyhazi Jogi Személy nyújtotta be, bérleti díj aján|atát
nettó 1.700.000'- Ft-ban jelölte meg, a második ajánLatot a Magyar Bencés Kongľegáció
Pannonhalmi Főapátság és a Szent Benedek GimnŁium, Szak<képző Iskola és Kollégium közosen
ĺytĄtottabe, bérleti díj ajánlatatnettó l.500.000,- Ft-ban jelölte meg.

A Magyaľ Bencés Kongľegáció Paĺmonhalmi Fi5apátság és a Szent Benedek Gimnázium,
Szald<épző Iskola és Kollégium kciztjs ajźnlatot nyujtott be, és a benyújtott ajánhatban aF(lapátság
źlta] fercúartott Szent Benedek GimnrŁium, Sza|<képző Iskola és Kollégiumot jeltilték meg az
ingatlanok bérlőjének, ehlhez sztikséges nyilatkozatokat az ajánlatrrkhoz mellékleteként csatoltfü.

A Magyaľ Bencés Kongregáció Pannonhďmi Főapátság esetében hlarrypőt|ási felhívlís kladásfua
volt sziikség, mivel az egyház mfüödésére vonatkoző határozat 30 napon tul kelt. A hilínypótlás a
megjelölt hatlĺľiđőig (2013. április 8. |2 őra) megtĺ!ľtént. A hianypótlás időpontj a2013. április 5.

A benyujtott ajan7atok mellékletei a|apján megá||apítható, hogy a szervezetekkel szemben a
bérbevételt k'lzarő ok nem áll fenn. A bérleti szerzóđés tafialmźra vonatkozóan mindkét ajénlattevő
tettjavaslatot.

Az ajźnlatok éľtékelését a Képviselő-testület éúta| vźiasztoÍt 5 taglLBítáIő Bizottságz}t3. ápľílis 8-
źn végezte el. A B|ráIő Bizottság megáI|apítźsai, a döntés indoklasa az e|óte1esztés 2. szźtmtl
mellékletét képező jegyzőkönyvben olvashatők. Az előteľjesztéshez mellékletként csatolásra keľiil a
Baptista Szeretetszo|gálatEgyhazi Jogi Szemé|y ajánlata (3. számt melléklet), aMagyat Bencés
Kongľegáció Pannonhalmi Főapátság és a Szent Benedek Gimnĺĺzium, Szakképző Iskola és
Kollégium ajanlata (4. számű melléklet).

A Polgáľmester kérdéssel foľdult aBírá|ő Bizottsághoz, és egyben kérte, hogy a BizoÍlság a kérdés
alapjan értékelje t$ra az ajźn|atokat (5. számí: melléklet). A kérdés a|apjźn Dr. Béhm Lajos



e|készítettejogi állásfog|alását (6. számu melléklet), amely a Bíľáló Bizottság számáľa szttkséges
volt annak megá|Iapításáľa, hogy az aján|atok újľa éľtékeléséľe van.e mód. Az állósfoglatás
ismeľetében aBfuá|ó Bizottság ismételten meglartotta az ajänlatokbfuá|atát. Az újabb bíľálat aläpjful
a Bizottság a Képviselő-testĺilet részére a páIyázat éľvényessé nyilvánításáľa, és az e'edměny
megá|Iapításáratett javaslatot az értéke|ési jegyzőkönyvben (7, száműmelléklet) ľögzítettek suoľínt.

A Magyar Bencés Kongregáció Paľuronhalmi Főapátság és a Szent Benedek Gimnázíum,
Szakképzĺĺ Iskola és Kollégium benyújtott aján|at.ában kéľte a haszoné|vezeti jogot alapító
szeruődés bemutatását. "Iogi szakéľtőnk álláspontja szerint a szeľződés bemutatását egyik f.ól iem
tagadhatja meg tekintette| ana, hogy a haszonélvezeti jog a|apítása az onkoľmányzat számáľa és
adomány jogcímén töľtént. Az onkoľmányzatta| kötött szeľződések nyilvánosak, ezéľt a2
aj źn|attev ő kéré se j o go s.

A bérbeadás a Ptk, és a Budapest Józsefuaľosi onkotmáĺyzat vagyonáről és a Vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásĺáról szóló 66/2012. CXII. 13.) számli önkormányzati rende|et, valamint
az 59/2011.CXI. 07,) szémil' az Önkormźnyzat tulajdonában álló iires telkek, felépĺtményes
ingatlanok, gépkocsi-beállók és dologbéľlet bérbeadásáĺrak feltételeiről szóló ľendelet 2. $ (8)
bekezdés, 6. $ és 7. $ paragrafusainak ľendelkezései alapján töľténik. A béľleti díj meghatfuozására
a páIyázati felhívás elfogadrĺsĺánál a Képviselő-testület a rendelet 13. $ (1) bekezdése, valamint a
224/2012. (VII. 05.) szźtmű Képviselő-testületi határozat 7. és 8. pontjának, valamint a Képviseló.
testtilet 42812012. (xII. 06.) szźtműhatźrozatának29. pontját vette figyelembe, meľt felépítményes
ingatlanľa vonatkozó bérleti díj meghataľozźsátanem keľiĺlt sor. Az óvadék e|tĺírásáľaa ľendelet i3.
$ (2) bekezdésének rendelkezései alapján keľĹilt sor. A bérleti szeľződés megkötésére a ľendelet 15.
$ (2) bekezdése alapjĺĺn keriil soľ, abér|ő a ľendelet 15. $ (4) bekezdése a|apjtn3 havi bruttó béľleti
díjnak megfelelő összegrĺ óvadék megfizetésére, és a bérleti szęrződés egyoldďú
kcjtelezettségvalla|ő nyi|atkozatĺal t<irténő kiegészítésére kötelezett.

A béľbeszámítas során figyelembe vehető beruházások meghatáľozására a Lakástörvény 13-l7. $.
ainak aka|mazását j avasolj uk.

A Képviselő-testtilet hatáskcjre a Magyarcrszág helyi önkormĺĺnyzatairő| sző|ő zOtI. évi
CL)ooilX. tv. l07. $-án, valamint a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat vagyonfuó! és a vagyon
feletti fulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. CXII. 13.) szźtmű,<ik. renđelet 16. $ a; poň6ĺn
ďapul, mivel azingat|anéľtéke meghalađja a 100 MFt-ot.

A bérbeszámít.ás péluugyi fed,ezetet igényel, ami a 20|3. évi kĺiltségvetésben t|6O2 címen
rendelkezésre áll.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy az ingatlanok hasznosítĺĺsával
kapcsolatos pźiyázat eredményére vonatkozó döntését meghozni szíveskeđjen.

Hĺ.ľÁnozATI JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.) a Budapest Józsefuiírosi onkoľmányzat tulajdonában á|Iő Budapest VIII., Práter u. II. szźłm
alatti,36381 llrsz-Ĺt iskolaęület, valamint a Coľvin Towers Kft tulajdonábanźů1ő, đe a Budapest
Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat haszonélvezeti jogával terhelt Budapest VIII., Kisfaludy l. 32'-38,
2. emeleti, 36374l0/N23 l:ľsz-ís', egyéb helyiség bérbeadásĺára |<lírt patyazatot érvényesnek és
eredményesnek nyilvĺánítj a.

2.) a.) apályazat nyertesének a Magyaľ Bencés Kongregáció Pannonha|miFőapátságot és aSzent
Benedek Gimnĺĺzium, Szakképző Iskola és Kollégiumot nyilvrínítja. Elfogadj a az ajźnlatban
tett javaslatot és a bérleti szetződés megkotésére a Szent Benedek Gimnazium, Sza}&épző
Iskola és Kollégiumot kéri fel.



b.) u ajánlattevő által javasolt béľleti szerződés módosítási javaslatokat az alábbiak szeľint
fogadja el:

b'a.) nem j áľu|hozzá a béľleti szerződés 1. pont b.) alpondának módosÍtásához. A javaslatľa
vonatkozóan a bér|eti szęrzö dés 27, pontját módosítj a.

b.b.) hozzájarul' a bérleti szerződés 4. pont második bekezdésc lraľmadik mondatának
módosításához a kovetkezók szerint: Amennyiben a jelen pontban meghatáľozott
tevékenység folytatását az engedéLyezo hatóságok a Béľlemény műszaki állapotáľa
tekintettel utasítják el, úgy felek megállapodnak, hogy a béľleti szeruódést közös
megegyezéssel, a béľleti szeruodés 25, pontjában foglalt jogkövetkezmények
a|kalmazása nélkül felbontj ak.

b.c.) nem jźlra| hozzá a bér|eti szerzodés 5. pontjrĺnak módosításához, aza'z a béľleti
jogviszony pá|yazati felhívásban közzétettő| eltérő 25+5 évrę történő létesítéséhez.

b.d.) nem j áľulhozzá a béľleti szeľződés 8. pont 2. bekezdésélrek töľléséhez.

b.e.) hozzájaÍU| abér|eti szerződés 15. pontjrĺnak módosításához oly módon, hogy a béľleti
szeľződés tervezetberr foglaltakorr túl, rrem minősĹil befogadásnak, albérletbe ađásľrak
az iskolaepĺilet egy-egy helyiségének alkďmi bérbeadása (p1.: közgyiĺlések
helyszínének biztosítása, spoľtrendezvények helyszínének biztosítása); az iskolai
étkezés vźi|alkozőva| történő bínositása (btife' étkező), valamint a béľlő
fenntartójanak helyszín biztosítĺĺsa, az egyház' illetve az iskola saját készítésiĺ
termékeinek árusíksa (boľ, a vallási élettel kapcsolatos saját kiadványok, kézrn{lves
teľmékek' stb.;

b.f.) hozzájaÍu| a bérleti szerzodés 15. pontnak a k<ivetkező bekezdéssel töľténő
kiegészítéséhez: Szeruődő felek megállapodnak, hogy Béľbeadó a bérleti jogviszony
fennállása alatt évente két alkalommď előre egyeztetett időpontban jogosult a jelen
Bérletí szerzódés 1. b.) pontjában foglalt tomacsarnokot saját rcndezvényérehaszná|ni
azza|, hogy a rendezvényhez sziikséges személyi feltételeket sajéú szewezésében, a
tareyí feltételeket egyeúetés a|apján biztosítja, továbbá a tornacsaľnok használatával
felmerült költségeket kĹilön megállapodás a|apján k<jteles Bérlő tészére megtéľíteni.
Bérbeadó fudomrĺsul veszi, hogy a rendezvéĺuryel összefiiggésben okozott kaľokéľt
káľtéľítéss e| tzrtozik.

b.g.) nem j aruIllozzáa bérleti szeruőđés 16. pontjanak módosításźůloz,

b.h.) nem jaĺu| hozzá a bér|eti szerzođés 17. pontjanak törléséhez, az ővadékťtzetési
kötelezettségtől nem tekint el, annak mértékét nem mérsékli.

b.i.) hozzájaru| a bérleti szerződés 18. pont 2. bekezđésének módosítĺísához a kóvetkezók
szerint: A kaľbantaľtíssal és felújítassal kapcsolatos költségek abérlőt, a pótlással és
cseľével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik. A Béľlő kĺjteles az źi|agmegóvás
érdekében a béľleményen belül felmeľiitő kaľbantaľtĺĺsi, javítĺĺsi, felújítĺĺsi 

'''*k.íkatsaját költségén elvégezni. A béľlemény karbantartásávď és fe|ujitasával kapcsolatos
költségek a Béľlőt terhelik. A pótlással és cserével kapcsolatos költségek a Bérbeadót
abban az esetben teľhelik, amennyiben a beľendezési targyak műszaki ti|apota a
pótlást, cserét mega|apozzźk.

bj.) nem járul hozzźt a béľleti szerzódés 18. pontjrínak javasolt kiegészítéséhez.

b.k.) hozzájáru| a bérleti szeruódés 20. pont b.) alpontjanak móđosításához a következők
szeľint:azépi|ettovábbáazépi|etköriiliköZteľületektisnźntartásaról

b.l.) nem jaľul hozzáa bérleti szerződés20. e.) és f.) pontjĺínak törléséhez.

b.m.) hozzájáruI a 2I . pont a|abbi bekezdéssel töľténő kiegészítés éhez, a kĺjvetkezők szeľint:



Bérlő kijelenti, hogy a Béľleti szerződés 1. pontjában foglalt íngatlanokat
megtekintette, azok múszaki állapotával tisztában van. Felek megállapodnak, lrogy a
Béľlemény birtokbaadását ktjvetően Béľlő jogosult az tnkoľmányzat tulajdonÉtian
áll'ő, je|en Béľleti szeruődés 1.a.) pontjában foglalt ingatlanon felújÍtásokat végezní.
Béľlő átadja a Bérbeadó tészére az e|végzendő munkák tételes jegyzékét, aměilyel
kapcsolatban felmeľülő költségek viseléséľől Béľbeadó dönt. ľélet kif.ojezetten
megállapodnak, hogy a je|en szerződés 18. pontjában meghatáľozott munkáIatok
végeúéve|, azok megtöľténtér(5l jegyzókönyvet vesznek fel, amelyben - amennyibgn a
munkĺík e|végzésre keľiiltek _ Béľbeadó képviselője a|áfuásáva| igazo|jaa teljesítést.
Felek megállapodnak, hogy Béľlő a jelen szerződés 18. pontjában meghatáľozott
munkák szárĺiáva| igazo|t ellenéľtékét jogosult a havi béľleti díj legfeljeuu so %.ále
beszámítarli. Felek megállapodnak továbbá, hogy a felújítási munkák költségeinek
bérleti díjba töľténő beszźmításának ľészletes szabá|yairó| a fe|űjítás megkeżdését
mege|őzően kiilön megrállapodást kötnek.
Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a felújítási munkák szám|áva| igazolt, azonban
péruugyi|eg nem rendezett ellenéľtékét Béľlő tészéte ogyösszegben, a béľletĺ
szeľződés nregszífurésekoľ nlegfizeti, arrreruryiben a béľleti jogviszonyt a jelen
szeruodés26.pontjábanfoglďtaka|apjánfelmondja.
Felek megállapodnak, hogy a jelen Bérleti szerződés 1.b.) pontjában foglalt ingatlan
tekintetében a tulajdonost teľhelő pótlási és csere kötelezettségek tekintetéfen a
Bérlőnek a tulajdonost kell előzetesen megkeresni. Béľlő tudomásul veszio hogy a
felújíüísi munkak tekintetében a Ptk. haszonélvezeti jogra vonatkozó szabáíyai
fuényađők, ennek megfelelően a rendkívĹili javítások és he|yteá|Iitások költségei
bérbeszĺímítástngyátnem képezhetik. A javítási munkĺák tekintetében minden esetbęn
sziikséges az épu|et tulaj donosával töľténő egyeztetés.

b.ĺ.) hozzájaruL a bérleti szerzodés 22. pontjźnak kiegészítéséhez a következők szerint:
Bérlő jogosult az épulet homlokzatan saját cégab|áját e|helyezni, illetve aBér]tłs á|tat
megnyert és sikeresen megvalósuIt pá|yazataiban e|ĺ\írt kote|ezł| nyilvánossźlgot az
éptilet hom|okzatźn b i zto sítani.

b.o.) hozzájaÍa| a bérleti szerződés 25. módosításźłloz a következők szerint: A bérleti
jogviszony az 5. pontban meghataľozottkezdeti időponttólhatfuozottideig taľt, a felek
azt csak egyező akaruÍta| sztintethetik meg, kivéve az alźhbi, valamint jogszabályban
meghataľozott eseteket. Bérlő tudomĺísul veszi, amennyiben a bérleti jogviszony
Iejata előtt kéri a bérleti jogviszony közĺis megegyezéssel történő megsziintetését, úgy
azt|egkésőbb decembeľ 31-ig kell a bérbeadó felé jeleznie, és a tanév végéig taľtó
iđószak'ra eső bérleti díjat köteles a Bérbeadó részére megťlzetni' vďamint
b enlhazásalnak me gtéríté sére nem j o go sult.

b.p.) nem j źrulhozzá a bérleti szerzódés 26, pontjánakmódosítasáho z, tór|éséhez.

b.ľ.) hozzájaral a bérleti szerződés 27. pontjanakkövetkezők szerinti kiegészítéséhez:

A Bérlő a bérleti szerzíĺđéstjogosult ľendes felmondással megszíĺntetni a jelen bérleti
szerződés 25. pontjában foglďtaknak megfelelően abban az esetben, ha a jelen Béľleti
szeruődés 1 .b.) pontjában foglďt ingatlanľa fennálló haszonélve zeti jogmegszíĺnik.

b.s.) nem jara|hozzá a bérleti szerzőđés28-29. pontjainak módosítĺísĺíhoz,tör\éséhez.

3.) a.) a pá|yazat második helyezettjének a Baptista Szeretetszo|gá|at Egyhazi Jogi Személyt
nyilvánítja.

b.) nem jarul hozzá az épu|et átalakitásához. A bérlő éľdekében felmerĹilő felújítĺási költségek,
illetve az |993. éví LXXVIII. tv. (Lakástĺiľvény) 13. $ (1) bekezdésében foglalt berbeáĺoi
kötelezettségen tuli, valamint a bérbeađói kötelezettség kcirébe tartoző, de nem műszaki
indokok alapjánfelmerĹilő k<iltségeket nem téríti meg. 

5



4.) felhata|mazza a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot, hogy bľuttó l00
érté|łhatángabérbeszámítássalkapcsolatosdöntéstmeghozza,

5.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a haszonélvezeti jogot a|apító szeľződést mutassa be
ajránlattevőnek.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Hatźndó: 1. pont: azonna|

2.poĺt: azoma|
3. pont: a2. pont szerzódés nem teljesülését követően azonnal
4. pont: abérbeszárrlítási kérelem és kĺjltségvetés benyújtását követóen
5. pont: azoĺlnal

A dtintés végľehajtásőúvégző szen,ezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2013. április 8.

Ł
Kovács

tigyvezető

míllió Ft

a nycľĹes

ottó
igazgatő

Törvényességi ellenőľzés:
Rĺmán Edina

jegző

Mellék|et:
| . szőtmu melléklet : aj ánlatok bontlísĺíról ké szĹilt j e g y zokonyv
2. számúmelléklet: ajrĺnlatok éľtékelésérőlkészült jegyzőkclnyv (20|3.04. 08.)
3. szźlmúmelléklet: Baptista Szeretetszo|gá|atEgyhaziJogi Szemé|y ajánlata
4. szźtmu męlléklet: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhďmi Főapátság és a Szent Beneđek

Gimnazium, SzaL<képző Iskola és Kollégium ajźn7ata
5. szőtnumelléklet: Polgáľmester levele
6. szźtmumelléklet: jogi állásfoglďas
7. szźĺrÍĺ melléklet: ajáĺlatok értékeléséľől készült jegyzők<lnyv Q0|3.04. I2.)
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Jegyzőkönyv
A Práteľ utcaĺ ĺskola és toľnacsarnok béľbeadásáľa kiĺľt pályĺĹzatra benyújtott

ajánlatok bontásáról

JeIęn vannak: Jelentéti ív szeľint
Időpont: }a1'3. április 4' 10 őra 30 peľc
Heiyszín: Kisfalu Józsefulíľosi Vagyongazdálkođó Kft. 1083 Budapest, Losonci u. f. szĄm
ďatri iľodahęlyiségének I' emeleti tar gy a|őja

Apźiyź.zatła benyujtott ajánlatok bontását Nováczki Elęonóľa végzi.
Ismęľteti a pá|yázatot: A Buđapest Józsefvaľosi oĺkoľmányzat Képvisęlő.ksttiletének
67ĺ2aB. UI,27.) számri hatáĺozrta ďapjáĺl beĺbeadas céljából nýlváľros pzńyazatl felhívas
keľiilt közzététeke a Buđapest Józsefuláľosi orrkormanyzat tutajđonát képező Buđapest VIu.,
Pníter u. 11. szám ďatti iskolaépĹiletľe, és a Coľvin Toweľs Kft tulajdonában alló Budapest
V[I., Kisfaludy u. 32-38. szám alatti I. emeleti egyéb épiiletrész besorolásti toľnacsarnokra.

Apa|yžnatt felhívás kiftiggesztésľe keľiilt 20|3. miírcius 13. és faI3. ápriĺis 3. között
. a Polgármesteľi Hivatal Csaláđtámogatĺási lrodája
- a Jáľasi Hivatal okmánýrodája
. aKisfalu Kft hiľdetőtÍlb|iljaÍI,
elhelyezésľe keriilt továbbá
- az onkoľmányzat. és a Kisfalu Kft honlapján
- az ingatlan.com hiĺđetési poľtalon
megielent a
. a Józsefraros címií helyi lap f0|3. mfucius 19.i saämában
. a FIVG című hęti |ap20t3, mi{ľcius 23-áÍŁ (előfizetőknél 2013. marcius fl-én) megielerrő

számátban
. a Metropol cínrii újság 2013. mĺíľcius 19-i számaban.

Ąz ingatlanok megtekintéséľe előzetes időpont egyeztetés alapjan.

A paŁy azatra 2 ajém|at érkezett.

A Budapest Józsefuáľosi tnkormźnyzat Képviselő.tęsttileténęk 428ĺ2012. CXII. 6') számil
hatÁtorata a|apján az ajźnlatok bontĺásakot az alŕhbi szabályok keľiilnęk alkalmazasra:
30. Az ajánlatokat tłľtaŁmaző rÁrt boľftékokat a Kiíró a ptiyázati felhívasban megielölt
időpontban bontja fel. Az ajánĺatok felbontásánál a Kiírón, illetve az aŻĺ képviselő
személyeken kívtiljelen lęhetnek az ajćtn|attevők, valamirlt az általuk íľásban meghatalmazott
személyek.
3l. Az tieleti titokĺa hivatkoaássď nenr tiltható meg, hogy apäilyázarti ajárůatak felbontrĺsakor
ismertessék
a) m aj ránlattevők nevét,
b.) székhelyét
ę.) az altaluk felkínĺílt béľleti díjat
32. ApáLyazatok bontasakor és éľtékelésekoľ a Kiíľónak vagy a vagyonĹigyĺeti megbízottjogi
képviselójének jelen kell lennie,



39. A páIyělz-ati ajánlatok felbontasáĺól és ismeľtetéséľót jegyzôktinyvet kell készíteni. A
jegyzőktinyvnek taľtalmamia kell a 31. pontban felsorolt ađatokon kíviil ą pźůyáz.atĺ boľĺtékok
felbontĺsakor a pá|yázők ľészéľől felmertilt észrevételeket, kérdéseket és az ana agotÍ

válaszokat. A jegyzőkiinyvet az ajáĺűattevők közĺil felkéĺtek hitelesítik'

Nováczki Eleonóľa felkéri a megielent ajánlattevőket, hogy hitelesítsék az elkészĹilt
jegyzókönyve| amelyet a bontasi eljáľás hezańsát klvetően azoĺnď ęlkészítenek.
Megkéľdezi u' ajźnlattev.ők képviseletében megielenteket, hogy az eddig elhangzottakkď,
illetve a pälyźľ;attal kapcsolatban van.ę kéĺdéstik.

Novráczki Eleonóra felbontja az 1. boľítékot és ismeľteti, hogy az ajanlatot Baptista
Szeretętszolgálat Egyházi Jogi Személy nevń 111t Budapest' Budafoki tit 34lb. szélĺüelyu
sąervezď.nyrijtotta be. Az ajántattevő béľleti đLJ ajáilatat nettó 1.700.000,- Ft.ban jelölte meg.

Nováczki Eleonóra felbontja a 2. boľítékot és ismeľteti, hogy az ajánlatot Magyar Beĺrcés
Kongĺegácíó Pannonhalmi Főapátság nevií 9090 Pannonhďma, Vfukeľiĺlet 1. székhelyťi
szewęzetnyújtotta bę, Azajánlattevő béľleti díj ajinhatatnettó 1.500.000,. Ft.ban jelölte meg.

Novácz&i Eleonóra tájékoztatja a jelenlevő ajánlattevőket, hogy azĄán|atok érvényességének
megállapításą valamint a piÄyazaú felhívasban foglaltak szeľinti éĺékelése _ amennyiben

hianypótlĺísi fęlhívás kikülđése nem válik szĹikségessé _ 201'3' apľilis 8-an lesz. A' péůyěľ;at

eľeđményét a Buđapest Józsefuáľosi Önkoĺĺrányzat Képviselő.testtilet allapítja meg -
amennyiben hĺánypótlási fęlhívás kikiildése nem váJik sztikségessé' _ a }a1'3, ápľilis 17-én
megľendezésére keľiilő tilésén. Amennýben hianypótlrĺsi felhívás kiktildése valik
szĺikségessé, a benyijtott ajráĺlatok bíralata és apćůyázati eljfuás eređményének megállapítasa
késóbbi időpontban lesz.
A pźiyazat eĺedményéĺĺĺl a Képvísełő.testiilet đöntését kö'vetően az ajfuůattevőket a Kisfalu
Kft lęvélben éľtesíti. Az értesítésben a Kisfalu Kft. nyeľtes ajánĺattevőt felkéľi a béľleti
szeľződés megkÖtéséľe' a nem nyeľtes ajĺánlattevő ĺészéľe a levél megktilđésével egýđejtileg
visszautalja a beÍizetett ajźnLati biztosítékot az ajánlatban.megadott szám|aszámru

Nováczki Eleonóľa megkérdezi a jełenlévő ajánlattevőket, hogy van-e valamilyen kérdésiĺk,
észľevételiĺk a pźůy ŕraua| kapcsolatban.

A Baptista Szeretďszolgrĺtat Egyházi Jogi Személy képviselője megkéĺdezi, hogy zan,
ápľilís 17.ét eredmény hirdętés lesz, illetve azingat|arfi míkoľ lehet biĺokba venni, meľt a
műköđési engedély megszeruésébez sztikséges munkáIatokat el kell végeni, ami
hosszadďmasabb idót vesz igénybe.

Nováczki Eleonóra elmondją hogy még a mai napon átnéz' a benýjtott ajánlatokat annak

éľdekében, hogy sziikséges.e hiánypótlást kiadni. Ha a szĺikséges, akkor az ajánlatokban
megađott elektronikus címen éľtesíti az ajránlattevőket. A bírálat időpontja ettől fiiggően
vďtozhat. Az, hogy hiánypótlás esętén a Képviselő.testiilęt napiĺendľe veszi.e a pályazat
eľednréuyének megállapitŕsźú, előre nem tudja megmondani. Varható, hogy ebben az esetben

is napirondľe veszí a Képviselő.testtilet az eľeđmény megállapítiísĺáľa vonatkozó eiőteľjesztést,
de sajnos eľľe vonatkozóan birtosat mondani nem tud. Ha nem ápľilis 77.én táľgyalja a
Képviselő-testĺilęt az eľędmény megállapításfua vonatkozó előtĘesztést, akkoĺ af013. május

8.i iilésén t&gyalja. A Kisfalu Kft a jegyzőktinyvi kivonatbll nĺísnapľa kér hítelęs kivonatot,
így haľmadnap maľ tehetőség van a bérleti szerződés megkötéséľe, és az ingatlanok
bęrbęvételére a feltételek teiiesiilése esetén.
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JelenlétÍ ĺv
A Práter utcaĺ ĺskola és toľnacsaľnok béľbeadásáľa meghĺrdetett páůyázatru benyújtott

ajánlatok bonÍásáľól 2013. áprĺlis 4.

Kísfalu Kft ĺészéľől

Nováczki Elęonóra

Dr' Göľcstis Mónika

Dľ. Béhm Lajos

Dľavetz Réka

Ajánlattevők ľészéľól

@!e.ł.ť.Ł
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Jeryzőkönyv
A Práteľ utcai iskola es toľnacsaľnok béľbeadására kiírt pźtyfu.atľa benyrůjtott ajánlatok

éľtékeléséľől

Jelen vannak: Je|ęnléti ĺv szerint
ldőpont: 2013. április 8. 13.30 óra
Helyszín: Budapest Józsefuĺĺrosi onkormrłnyzat Polgráľmesteri Hivatal l. emelet |00-as

tĺĺľryalója

Nováczki Eleonóra megnyitja a Bíráló Bizottság üléset. Felkéľi a tagokat, hogy egymás köziil
válasszanak |ęvezető elnököt és két jeryzőkönyv hitelesítőt.

A levezetö ę|nöknek Soós Gyĺĺľgyöt, jegyzőkönyv hitelęsítőnek és Sĺĺntha Péteľnét és dr. Révész
Mártát javasolja. Kéri, hogy kézfeltaľt.ással szavazzanak.

A Bíráló Bizottság 5 igen, 0 nem 0 taľtózkođással a bírá|ó bizottság elnökének Soós Györry,
jeryzöktinyv hitelesĺtöknek Dr. Révész Mářtát és Sĺłntha Péteľnét kéńk fel.

A jeryzőkiinyvet a Képviselő.testiilet 488/2an. (XlI. 06.) szźlmú batfuozatźnak (Versenyeztetési
szaběiyzat) 40. pontja alapjłän a Dľ. Béhm Lajos, a varyonĺiryleti megbízott jogi képviseliije vezeti.

A pä|yäzatok értékelésénél a fent je|zettbatározat 40. szĹmú pontja szeľinti vagyonüryleti megbízott
képviselőjeként Nováczki Eleonóra vesz részt és nyujt segítséget a Bíráló Bizottság sz,tlmźra'

Az elnök ismerteti apźilyźuatieljaľásĺ A Budapest Józsefoárosi Önkoľmĺá.nyzat Képviselő.testiiletének
67'D0|3. (II.2,|,) szamú hatfuorata alapjan béľbeadás céljából nyilvános päůyźľaiti felhívás kerĺilt
közzététe|re a Budapest Józsefrárosi onkoľmányzat tulajdonát képezo Buđapest VIII., Práter u. l 1.

saá'm alatti iskotaépiilete, és a Coľvin Toweľs Kft tulajdonában álló Budapest VII[., Kisfaludy u.32-
38. szĺm alatti il- eme|eti eryéb épiilehész besorotású tornacsamokľą amelyre az onkorměmyz.at

haszonélvezeti joggal ľendelkezik
A pályĺáaati felhívás kifiiggesztésľe került 20l3. március l3. és 20l3. ápri|is 3' kiizött
- a Polgĺíľmesteri Hivatal Családtrámogatrási Irodája
. a Járási Hivatal okmfuyiľodája
. a Kisfalu Kft hirdetötĺábláján'
elhe|yezésre kerĺilt továbbá
- az onkoľmányzat és aKisfalu Kfr honlapjan
- az ingatlan.com hirdetési poľtálon
megielent a
. a Józsefuáros címii helyi lap 2013. mĺäľcius 19-i számában
- a t{VG címii heti lap 2013. mĺĺľcius 23-án (elöflzetóknél 2013' máľcius 2l-én) megielenő

szĺłmában
. a Metropol című újság 2013. maľcius 19-i számában.

''

Az ingatlanok megtekintéséľe előzetes időpont eryezt.etés alapján volt lehetőség.

A ptt|yázat közzetétele e1 y,71ĺn1atgk benyujtá*ának hatĺĺrideje között kět kérdés érkezett, amelyekre

adott,vá|asztminden érdek|ődő megkapott. 
dés a vo|t általános iskola tiĺzvédelmiAz egyik kérdés a gánbeszsrzési fuátra vonatkozott a másik kér

sabšýzatés az ériítésvéde|mi hatósági igazolás meglétéľe, annat megismeľésére vonatkozott.

A váläszok megadásában a Polgĺĺnnesteri Hivatď Pénzügyi Ügyosxályą valamint a Kisfalu Kft
onkoľmany zati Häzkeznlö Irođájá azonnal segítseget lyujtott. A válaszok megadása nem szenvedett

késedelme! ezért a pit|yěuat eredményessége nem keľült veszélybe'



A páiyźuati dokument..łciót háľom érdeklődö vásĺĺľolta meg, és két ajránlat érkezett az ajrĺnlatbenyújtasi
hataľidőig, ami 20l3. április 4. 10 óra volt.
Az ajĺänlatok bontiĺsáľa 2013. äprilis 4-én l0 óľa 30 peľckoľ keľiilt soľ a Kisfalu Kft' 1083 Budapest,
Losonci u.2. szám alatti iľodłhelyisegének 1. emelęti tarryalójában
A bonüison jelen voltak az ajánlattevök képviselöi is.

Az e|sö aján|atot a Baptista Szeretetszol giiatBgĺhźan Jogi Szrmély nyujtotüa be, bérleti đíj ajźn|attt
nettó l.700.000,- Ft-ban jelölte meg' a mrásodik ajrłnlatot a Maryar Bencés Kongľegáció Pannonhalmi
Főapátság és a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégitlm közösęn nyťljtotfa be,
béľ|eti d[i ajanlaüát nettó 1.500.000,- Ft-banjelölte meg'

A Maryar Bencés Kongregĺcii Pannonhalmi Főapátság és a Szent Benedek Gimnĺázium, Szakképző
Iskola és Kollégium közös ajánlatot nyujtott be, és a benyujtott ajánlatban a Fiiapátsag ĺáItal fenntaľtott
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumot jelölték meg az ingatlanok bérlőjénet
ehhez sziikséges nyilatkozatokat azajĺáńlatukhoz mellékleteként csďolták.
A Maryar Bencés Kongľegáció Pannonhalmi Föapátság esetében hiánypótlĺási felhívás kiadrĺsáľa volt
szükség, mive| az egyhłn míĺködéséľe vonatkozó hatfuozat 30 napon tul kelt' A hiĺĺnypótlás a
megjelö|t hataľidöig (20l3. áprilís 8. 12 óĐ megtöľtént. A hiánypótlás idöpontja 2013. ápľi|is 5.

A benyijtott ajánlatok mellékletei alapján megállapítható, hory a szsĺvezetekkel szemben a
béľbevételt kizáró ok nem á1l fęnn. A bérleti szerzödés tartalmaľa vonatkozóan mindkét ajánlattevő tett
javaslatot.

Az ajánlatok éľtékelése és pontozĺsa a pä|yälzatifethívásban közzetettek alapján az a|ébbiak
a.) Az ajłánlott bérleti díj összege. legfeljebb 4 pont

a.1 .) a legmagasabb ajłínlat _ 4 pont
a.2,) a második legmagasabb ajánlat_ 3 pont
a.3.) a harmadik legmagasabb ajźn|at* 2 pont
a.4.) mindęn további ajanlat * l pont

b.) A végeari kívánt oktatĺási tevékenység - legfeljebb 3 pont
b.l. szakmunkásképző és szakiskolai oktatás - 3 pont
b.2. szakkiizep és gimnráziumi oktatiís _2 pont
b.3. eryéb oktatĺási tevékenység - l pont

e.) Az oktahĺsi tevékenységet végző, az ingatlant bérbevevö szervezet tulajdonosi szerkezete _

legfeljebb 3 pont
c.1. eryházi tulajdon - 3 pont
c.f' alapítvrányitulajdon_2 pont
c.3, egyéb tulajdon _ l pont

A b. pont esetébelq amennyiben több fele szintŕĺ oktatĺłsi tevékenység megvalósíĺäsĺára is sor keľüI,

akkoľ az keľiit értékelésľe, amelyik a magasabb pontszámot kapja'

Amennyiben a benyújtott ajaĺrlatok ö,sszpontszama azcinos, előnyben részesülhet az a pőůytruó' akinek
a szakmai pľogramja:

o a teľvezett tanulói létszam meghaladja a 200 főt;
o lehetöséget biaosít a nappďi képzes mel|ett esti, levelezó képzésre;
o lehetőséget bixosít Józsefuáľosban lakó tanulók képzesére;
o célu| tŕizi ki, hory az iskola |eryen helyszíne a pľofiljába tartoza keriileti tláľsadalmi

eseményeknek;
Amennyiben továbbra is azonos ajanlatok maľadnanak, úry a legmagasabb béľleti dii dönt.



Tárgy Baptista Szeľetetszolgálat
Egľházi Jogí Sz,eméty

Magyar Bencés Kongľegáció
Pannonhalmĺ Főapátság
Szłnt Benedek Gimnázĺum,
Szakképzŕ Isko|ĺ és
Ko|lépium

a') szemoont: Bérleti díi 4 oont 3 oont
b.) szempont: Végezni kívrínt

oktaüási tevékenység
,Jskolänk a vőútazó tarsadalom
igényeiľe váúaszokat keĺesó és
adó, a felnőttek és a fiata|ok
egytithniĺködésen alapu|ó
nappali és felnőttoktatási
rendszerben miĺködö, általrános
és szakmunkás bizonyítvaný'
szakközęi skolai és gimnĺŁiumi
érettségit adó szakképzo
iskola''' Képzési ľendszeľe: Az
iskolában szolgáltató és
kézmiives szakmák közül
választhafitak a 8. és a 10'
évfolyamot e|végzett tanulók'
Ezek a kiivetkezök:
- bťrtorasztalos,
- festö, mázoló, tapétźlzó
- pincéľ,
- szakács,
- cukrász,
. számítogép szerel&

karbantartó
. bolti eladó,
. virágkötő és beľęndezô,
- kosáľfonó és fonottbútor.

készíto,
- női ruhakészíto,
- szonyegszövő

szakmunkásképző és szakiskola
3 pont

,, Nappali munkaľęnd...
- informatika
- ügyvitel
- kereskedelem
- vendéglátóipar
- turisztika

szépészet
- érettségi lehetőség

szakmunkás
bizonyítvánnyal
ľendelkezők ľészerę.. .

Esti munkarend
az elözoeken tril
- maľketink és logisztikď'

szakmunkáské pzo és szaki skola
3 pont

c.) szempont Béľlö szervezet
tulaidonosi szerkezete

egybźnitulajdon
3 pont

egyhźnitulajdon
3 oont

osszes pontszĄm a fentiek
alapirán

10 pont 9 pont

Egyéb, a pontozĺs során nem
alkalmazandó
iavaslatok.

ajĺ{ĺllatok,

ovadékfizetés Az onkoľmányzat lehetóség
szerint tekintsen el az
óvadékfizetéstől'

Bérbeszamítłĺs Kéľ bérbeszĺmíüĺst, de az
e|végrctt munkákról szłmlát
nem képes kiállítani' męrt
tevékenységi körében nem
szeľepelnek építőipaĺi és/vagy
felújítási munkĺĺk. A Bérbęadót
teľhelő és helyette elvégzett
fehiiítási munkĺłk mestéľítése

Kęľ béľbeszám itź"st, az e|v égzett
felújítasi munkfü szám|äzÄsára
képes.



mellett az a bér|eti szerzödés
módosíüisniíl je|zstt oktatási
teľmek, kabineteŁ miihelyek
kialakítrĺsanak, és az
éľtéknövelő beruházások
költségeinek megtérítését is
kéri. Javasolja, hory a piaci
igényeknek való megfelelés
olĺĺín keľiiljĺin ľögzítésre a
béľleti szerződésben, hory a
berlő köte|es évente leadni a
béľbeadó felé az esetleges
szakmasfuuktura változüatasi
elképzeléseit és az ehhez
kapcsolóđó épiilet átalakítasi
koľszeľüsítési munkaieényét.

Kiegeszítő tevékenységek Az egyhán' illetve az iskola
saját készítésü teľmékeit
áľusítani kívánja az ingatlanban
(bor, a vallási élettel
kapcsolatos sąiát kiadvrínyok,
kézmüves te.ľmékek' stb.)

A Baptista Szeretetszo|gáltat Egyhžľ;i Jogi Személy ajrĺnlatrłban je|ezte, hogy az épiilet jelen

áltapotíban szamára nem hasmálható. Kezdeményerte,hogy az oktatĺłsi termek, kabinetek, miihelyek

,,átalakíĺási munkrák Bérbeadóval ti'ľténő engedélyezteteséľe és az értéknövelő munkĺík béľleti diiba

töľténő elsaámolásĺĺľa a fe|i{ítasi munkĺĺkkal azonos eljarasi ľend kertiljön elfogadasra. Javasolják,

hogy a piaci igényeknek való megfetelés okan keriiljön ľögzítésre a szerzódésb91. hory a Bérlö
toĺóbs éventę leadni a Béľbeadó fęlé az esetleges szakmastruktrira váitonatétsi elképzeléseit és az

ehhez kapcsolódó épi'ilet átalakíŁĺsi, korszeriĺsítési munkaigényét.,, Eznn költseg ęk megtéľítését -
igény szeiint * évente'.kéľi, annak fiiggvényében, hory milyen oktatísi tevékenységeket kívan végezrri

az épiiletben. Ez az onkoľmányzat szźtmána hátnĺnyos, mivel a takástĘ{v 
'-1?,.$ 

(1) bekezdése

szerint ,,A lakás burkolatainat ajtóinak, ablakainak és a lakás beľendezéseinek kaľbantaĺtásával,

fehijítasával, illetőleg azok pótlásáva|, cseľéjével kapcsolatos kö|tségek viseléséľe a béľbeadó és a

bérlő megáIlapodása_aa irrĺnyadó; megá|lapodrás hiányában a kaĺbantaľträssal és felújítással kapcsolatos

költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a béľbeadót terhelik.'' - eryéľtelmtien

meglitarorzĺĺg melýek azok a költségek, amelyet a bérbeadónak kell viselnie. Az átalakítások

kolřségei nem ismeľiet íry a beľbeszámttÄs sem hatiłľozható meg elörą foként az évente felmeľiilő

igényei alapján. Az oktaiási bvékenységhez kialakÍtott mtĺhelyek az Önkormrĺnyzat szźlmálra ĺem

3ělentenet éľtemovelo beruhĺázást azért,- meĺi amennyiben az onkoľmányzat a bérleti jogviszony

megsztinését követően, ismételten á|talrĺnos iskolát kíván az épĹiletben miĺködtętni, a kialakított

míĺňelyekľe nincs szükség, a tanteľmek visszaalakítása az onkoľmányzattól ki'ltsegvetési feđezetet

igénye|.
Ä béľletíjogviszony megszíinését kövętően t$abb pěůyazat kęľĹil közzétételre bérbeadás éľdekében, és

a leęndő uoĺo mas ol.ĺát'ĺsi tevékenységet kíván megvalósítani (pl.: zeneiskolát), a kialakított

mrĺhelyekre isméte1úen nincs sziikség, éś igénye|hęti az ingatlan saját igényei szeľinti źlta|akitásät,vagy

a felmeľü|ö kö|tségek megtérítéset.

A Bíľáló Bizottság a Képviselő-testiilet számáxajavasolja' hogy

|') apä|yźuati eljápst nyilvĺánítsa érvénytelenné aľra tekintettęl, hory azegyik benyťtjtott pźilyźuatban, 
; 

.inl.oľrnány 
rat. gazÄasźlgi éľdekeivel e|lentétes szeľződési feltetel igény kerii|t

megfogalmazásra;
z.) a leĺeto legrövidebb hataĺidő kitťĺzese mellett Írjon ki rijabb pályázatoĘ

3.i a 2.) ponite|jesítése érdekében a Képvisęlő-testii|et 4f8l2013. (xII. 0ó.) saĺmri hatfuozat |2,. 
pontjďtaĺr fogialt hataľidőt 15 nap helyett 8 napban batźtror.zameg;



4,) a páńyěaati felhívásban egyéľtelĺnĺien kerüljiin megfogalmazłsrą hory ;,a rendeltetésszerÍí
hasanálat során, va|amint a béľbeadó által engedélyezett őtai|akitás soľĺĺn felmeľiilő kiiltségeket
te|es egészeben a béľlő viseli, azt sem ľészben, sem egeszeben nem hfuÍúlttja át a bérleti díjba
nem szłmíthatja be és értékének megtérítéset nem igényelheti. Ha a bérleti jogviszony - a béľlö
vá*łľlĺásót kivéve * a hatáľozott idő elött megszĺĺnit a béľlőnek az épü|etbe beépített, fe|szerelt, el
nem vihetó berendezęseket, felszere|éseket a beľbeadó az aĺnortizációs éľtéken megtéríti;

5.) u ajánlatot benyujtott szewezptek részére a mźr benyújtott igazolásokat (ďáíľási címpéldany,
cégkivonat) a kö'vetkező pźiyázat sonán is fogadja el, újabb igazolások benyrijt.ását ne kérje.

Soós György a Bíľáló BŁottság iilését 14 óľa 00 perckor |ezźĄa.

kmf.

Dľ. Béhm Lajos
jeryzőkönywezető

h'É

Sántha Péteľné
hitelesítő

Dr. Révész Mártä
hitelesítö

/ôJa{l\
Nováczki Eleonóra

a vagyoniigaleti megbízott képviselóje
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2. szĺmri mellékięt

t''i

Budapest VIII., Pníter u. 11. szžtm a|atti, 3638l helyrajzi szłľľlts', vaĺamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32-38. szám alatt II. emeleti, 36374lÜlMf3 he|yĺajzi száľnú iskolaéptilet
bérbeadásą

Jelentkezési lap

táľsaságok, egyhńz'ak' alapítványok számáta

Budapest, 2013. április 03.

{""_j
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Táľsaság neve, cégfo rmźĺja:. Baptista Szeľetetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Szélĺüelve: Budapest, 1111 Budafoki út 34lB

Postacíme: Buđapest, |39|Pf,241'

Telefonszáma: +36ĺĺ 466.5978

Fax sziíma: +36ĺ1' 365-64a6

E-maíl címe: hbaid@hbaid.org

Statisztikai szánąi el : 18264825-8790-555-01

Cégnyilvántaľüási száma: EJ\Z 2008 l a2 (Magyaľoľ szági Baptlsta Egyhríz)

Adószĺíma: 18264825-t-43

Számlavezető bankj ának neve: UniCredit Bank

Bankszamla-szárna: t 091 800 1-00000074-1 08 1 000r

Képvíselőj ének neve, beosztiása: Tóthfďussy Ákos iigyvezetó igazgatő

Meghaklnazott nevel: Kozma Lás?]ő

Telefonszĺíma: +36 30t6638634

Fax száma: +361/f83-0951

E-mailcíme: kozmilaszl o@fľeemail.hu

' Meghata|mazott esętén
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Meghatalmazás

Alulíľott Tĺíthfalussy Ákos, mint a Baptista Szeľetetszotgátat Egyhĺłzi Jogĺ Szemé|y
(székhely:ĺll1 Budapest Budafoki tlt 34/b.' adószáma: 18f64825.143; statisaikai sz,ámje|:
182648?5-8?90-552.01; bankszźm|nzźm: l 091800 l -00000074- l 08 l 0001 ; KIM nyilvlántarľásba
vételi szám : a0013 ĺ fa1.2-00 I ) tđľvényes képviselőj e' meghatďmazom

név: Kozma Lásdót
aĺyjaneve: MagyaľMőltia
sziiletésí hely: Nagyatád
sziiletésí idő: 1966.a9'a4.
lakcínn: 2013 Pomaz, Mandula utca.Í.

hagy a Budapest Józsefváľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĺilet 67ĺfÜ|3. (II.27,) számú

!'.'.'''.\. tatźlrozata alapján, a Kisfďu Józsefufuosí Vagyongazdálkodó KfĹ ktizľemiĺktidésével hiľdetett
Ę i petyazat alapjr{n, a Buđapest VIII., Práter u' 11. szrárn alalts,3638l hĺsz.ri iskolaépiiJet.

valamint az onkoľmáĺyzat haszonélvezet jogával teľhelt, a Corvin Toweľs tulajdonában álló
Buđapest vlil., Kisfaludy u. 3f.38, 2. emeleti, 36374lĘlf3 hľsz-li egyéb helyiség
béľbeadásával kapcsolatos nyilvános egyfoľdulós pźůyazat soľán, az etjáľás báľmelý
szakaszálban a Baptista Szeľetetszo|gaLat Egyhäzl Jogi Személy nevében helyettem és
nevemben eljárjon, nyilatkozatot tegyen'

Budapest, 2013' április 2.

,,.!:.tł=p,*
(" "'" -'/'')"t;
flóthfalúsśy Akos

ísta S zeľete tszo|gáLat
hĺízi Jogi SzeméIy
iselő

Meghatalmaeó

Tanúk:

Név: .].i:' J. :.íi... j.t..........*..:.]' l,l.*....

Alĺĺíłĺs:
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3. szírnú ąellélęt

Budapest vlil., Práter u. 11. szám alatti, 36381 be|yrajzi számú, vďamint Budapest VIII.,
Kisfďuđy u. 32.38. szÍm alatt II. emeleti ' 36374ĺ0/Nf3 he|ytajn számú iskolaepiilet
bérbeadása

A&(NLATI ÔssznsÍľo

Alulíľott Tóthfalussy Ákos, mint a Baptista SzeľetetszolgáĘat Egyházi Jogi SzeméLy vezetőĺ,."ĺ tisztségviselője (név/ĺíľsaság neve) a budapest VIil. Pľáteľ u. li. 3638] helyrajzí szĺmú
iskolaéprilet, vďamint, Budapest VIII. Kisfaludy u. 37-38. 2. enreleti száłn alatti
36374ĺĐĺN23 he|yrajzi számri egyéb helýség bérbeadĺísĺára kiírt pál|yŕnatta ajiínlatomat az
alábbiakban foglďom össze:

Nęttó havi béľleti díj ajrínlat: .'.....1.700.000,.. '..'.'

Egyéb vállďasok:

A bérbevétel célja:

tr.-..j

Budapest, 2013. ápľilis 03.

:?ru/-Pf"ł"'f"?"""{"'"''
Baptista Szeľetętszo ťgźúatEgyházi J

Tóthfalussy Akos iigyv ezeto i$azgató
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Budapest VIII., Ptéttet u. 11. szźm alatti, 36381 helyľajzi szźtĺfl, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 32.38. szÁm alaŁt II. emeletí,36374ĺ0lN23 he|yľajn szÁm,& iskolaépiilet
bérbeađasa

nÉszr,nľE's Hosszťr TÁvU oKTATÁsI PRoGRÁM

Szakmaí Program

r. Az intézmény Pedagógiai
tevékenységeinek bemutatása

Pľogľamja szeľĺnt kĺemelkeďő je|entőségĺi

A) 
^z 

iskoĺa bemutatása

1. Az Esély aľculata

Az ESÉLY Kövessi Egsébet Szakképző Iskola és Gimnáziurn 1995 óta miĺkiidik. Iskolank a
változő tfusadalom igényeiľe váIaszakat kereső és adó, a fęlnőttek és a fiataĺok
egyiitfinűkiidésén ďapuló nappali és felnőttoktaüísi ľendszeľben mĺĺkiidő, ĺíltalános és
szakľnunkás bizonyíť.łányt, szakközépiskolai és gimnaziumi érettségit adó sza}képző iskola.

Iskolánk kiemelkedő jelentőségtĺ feladatot lát el. Cé|ja az iskolarendszeľii vakképzésen és az
iskolaľendszeľĺi felnőttoktatáson keresztĹil az els{isoĺban hátrĺłnyos helyzetrl táľsadalmi
csopoľtok elsőđleges munkaeľőpiacľa tiĺrténĺĺ segĺtése, u' eÚlllkw alapú megkiilönböztetés
megelőzése, illetve lękĺizđése, a munkaeľőpiacon tapaszta|hatô megkiilĺinb<iztetés
visszaszoľíttí sa, ęzzęl a tĺíľsadalmi leszakadás ĺnegakadĺíIyozása.

1,f, Az, ĺskola képzesi renđszeľe
Az Esély Szakképzó Iskola műkodésének középpontjźhan afiatnlá1'1. Küliinböző életkoru és
felkésztĺltségíi' vďamínt eltéĺő iskolai végzettséggel és szociaĺizíciós fokkal ľendelkező
tanulók képzését látjuk el. A korábban nem kięmelkedő előmeneteltĺ, az iskolánkban oktatott
vďamilyen szakura iľant éľđeklődő gyerekek képzését is felvĺáĺlaljuk.

- Az előľehozott hiĺroméves sza.lłftépzésľę motivációs beszélgetés ritján keĺiilhetlcek be olyan
đifüok, akik érdeklődnek vďameiy szakmank iľránt.

- A szolgáltató és a kézműves szaknák köztil választhaffiak a 8. ill. a 10. évfolyamot
e|végzeht.Íaľ'ułók. A szŔľnuképzés mođuláľis renđszeľben aNemzeti Munkatigyi Hivatal, és
más oĺszágos szeľvek által kiđogozottlo'Í|tźLtwi progľamok a|apjőnfolytk. Ezekakovetkezők:

- brltoľasztalos,

- festő, máľ'o|ő, tapétáző,

- pincéľ'

. szakács,

. cukľász,

. saĺmítógép szeľelő.kaľbantaľtó,

łť
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. bolti eladó,

- vĺľágkötő es beľenđező'

- kosáđonĺĎ és fonottbrütoľ-készítő'

. nőĺ ruhakészítőn

- szőnyegszłivő

. Tanév kĺjzben felvessztik azokat a íratalokat is, akik valamelyik közepiskolábaą szakképzĺĺ
iskolában sikeľtęlennek érezték magukat, nem taliłltík meg a hetytiket, és úgy gonđoljĺik,
hogy a nálunk oktatott szakmfü valamelyike jobb érvényesiilési lehetóséget kínál. Szrímukľa
befogadó csopoľtokat miĺkÔdtętĹink, majđ személyiségi ríllapotuknak megťelelő iđŕĺben
kerĹilnek osztlíĺyközösségbe.

. 2005 szeptemberétól vęzetttik be iskoĺankban a sza|<képzésľe előkćszítő évfolyamon
történĆi fel'zárkoztató képzést. A képzést azon điłĺkok részéľe szervez-ait akik nem szeľeztet
vagy nem kíváĺurak ďapfokÉ végzettséget szeľezni, azaz nerfl rendelkeznek általános iskolai
végzetĺséggel, vagy lemorzsolódtak a szakiskola 9' évfolyamáľól, illefve elmriltak tizęnĆit
évesek. Ezen képzésiink nem taľtalmaz ńszlehezett tanít.ási tartalmakat, eszkĺĺzöket, ezl. majd.
az ajźnlotÍ. tantatgyi progľamok íľjak le. Sajátosságą hogy speciĺáÍís szempontként a
kompetencia-alapťl fejlesztést' s ęzan beltil is a szakképzés megkezdéséhez sziikséges
bemeneti kompetenciák megszeľzését teszi lehęńvé. A tanulási utak sajátos, komplex
tĺĺmogat.ĺĺsát tiizttik ki feladatként, s ezze| tulléptĺink az o|<tatás _ nevelés - képzés
hagyomiínyos rendszeren. Az elsajátítandó kompetenciák megszerzésével szalcľnai képzésbe
kapcsolóđhatnak be a diákok. Ez akepzési forma is kifirtóban van' szerepét a HÍD
pľogľamok veszik át.

. 4 évfolyamos szakközépĺsko|aĺ képzést is biztosínrnk, mely ďapvetően vendégtátlás.
idegenfoľgalom szakiľányra készíti fel a diakokat és éľettségivel záľul.

. A szakmát,YĺEY érettségit szerczrn vágyó felnóttek számáraiskolaręndszeríĺ felnőttoktatásĺ
foľmában kínáljuk ae áhitott képesítés megszerzését. Az érettségit 4 évęs esti gímnáziumi
képzés formájában kínáljuk. Itt lehetőség van előzetes tanulmanyok besaímítására, ezzel a
képzési idő leröviđítésére. Az esti szakmai képzés 2éves, akĺír csak a nappalí rendszeni.

. Az éľettséýett vagy más kĺizépiskolában vé,gzett ptlyakezdő fiatďok szálmźra szakma
megszerzésre iľányulő sza|ď<épzést, illetve a mar szalüÍtávď renđelkezőkĺek munka-eľőpiaci
képzéseket szeľveztink.

1'3. TelľeÍnk

A Prátęľ utcai iskolában szeretnénk tovább fotytatni azakat a tevékenységeinket, melyet a
Dugonics utcai iskolában eikezdttink.

Iskolánk tanulói kĺiziil a keľiilet fiatalljai mellett egyÍe többen jelentkearek a fęlnőttoktat{ísi
tagozatarlkra. Hét éve kerĺiltiink a keľĺiletbe, számos rendezvénnyel sikeľiilt felhívnunk az
iskolránkban folyó munkaľa a Íigyelmet. Pár éwel ezelőtt egytittmfüödési megállapodĺást is
kijtötttink az onkoľmányzata|, melynek keľetében beiskoiazási lehetöséget bíztosítomrnk a
kęľtilet általĺinos iskoláiban tanuló gyeľekek száĺmőra*

Jelenleg tĺibb mint 700 tanuló tanul nálunk. Szęľętnénk tovább fejlesĺeni. Ennek keretében a
fémes szakmák iľanyába nyitni' Ezekľe a szakmákľa egyre nagyobb a keľeslet melyet mi sem
bizonyít jobban, hogy szamos vállalkozźsban csak nyugđíjas koru szakembeľek dolgoznak.

i. -.
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A felnőttoktatásban jelenleg ktizel 200 ĺanulónk szal<képzo osztályba iáÍ. A Pľáteľ utcában
szeretľlénk bővíteni a felnőttoktaĺíst a nappali tagozaĺon oktatott valamennyi szakmai kínĺĺtat
iľĺnyába- VéleményĹink szerint a kĺivetkező években megduplazódik ezen at.a1ozatontanulók
száma- ok ingyenesen juthatnak piacképes szakmĺíhoz, ezze| is növelve esélyeiket aną hogy
végzettségtiknek megfelelően tudnak elhelyezkedni a muĺkaerĺí'piacon, és egy jobb,
színvonďasabb életet tudnak biztosítani maguk és csďáđjuk számláła.

f, Az iskola kłiľnyezete
2.l. Az Ískola {öIdrajzi.társtđalmi helyzete

Iskolánk Budapest MII. kęrĹiletében a )c(. százaÄ elején éptilt ľégi, valamint
folyamatosan előbulí<anó modeľn tĺiľsashazaĺ<kal köľĺilvett tivezętében fekszik. IntézményĹink
a Dugonics András utcában tatálható. Közel van viĺlamos és buszmegálló, illetve metľó.
Közvetlen komyezetĺinkben talrílható még két kĺĺzépiskola ís. A keľĹĺlęt lakóinak iskolai
végzettsége, foglalkozásą kulĺrľĺIis igénye igen változatos. Szakiskolánknak folyamatos
beiskolĺízási utĺínpótlása van a kĺĺľnyékľől. Szalanď kínálatunk alkalľnazkodik a piac
igényeihez. Minden szakmĺíhoz tarlozlk tanmrihely, illetve tankonyha' Míĺhelyeiľrk pa|yázati
támogatásokból, vďamint szakképzési hozzajźlrulasokból jól felszereltek, |2-|5 fő
fo$a|konaÍźłsaľa alkalmasďq a jelen koľ színvonalának megfelelően vannak beľendeane. A
közismereti osztályok bútoľzatrínak megujíĺásríľa, festésére nem ľégen keľĹiĺt sot, pźt|yźłłaa
pénz és önerő segítségével. Fęlszeľeltségĺinket folyamatosan boví$tik, hogy megfeledtink a
tiirvényi előínísoknak. Könyvtĺírunkat szintén folyamatosan bővítjĺik az eđdígieknél kicsit
nagyobb léptekben. Ttĺbb tanteľmtĺnkben mtĺködik đigitalis tábĺa, melyeknek a tanóľákon való
használata nagyméľtékbenboztźtjźrul a tanulók kulcskompetenciĺĺinak a fejlesztéséhez.

2,2. Ar. iskola szocĺológĺai és szalonaĺ kłirnyezete
Alapelláťásként adjuk a pályaoľienuíciós ťoglďkozásokat, szaknrai előkészítést és alapozźst a
felzárkőaaus' a tęhetséggondozás, az ifiriságvédelemmel összeftlggő szo|gźůtatálsokat, az
é|etvezetési pľoblémak megoldĺísában nyljtott mentálhigiénés segítséget.

Mtĺködésiinkkel fontos, hianypótló feladatot látunk el Budapest és vonzaskiirzete szźlmfua,

Arra helyezz{ik a hangsulyt, hogy a nevelési.tanulmínyi feltételeket fejlessziik. olyan
ľefoľmpeđagógiď modelleket adaptátunk, melyek segítséget nyujtanak feladataink
megoldasához, a kiemelt figyelmet igénylö tanulókkal való ęredményesebb bánásĺrródhoz,
ezzęIis elősegíťve a tänulók haľmonikus lelki, testi, értelĺni fejlődését, készségeik, ismeľeteik,
jáľtasságaik életkori sajátosságaiknak ĺnegfeleló tuđatos fejlesztése révén.

Szakképző iskolánkban, a kôanevelésben tzpasztaJhatő általĺínos jetenségek fokozottan
jelelurek meg: egyľe nő a kiemęIt figyeĺmet igényĺő tanulók szćlma, ezen beltil a sajátos
nęvęlési igénytl tanulók, a beilleszkeđési, tanuĺási, magataľtłísi nehézségget Hizđő tanulók
aúnya, így folyamatosan nő diálqiaink speciiális sziikségleteinek kęzęIésébez sztilséges
eszkoz-, idő. és eneryia ľáfordítás is.

Ugyanakkor iskolĺĺnk alapfunkciójätt, a sza|d<épzést sok esetben csak alrkoľ fuduk elkezdeni,
ha e hátnĺnyos helyzetiĺ fiatalok oktatĺĺsát az alapkészségek megtanításávď, megértetésévęĺ és
begyakoľoltafuisával kezdj ĺik.

Szĺikségesnek taľtjuk az elméleti tantrĹľgyakban . kiilönbĺizö okok miatt - nem eređményes
fiatďok megismeľtetését az inkább gyakoľlati készségeket igénylő kéanúves szakma
elemeivel' melyek a sikeresség, az eredményes munka elvégzésének ĺiľĺĺmét adják a Íiatalnak.
Alapelvĺink, hogy mindenkiben van éľték, amely lęhętővé teszi' hogy megtalálja méttó heiyét
a vi|ágban. Az iskola dolga, hogy ezt az értéket fe|feđerze, kimr1velésében segítsen' Több
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éves tapaszüalatunt hogy a koľábban ĺanulruínyaik alatt kudarccď hizdő tanulók sikęresnek
és tehetségesnek bDonyulnak az źůtaluk érdekesnek ítétt szakmai ismeľetek e|sajátítÁsa soľán.
A,,segítő felnőtt'' szeľepét nevelőink.mestereink tudatosan vállďják.

Kiemeltęn kezeli{ik a palyaoľientaciós tantĺłrgyakban lęfekteteťt ismeľetek áLtađasźt. a
tanulmĺínyok tetjes idejében, és a munkaheiý viselkedés eľkölcsi.etikai noľmáinak személyes
példamutaĺás á.ltali átadasát (pontosság' rend, tisztaság, źÄlagmegóĺzés stb.).

Pedagógiai prograarunkban a ,'nrasodik esély'' fogďma aú. is jelzi, hogy szeľetnéĺk esétyt
ađni azoknak a fiataloknĄ akik a kozoktatás ľendszeľében valamilyen okböl nem talált.ák
helytiket, s akiknęk az Ąrakezdés lehetőségét . véleményĹink szeľint . a tiírsadďomnak
vďamilyen foľnában legďább még egyszer meg kell adnia.

3. Af iskola tanulói közössége
3.1. Az ĺskola đĺálĺképe

Az Esély Szal*épző Iskolában, a kd'zismeľeti szakaszban elsősoľban tanköteles koru tanulók
vesznek részt. SzociĺáIís és egészségtigyi szempontból integĺríltan neveljiik veliik egffi az
iskolakoteles kort betiltdtt' és a hagyományos oktatrísból - báľmilyen oknáI fogva - kiesetĹ,
sok esetben ĺenđszeręsen nem tanuló, egyęs esetekbęn a munka világából az iskola vilrágába
visszatéľő fiatal embeľeket. Az ő életüapaszta|ataik ľendkívul differenciáltak, sokuk szźľľlfua
problémát jelent a beilleszkedés. Többségĺĺk ľendezet\en családi viszonyok kcĺztitt él" a
đeviáns életťlt kęzdetén. A t..áľsadalmi noľmáktól eltéľő éľtékeket képviselnek és az iĺltalĺánosan
elvĺĺľĺtól ęltéľő életfoľmában élnek' Mindez nem zĄa ki a szakiskolába való felvétęlüket, de
csak akkoľ lesznek képesek az iskolai renđszerifurkben megfelelő módon miĺköđni, ha
tdrekszenek életvęzętési pľoblémáik megolđrłsárą és igénybe veszik az iskolai szaksegítséget.

Áz iskoiránkban tanuló diakok _ tapasďataink szerint * tůtaJában nem magát a tanulás! a
ťudást utasítjak eĺ, inkább csak személyesebb bánásmódot igényelnek tĺáĺsaiktót és a
felnőttektől. A hagyományos ľendszerben sikeresen műkodő kortĺíľsaikhoz hasonló céljaik,
vĘyďk és képességeik vannak, đe a többségében megszokott iskolai taÍ'í.tási keľetelĺĺől más
módon próbálják łinmagukat és képességeiket megmutaüri, kiteljesíteni.

TlĹľsadalmĺ hátrányaikat elsősorban a szegény és munkanélkiili család, másodsoľban a csoĺka
család majd az állami gonđozottság jelenti, és a tanulók többsége cigĺłnycsaládból származik.

Velesailetett bátranyt elsősoľban a beilleszkedesi zavar és a ľészképességek hiánya, a
đyslexią dysgráťrą dyscďhilia jelent' de az évek sonin egyre több a neuľotikus, depressziós,
szorongó vagy enyhén éĺtelmi fogyatékos tanulónk is.

A másođlagos, . követkeanényes háľányok közÍil a szocia|izĺĺlatlan viselkędésmődok' az
ö'nfegyelem-ĺĺnkontroll hianyosságai, aŻ, alacsony tinértékelés, a negatív én-kép, az
agľesszivitlís, az elégtelen tanulási motivrłció, illetve az elméletí tárgyak tanulasĺínak
nehézsége a leginkább jellemzők.

Az érettségizett és ĺnisodszakmłís tanulók háE'ínyai a szegény családbóI, s az általuk megélt
sikertelen felvétęlikből, illetve munkanélktiliségből fakadnak ęlsósorban, melyĺek
ktivętkezmérryei az alacsony önéľtékelés, vagy negatív én-kép, azźtkőzottság,Yd1! éppen az
agresszivitás.

Módszeľeink (a tanulókkal való fokozottabb törődés, a ment.iĺlhigiénés csopoľľtal
megĺímogatott egyéni bánásmód, a megéľtés, a diffeľenciálas, atiitęlem és a ktivetkezetesség)
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legttibbjĺiket mégis az inteĺuivebb tanulás felé kanyítja, és eljutnak a szakmaszerués
1ehetőségéig.

3.2. Kapcsolat a sziilőkkel

Áz ískola a sztiiők és a gyeľekek szolgálatiłban|ätja eI feladatĺít. Fontosnak taľtjut hogy a
sziilők ísmerjék az iskola nevelési pľogľamját.

Az iskola és a sziilők ktizĺitt sokféle kapcsolat létezik, ezek spektruma a legszemélyesebbtől a
hivatalosig terjed. E két szélső pólus kĺizött vannak bĺzalnras beszélgetések, a fogaĺlóĺiľák, a
nyíIt napokon való részvétel és a szĹilői értekezletek. Míg a sziilői éĺekezletek témája
elsősorban az iskolai eseményekre,témtůła vonatkozik, adđig a fogađóórák mindig rLz egyes
tanulókĺól, a veltik kapcsolatos gonđolatok és álláspontok információcseréjét teszi lehetővé,
valamint folyamatos visszajelzést bixosít az iskola miiktĺđésének és éĺtékelésének
vonatkozásban.

Az iskola, mint oktató-nełelő intézrrény csak akkor múködhet eredményeserg ha a tanulók
családjának éľdeklődésre is épít és Íigyeleĺnbe veszi a sziilői érdekeket. Az iskolai nevelés, a
személyiség haľĺľronikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szĺilői hrĺz és a pedagógus

ĺ. i ktizĺĺsség aktív egyitttrniĺködése.

B) A nevelési pľogľdm

Ł' 'j

1. Az iskolában folyó nevelő.oktató munka pedagógiaí ďapelvei, céljai, felađatąi, eszközei és
eljĺĺľĺísai

1.1 Peđagĺígĺaĺ alapelvek

Az oktatas csak egy tésze azoknak a f'eladatoknak, melyekkel pedagógusainkilak meg kell
bĺľkóznunk. Csak kreatív, đinamikus, empatikus készséggel rendelkező, éľett személyiségtĺ'
pedagógiailag' illetve szakjĺĺnak elméleti és gyakorlatí fudásanyagában jól felkésztilt
peđagógusokkď képzelhető el az ískola elveinęk megvalósíüása. Alapvető kĺĺvetelmény, hogy
legyen a szakteľiĺĺetén jaľtas, és áliandóan megijulni képes, higgyen a tudás fontosságában és
an" a 1aníwényaĺ számfua diffeľenciáltan át tuđja adni. Szakĺnď munkáját következetesen,
embeľi viszonyait őszintén és páľÍatlanul alakítvą đe személyes érzęfuĺreit fęlvállalva, a diák
éľdękeit minden kĺiľĹilľnények kiĺzött szem előtt taľľva mťĺköđjön' É13en a tanłrlszabadsággal,
és törekedjen affa' hogy az iskola mfüödése zökkenőmentes lehessen' A devianciźů<, amasság
al|apota iľánt elfogađó, segítő attitrĺddel ľendelkezzen, ismerje és értse a Íiatalt körtilvevő
kulturákat és szubkuĺfuľákat, a serdiiĺő- és fiatďkor psziclrológiáját, alkalmazza a pedagógia
alternatív segítő módszeľęit'

A tŹnár elfogadfuanak alapja nem a pozíciójából ađóđó tekintélye, hanem a személyiségébőt
fakadó hitelesség. Hitelesség a dĺĺíkok' a tanáľok, és a kÍilvilág felé. Tehát alapvetö
elvánásunk, tlow az iskola ęlveivel és mriködési módjávď egyetéľtsen, azokat vá||alja és az
adottbe|yzetbenatlĺľsađalomszÁmfu ak<izvętítenitudja'

Kiemelt figyelmet foľdítunk a marginalizálőđő téteg, taľtós foglďkoztatásának eiéréséhez
sztikséges tanulmrĺnyĹnevelési feltételek biztosíŁłsláĺa, integľrĺlt nevelésére.

Fontosnak taľtjuk az ,,sajátos nevelési igěľryĺi', kategóľiĺĺhoz sorolt tanulók integľált nevelését,
kortfusaik közötti fejlesztését, valamint az érzékszđĺ. mentĺílis és, kľónikus betegek
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ťę|rarkőnaasát, oktatás ät _ ha egyébként feĺkelthető a motivációjuk a ĺanulasra és az
életvezętési problémák megoldasára.

Fetvállďjuk a deviĺíns, kďlódó, más okĺaĺłsi intézményböl kiesett fiatďok nevelését' Tuđjuk
és elfogadiuk, hogy a ťratď magánél'etí és kĺĺrnyezeti problémlíi, kultuÍális és gazdasági
hátrányu és hiányosságai megjelennek az iskolď pályafutás sorĄ és a tanulási, viselkeđési
és magatartlísi hátľĺányok iskolai kuđarcokhoz vezetnek. E kudaľcok enyhítésére, a
hłĺcskompetenciákkiművelésałel a hátranyok kiegyenlítéseľe és olyan éľtékek megmutatiísára
heLyezzilk a hangsulyt, melyek elsajátítasáva| a fratal képessé váIhat iđővel az örÉÄ1ćł

élewitelre.

A tanóníkon kívtilí munlcĺja is (konferencián való ľészvéte|, tfugyalĺísok, ĺímogatasszeruő
tevékenység, kapcsolatok fęlvétele és ápolĺísa, stb.) segíti a kiizČĺsség fejlesztését. Ezze| a
tevékenységgel kĺizvetve vagy közvętleniiĺ saját munkáját is megkönnyíti, hiszen erktilcsi és

anyagi tlámogatást nyilvánosságot szercz az iskoląnak, lęhetősé.get teľemt a úszanl|ő
fiataloknak a továbblépéshez' A pedagógus a tanóráia kívtil lehetőségei, képességei szęľint
(az isko1a és điakok igéĺyeihez igazodva) ľészt vesz a gyakorlati teendők intézésében, a
konfliktusok megoldásában, a fiatalok mentalhigiénés gondozísában. A nevelőtestĺilet
egyĺittmiíködő, és ďapéľtékekben megegyezö, a közösség ĺészéľe mintaadó csopoft, melynek
ktivetkezetes, támogató attitiiddel kell ľendelkeznię.

t.2. A nevelő-oktató munka feladatai

Az iskolánkban fotyó nevelés.oktatas feladatait úgy próbĺíljuk megbatłáĺozni, hogy
intézményĹink minden rászoľuló tanulója srÁmźtra rnegfelelő ellátast biztosíthassunk'

A eoqdozási programunk ľészelemei:

. szacializációs pľogľam

. személyiség fejlődésének dokwľrentĺíciós programja

. speciális bęilleszkeđési pľogľam a tanév közbęn érkezeťtek szálĺnára

. nyomon követési proglam

Pedagógĺai Pľogľamunk a Nemzeti kłĺznevelesről szóló 2B1Ĺ. évĺ CXC. Tłin'ény,
vďamÍnt az új Nemzeti alaptanten ĺĺItal megfoga|mezott alapelvekkel összhangban van.
Ezt támasztsa alá Peđagógiai Progľamunk és Helyi Tanteľviink, mely koherens e tĺĺľvény
đeklaľáĺt céljával, mi szeľint iskolánk célja is a társadďmi leszakadás megakadályozása, a

tehetséggondorÁs, valamint a tanulók baľmonikus lelki, testi és éľtelmi fejlődésĺik ťudatos
fejlesztése.

IntéanényĹink ręndelkezik többféle minőségi tanrisítviĺnnyal :

. Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlęsztési Program te]jęs könĺ mínőségirrĺnyítĺĺs
modellje bevezętésébęn való részvéte]ért

- Alapítványi és Magániskolĺák EgyesĹlleténęk Minősített Iskolája cím2aI2
. Fĺiggetlen Pedagógiai Intézeĺ áital kifej lesztett ĺninőségmođell 201 0
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il. Peđagógiai program a|apjan a sajátos nevelési igényű gyemekek, tanulók, a
beílleszkedési, tanulási, magatarhfui nehézséggeĺ ktizdö gyermekek, taľIulók, vďamint a
hátranyos és hahaozoĺan háhĺínyos helyzetiĺ gyermekek, tanulók nevęiésévęl, oktatásával
kapcsolatos tevékenységek bemutatr{sa'

Intéznényiink foiyamatosan fogađ sNI, BTMN, HI{, HHH tanulókat' Tevékenységi
teriiĺetüĺkön széleskönĺen ťoglďkozunk veltiŁ melyet a továbbiakban ľészietezĹĺnk'

1. Á sajátos nevelési igényiĺ, és a beillęszkedésí, magataľüisi nehézséggel kĹizdő tanulók
integrált nevelése, oktatrł'sa

Intézményiink kĺĺlđetésének tartja a hátľłĺnyos heiyzeťií fiatalok esélykiegyenlítő nevelését-
oktaüását. Ezéľt felvállalja kĺilönbĺiző specíális nevelési igényíĺ tanulók integralt ellátását is.

A sajátos nęvelési igényü tanulók eredményes szociďizácićĄát, iskolai pályafutasát
elősegítheti az integrált . nęm sajátos nevelési igényü tanulókkď egyĹitt tĺiľténö _ neveléstik-

- Az egyiittnevelés megvalósításábaľl' a kiilönböző pedagógiai színteĺeken figyelembe
veszi a specíiĺlis nevelési igény típusát, az ęlmaruđĺłs słilyosságźlt és a tanuló egyéni
jellemzőit'

- Ennek éľdekében biztosída a specirĺlis nevelési igény típusĺínak megfelelő környezeti
feltételeket (éptllet, osztiílyterem berendezése, specialis eszkiizök) és sérüÍés.
specifikus módszertani e{j aľásokat alkalmaz.

A speciális nevelési igényu tanulók neveĺéséhez szĺikséges feltételek a Nemzeti
köznevelésrőĺ szóló 201l' évi CxC tcirvény szerint _a fogyatékosság típusrĺnak és
súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta' konduktor foglalkoztatásą
speciáIis tanterv, tankönyv és mrís segéđleĺek, illetve a szakéĺöi és rehabilíĺíciós bizottság
által meghatárazott sz,aLmai szolgáltatások biztosíüísa. A nevelés.oktatás szeľvęzeti kereĺének
megválasztását, az ďkalmazott specialis módszęr- és eszközľendszęrt minđen esętben a
gyeľmekek rłllapotából fakađó egyéni szĺikségletek hatírozzík meg.

A sajátos nęvelési igényii tanulók integľrĺlt nevelése, oktatasa, fejiesztése team munkát
ígényel, melyben a peđagógusok egyiittrrrliködnek az ĺntézmény gyógypedagógusaivaĺ. Az
egyÍitbniikćĺđés iľiínyelvei a következők:

A pedago gus egyiittrníĺk<idik kĺilönbö zo szakemberekkel :

. a gyógypeđagógus iľanymutatásait, javaslatait beépíti a peđagógiai folyamatokba;

- a tilfranya9-feldolgozásnáI figyelembe veszi a tĺintźltgyi taľtalmak - egyes sajátos nevelési
igényu tanulók csopoľtjaíľa jellemző _módosulrĺsaít, melyeket ahelyi tanterv tarta|maz;

. sziikség esetén, a gyógypedagogussď való konzultĺíció segítségével egyéni fejlesztési tervet
készít;

. ęnnek alapján egyéni halađási titemet biztosít;

- a diffeľenciáIt nevęlés, oktatás céljábót individuális módszereket, technikáń<ata|ka|maz:

- a tan&ai tevékenységet fogÍalkozasok során a pedagógiai diagnózisban szeľeplő
javaslatokat beépĺti;

jo
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- a folyamatos éĺtékelés, hatékonyság.vizsgáIa! a tanulói teljesítmények eiemzése ďapjrín -
sziikség esętén - eljáľásait megváltoztatja, az ađott szrikséglethez igazođő módszereket
meryálasztja;

. egy-egy taľrulási, nevelési helyzet, probléma megoldasĺíhoz alteľnatívríkat keres;

- alkďmazkođík az eltérő képességekhęz) azeltérő viselkedésekÍrez.

A gyógypeđagógiai tanźľ ĺtenpeuta az egyĺittmfütidés soraľl:

. segítí a pedagogia diagnőzis éľtelmezését;

. javaslatot tesz a fogyatékosság típusiihoz, a tanuló egyéni igényeihez szĹĺkséges környezet
kíalakítására (a tanuló elhelyezése az osztiĺlyteremben, sziikséges megvilágítas' hely. és
helyzetváltoztatźst.segítőbútorok,eszkiiztĺkalka|mazasastb.);

. segítséget nyujt a tanuláshoz, művelőđéshez szĺikséges specialis segédeszközdk
kiválasxísában, táj éko ztat a beszeľzési lehetöségekľől;

- javaslatot tesz gyógypedagógiaí speciÍikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazasara;

i'.'.'.l . fĺgyeleľnmel kíséľi a tanulók hďąđasát, részt vesz a ľészeľedrnények értékelésében,
ą''. 'i javaslatot teszaz egyéni fejlesztesi sziikséglethezigazodó módszęrvĺíltásokra;

. egytittmiĺkĺidik a pedagógusokkal, iľanymutatrásai soľán figyelembe veszi a tanulóval
foglďkozó peđagógus tapasztnJatalt, észľevételeit j avaslatait;

. egyéni és kiscsoportos teľápíĺás fejlesztő tevékenységet végez - egyéni fejlesztési terv
alapjźn- ennek sorĺán támaszkodík a tanuló meglévő képességeire' az ép funkciókra;

. programokat, pÍogramcsomagokat á.llít ĺissze;

- szĺikség esetén a gyógypeđaeóglaí központok segítségét kéľi a tanulók ę|látásćhoz.

Az inténnény a Pedagógiai Program és a helyi tanterv specialis nevelési igényu tanulókľa
vonatkozó ľészęinek kidolgozása során figyeĺembe vętte:

- A Nemzęti alaptanteľv ide vonatkozó Irrányelvét

- a koznevelési ttĺľvény ide vonatkoző etóírásut,

. a nevelés és oktatlás helyi cétkitiízéseit és lehetőségei!

. a fenntaľtók _ Minőségiľĺĺnyítási Program đokumentumában megfogaĺmazott _ iskolai
neveléssęl kapcsolatos elvaĺasait,

- a szĺilők elvĺíľasait és

. az iskola altal nevelt tanulók sajátosságait'

Á fentieket figyelembe véveintéznénytink az aĺábbi speciłílis nęveiési ígény típusok integľrílt
e|lźltÉľiát vállalja:

. Éĺelmi fogyatékos tanulók (tanulĺísban akadáĺyozotttanulók, éľtelmileg akadályozottak)

. Beszédfogyatékos tanulók (beszédhiba, enyhe beszé'dzavn)

- Megismerő fimkciók vagy a viselkedés fejlődésének taľtós és sulyos ľęndellenességével
ktizdenek ( đyslexią dysgľaphia, đyscalculia;kóros hyperkinetikus vagy kóľos aktiviĺĺs zavat

. Tanulasi, beilleszkędési, magatartasi nęhézséggel ktizđő tanulók.

tĺ)
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f. A háErínyos és halmozottan hĺĹtľanyos helyzetű tanulók nevelésével, oktatłísávď
kapcsolaÍos tevékenység bemutatĺĺsa

Intéanényĺinknek van dokumentált és méikĺidő pľogramja a hátĺrínyos' vagy halmozottan
hátrrá.nyos hetyzetb tánulók pľoblémĺíinak kezeléséľe.

2,1 A szocĺális hátľányok enyhítését segÍtő tevékenység:

Az iskolrínkba érkezó diĺĺkok problénr.íik szeľint jellemző csopoľtokba oszthatók, amely
pľoblémákkal mar a nevelőmunka elején számolni kell' főképp aznĺt, hogy időben segíteni
fudjunk, hogy ne növeljiik tovább esetleges gonđjaikat, hogy el ne romoljon az ďakuló
kapcsolat.

Az iskola minden nevelési feladatot végzo munkatársának koľábbi tapasztďatokból fudnia
kell, hogy milyen típusú pľoblémái lehetnek közvętlęn neveltjének, de azok felismerése csak a
csönđes és észrevétlen segítségnylijtás suintjén jelenhet meg munkĄában. Tanuló és nevelő
között csak akkor válhat nyilvánvalóvá a megoldásra varó, és mĺĺst nem sénő gonĄ ha a
tánuló kér segÍtsége| ha maga mondja meg' Az oszüílykĺiztisség és az iskola nyi|vánossága
elé pedig még ľitkábban vihetö, csak aĺ<koĺ, ha azt a diĺĺk kéľi, ha az elengedhetetlen a
megoldashoz. A điĺák személyes pľoblémájáÍak nyilvánosságľa hozása semmiképp se lehet
bĹĺntetés, se védelem eszköze. A személyiségi jogok védelme az iskola pedagógiai
munkáj ának egyik legťontosabb alapelve.

Á fentiek figyelembe vételével is nagyon fontos ťudnunk, hogy milyen típusu problénrak
motiválják tanítvanyairrk csęlekedeteit, milyen gonđokkal ktizdenek, mihęz kęll szĺĺmukľa .
néha észrevétleniil - segítséget adnrrnk.

A tanulók tipikusnak tekinthető személyes gondjai koľábbi tapasztalatok alapjan:

. szociális hátrĺĺnyot szegénység

. szeľetethi źmy, u éľzetĺni kiszolgáltatottság

- a csonkacsďád szinđľómĺák

. a mostoha sziilő (éIettars) szindľómĺík

- alkohol szindľómak

. nevelőotthoni szindrómĺłk

. családi zsaľnokság, ..túIzott szigoniság'' kdvetkezményei

. korábbi iskolai éĺmények káros haĺása

- kisebbségi, .oťomď' pľoblémák

. egykoľi btĺntetettęŁ ľészben gyógyult szenveđélybetegek

- egészségi vagy mas objektív hátránnyäĺ ktizdők gondjai.

2,f Szocía|ĺzácĺós p ro gram

A hátrányos helyzetben lévő, đľopout ťratalok befejezett iskolai végzettséghez és
sukképzettséghez juttatĺsa többlętráfordí.tást igényel, minđ anyagi, mind pedagógiai
éľtelemben. Aháaáĺyos helyzetiíek kiizé soľoljuk a raÍna szźltmazźlsŕl ťratalokat _ etnikai
nemzeti kisebbséghez va,ő taľtozásuk miatt ís. Ezekben az esetekben száľnolni kell olyan
szempontokkal is, amelyek saját kozĺisségeik tradicionílis értékeivel, noľmáival kapcsolódnak
össze. Pľogramunk úgy fordít figyelmet a hźlttŕnyos helyzetii tanulók képzéséľe, hogy
egy'tttal a csďádokat is bevonja a tevékenységbe. A điák szźmára eryÉrtelmiívé tessztik, hogy
a csaĺádot semmiképpen sem tudjuk és akaľjuk belyettesíteni.

ń r'}
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Nevelésiink.oktátásuilkkaĺ' az addig elszenvedett iskolď kudarcokat kompenzáljuk úgy, hogy
a diák magataľtásának rnásságát nem csupáĺl megállapítjuk, hanem az okaít felkuta$uk, s a
beilieszkeđés segítésének ĺľányába visszĺik, olyan normaľendszer kialakításávď és
elváľasávď, amely a frata| élętvezetését vélhetően hossal időn átt segíti. Az iskola a diŕrk
viselkedésében fęlĺnęrĹilő tanulĺási és magatartÁsi pľoblémákat és az iskolával való
konfliktusokat _ a veszélyeztető helyzetek kivételével - a diĺĺkkal egyiitt, kĺilső szeľvezetek
bevoľľísa nélkiil próbáij a megolđani.

A tanĺíľok miíködéstik soľĺín, mint kiilĺinbtiző személyiségek, tuđotosan solďéle éĺéket
képviselnek, ľnelyek követhető vagy elutasítható mintául szolgríĺhatnak a fiatalok számfua.
Altalĺínos elv, hogy a diak és a tanaľ az iskola minđennapi tevékenységeiben egyĹittĺniikođésľe
épít, az egyén és kĺjzösség jogait és kötelezettségeit figyelembe veszi, munkája során a
megértés és bizalom kiépítéséĺe tĺirekszik.

Az Esély Szakképzö Iskola és Gimruízium közösségében a belső és kĺilső pľogľamokon vďó
részvétel a tanítas és nevelés integľáns tésze. Az ískolában kialakult hagyomány. és
szolűísrendszer alapjan minden évben kĺizös tinnepeket tarfunk farsang, Miklós nap,
Mesterségek ĺinnepe, Erzsébet nap, Luca-napi vłísĄ Kaĺácsony' Vďentin nap, Toleľancia
napot Majĺĺlis, Ptinkt'sdöiő Szęntendľén, stb).

Ezek az atkďmak életszeľű módon illesztik a mindennapokba a ťratalok és felnőttek közĺjs
szóľakozásanak és munkavégzésének lehetőségeit (alkotótłäboľok, alkot,óhtlz műköđtetése,
kĺĺmyezetvédelĺni t.íboľot eľdei iskolak).

A fenti lehetőségek és alkalmak - azzaI. egyĹitt' hogy mĺís-mas élethelyzetre,
problémamegoldĺisra és feladara koncentľálnak, - a fiatalok személyiségfejlőđésének teľepei:
ľneg kell tanulniuk ae egyíiÍtélés és egymiísra Íigyelés módszereit és szabályait, a kiizĺĺs
munka soľán kötÓtĺ megállapodĺĺsokat senkinek sem célszęľű felrugni, az egyldtĺtes szabađidő
srabáLyait gondosan ki kellmunkáIní. Trívol az iskolától a szeméiyes példaađĺás még nagyobb
jelentőséggel bíľ. s mind a két fél szálmźxanagy felelťisséggeljar.

2.3 A személyĺség fejlőđésének đokumentácĺós pľogľamja

SzĹikséges az ískolába keľtilt fiatalok magas szÍnvonalú ellátása. Ennek alapja az, hogy a
felvételt nyert Íiatalok állapot.meghatfuozáséú elvégezzilk. Tďán kÓzhelyszeľű" de a segítő
háttéľteľiiletęk tevékenységének hatékonysága nagyban fiigg az ellátas megkezdésének
ídejétől. Minél inkább pľeventív a tevékenység, annáJ nagyobb eľeđmény vźxl:.altó az egyén
életében" s táľsadalmi szinten egyaránt'

Vizsgálataink a kognitív képességek és lehetőségek, az egészségtigyi ĺállapot a lelki egészség
és a szociáIis helyzet meghatĺĺľozísát segítik. Hítiink szeľint az ađott tanuló źilapotÁnak
megfelelö elláĺís eľedményezľreti csupán azt, hogy a fiatal az iskolĺánkbóI kikeľtilve
optimálisan haszruílta kí az źůtal,łĺlk nyujtott lehetöségeke! s fejlődött lehetőségeivel
összľrangban.

Szeméłyiségfejlesztésĺ dokumentum:

Iskolánkban évek óta minden tanulóľól személyiségfejlőđési đokumentumot vezettink, amely
ittléĺik sonĺn végigkíséri a tanuIót. Célunk ezzel is a óiák.minél alaposabb megismerése azért,
hogy tudjuk melyik tanulónál, honnąn indulhatunk ki, milyen mrär meglévő készségeire,
kompeÍencilĺira építhettink-

A tanuló neve helyett kódszrímot haszľrálunk ęzzel is Íigyelve a személyiségi jogok
tiszteletbenntaĺt á.stp a.

A dokumęnĺmot minden tanév első félévében töltik ki az osztályfłinĺikök a tanulóval egltitt.

{t
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A tanév vége felé ismét leiilqek és egy fejlesztési teľvet dolgoarak ki ĺiĺľa vonatkozóan, hogy
az ę|őzćńeg meghatáľozottnkbő|" mely teniletek fejlőđtek' illetve melyek szoruInak még
fejlesztésľe.

2.4 MentálhĘiénés team:

Iskolánkban a helyzet azonban más: a tanulók jelentős kínyada kiizđ tanulási és éIetvezetési,
s más pľoblémákkď, ezétt ezek mego!đása csupán speeíalizált ellátási ľęnđszer _ a 20a2-es
é!,től működő Mentĺlhigiénés Tęam.ĺink - aital lehetséges. Ebbe a munkacsoportba
szociáIpedagógus, gyeľmek- és ifiúságvéđelmi felelős, szociálĺs munkas, pszichopedagógus,
fejlesztő pedagógusok. dľog-kooľdinátor, szĺikség esetén védőnő és iskolaoľvos taľtozik. Á
kialakítotľ koncepciót, valtozásait, a felmeľtiiő akľuálís feladatok e|végzését hetente beszéljiik
meg és eĺleĺőrizz1lk.

2.5 Gyeľmek- és ĺťjtĺságvédelemmel kapcsolatos feladatok

A gazđasägs és tĺársađalmi változások kŕivetkeztében tömegméĺetekben jelentkezó, és a
családok életében felhďmozódó pľoblérnak kihatnak a gyermek- és isuságvédelemľeo
gonđozasra is. Egyre tĆibb a veszéiyeztetó tényező: az.,,xbanlzáció, a családok széthullásą a
ttllzott anyagias személet, a munkanélktiłiség' vagy csak a szegěnység.

Ifiúságvéđelmiink feLađata, hogy enyhítsiit ha lehet, kikiiszöbiiljiik a családi nevelésből, a
kö,rnyezetből fakadó intenzív aľtďmakat, illętve a taľsadalmi viszonyok negatív hatásaitól úgy
védj ĺik a ťtata|t, ho gy felkésztilbe s senek az árta|mak kivédé sérę is.

2,6 Atanulásĺ ku da ľcľa ítélt t anuló k Íe|zárkőztatási pľo gra m j a

Főlęg azo|<at a tanulókat soroljuk iđe, akiknek komoly problémájuk van a középiskola első
évében, đe rendszeľint már az źůtalanos iskolában is a gyenge képességűek közé helyezték
őket. Ezeknek a tanulóknak alig, vagy tďríĺr soha nem ađatott meg a tanulássď, egy feladat
megolđásával kapcsolatos sikeľélmény. Az iskolrához fiizőđő kapesołataikat inkább kudarcok
jellemeaék. Nem csodą ha nekik is igen korán kialakult kuđarckerĹilő magataĺásuk: hźľ;i
fę|adataik elkészítésének hiányą iógások, puskĺłzások, stb. - ęrze| is tovább ntivelve
lemaľađásukat. Ennek elkenilésére stratégiát dolgoznmk ki. A felsoľolás talán nem teljes, de a
rnindennapi gyakorlat legÍbbb eiemeit tiikrózi:

2.7 A befogađĺó osztály progľamja

Iskolankbali a tanév közben érkęzó 9-10. évfolyÍunos tanulókat az ún. ,,befogadó'' osztáIy
vĄa.Az ide jelentkező fiatalok gyakan egyetleľl' iĺl. végső megoldrłsa kĹiltinbtĺző okokból
(pl' hi.ínyzĺás, tanulási nehézségek, beilleszkedési zavaĺnt egyéb iskolaí vagy családi
konťlikĺrsok) az iskolavĺíltlís. Megfigyelhető ruĺłuk, hogy sok negatív tapaszta|atta|
renđe1keznek a tanulással, tanĺárokkal és egyáltalĺĺn az iskolával kapcsolatban. Emellett viselik
kamaszkoruk és gyalĺran kÖrnyezetiĺk o,teľheit'' is. A progľaĺn ęzeken a nehézségęken kívin
enyhíteni, tompítani.

2.8 Í e|zárkintatłó évfolyam

A szaÝképzést ęlőkészítő évfolyam keretében a|apkésr.ségek fejlesztése, szocia|iz,źrcíő,
príiyaoľientáció és szakmai alapozís folyik. A képzésí szakaszok és fejlesztési feladatok e
négy kiemelt taľtalomhoz kapcsolódnak.

lh.
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A képzést azoknak a tanulóknak ajánljuŁ akik a képzés megkezdése előtt betöltötték a i5.
éIetévĹiket' nem rendelkeanek befejezett altalános ĺskoĺď végzettséggel, vagy tĺjbbször jáłtÁk
sikertelentil a kilenceđik osztźiyt,

Az évfolyamon gyakorlatkĆĺzpontú, projektmódszeĺrel töľténő oktatás folyik
mođulrendszeľben, négy képzésí szakaszban / szociaJizÁciő, alapkészségek fejlesztése,
pĺilyaorientáció, szakmai aJapozźs /. Nincs numerikus osztźÁyzÁs, a tanulók értékelése
megszeruet| kompetenciáik aĺapj an töľtenik.

2.9 Dobbantó pľogram

A Dobbantó, progľam egy éwe szól, mely egyéni fejleszĺésen és integráción alapul. Képzése
moduláris' Eĺtékelésę nem éľdemjegyekJ<el történik. A tanulół&al team.munkában đolgozó
pedagósusok foglalkoznak. Alapvető múködési sr'abáLyzafunk a ttiľvényi háttéľen kívĺĺI a
gyeľmekkel rnegköt0tt szerződéseken alapul.

Jelenleg kiđolgozás ďatt lévö HÍD programot szęĺetnénk megszeľvemi, mely lehetőséget
biaosÍt a tanulók szźlmára abbano hogy beléphessenek egy éves fe|zárkőztató képzés utĺán a
szakképzésbe vagy a szakkozépiskolába.

2.10 Másođík Esély Gimnázium 
''Az 

Esély új esélye''

A peđagőgiai progľam elsősorban a készség. és képességfejlesztésre épül. A Második Esély
GimnĺĹziumban köteiező az attematív pedagógiai módszerek ďkalmazása, és kiivetelĺnény a
diákot passzivitłísľa késztető frontalis és demonstĺatív okĺatĺĺs kenilése. A pedagógiai nevelés
nem a tananyagra és a szoľosan vętt iskolai ónĺkľa korlátozódik, hanem a bekerĺilö fiatalok
teljes életéľe hatnia kell. Fontos, hogy az iskola sikeľélmények megvalósuiásának helyszínévé
alakuljon át.

20|3. március 26-arl kaptunk értesítést aľľól, hogy a következő két évben folyathatjuk a
Mĺísodĺk Esély Gimnáziumi progľamunkat, rneÍt megnyertiik a ľÁľĺop 3.3,9, pa\yánatat,
melynek keľetében 41 millió foľintot fordíthatunk fejlesztésekľe. Ezeket a progľamokat
szeľetnénk a Pľáter utcai iskolában végrehajtani, és a kertiletben élö Íiataloknak lehetőséget
biztosítani arra" hogy szakłnátvagy érettségit szerezhessenęk męntorok segítségével.

Ł*'*j

B apti sta Szęľętetszblgáůat E gyhźEi J

Tóthfalussy Akos tigyvezetó i
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4. szĺmu.ľnelléklet

Budapest VIII., Prátet u. 11. szĺíľn alatti, 3ó38l he|yrajzi számú, vďamint Budapest VIII.,
Kisťďudy u, 3f.38. szám alatt' II. emeleti, 36374laĺN23 helyajn számú iskolaepület
béľbeadasa

ľ.ľyILATKaZAT

Vége|számo|ásľól, csődeljáľásľól, felszámolásról

Alulírott Tóthfďussy Akos, a Baptista SzerętetszolgáJatEgyházł Jogi Személy (tíľsaság neve)
képviseletében kijelentem, hogy a ĺĺrsaság

o végelszámolĺis ďatt

ł ellen csödeljarás folyamatban

o eilen felszámolĺási eljlárás folyamatban

Budapest, 2013. április 03.

A *-gal megjelölt ľésznéI a megfelelő szöveg ďĺĺhuzandó.

*állluglą.iĺll

*vaďnigeg

*vaďnings.
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5..szamú melléklet

Buđapest vln., Prĺíter u. 11' száĺm ahtrt,36381helyľajzi szäľĺľrĘ valaľrínt Buđapest VIIL,
Kisfaludy u. 3f-38. szäłm alatt II. emeleti, 363?4ł0lA123 hetynjzi számú iskolaéptilet
bérbeađása

NYTLATKOZAT

a páily áĺ;ati feltéte|ek elfo gad á s áľóI'

szeizőđéskötésľől'

ĺn gatlanszerzési képessógľől,

aj ánlati kötłittségről

Alulĺrott Tótbfalussy Ákos, a Baptista Szerętetszotgĺálat Egyhází Jogi Szernély, vezető
tísztségviselője (név/trłľsaság neve) kijelentem, hogy a páiyźľzat tárgyält ľészletesen
megismertęÍA' az ajan|attśte| feltételeit' a pä|yźłzati kiírrást magaÍnľa nénĺe kötelezően
elfogadom.

APáLyazathoz mellékelt béľbeadási szeľződés tervezet szövegét eifogadom, a közÍizemí đíjak
megfizetését vállalom.

Kijelentem, hogy Magyarországon bérleti jogviszonyszerzésľe jogosult vagyok'

Kijelentem, hogy apä|yázarl feIhívĺísban foglďt 90 napos ajánlati köttĺttséget vállalom.

Budapest 20|3. április 03.

.ą

i}ŕE.

W+Tóthfalussy Akos tĺgyvezető ígazgatő
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6. szamri melléklet

Buđapest VIII., Práter u. 11. szátm aIattĺ' 3ó381 hęlyrajzi számú, valamint Budapest VIIL,
Kisfďudy u, 3f-38. szrím alatt ĺI. emeleti, 36374ĺ0ĺNf3 he|ytajzi szíľnri iskolaéptilet
bérbeadása

NYILATKOZAT

Kĺíľĺĺval szemben fennálló tartozásľó|

Alulírott Tótbfalussy Ákos ľnint a Baptista Szeretetszolgalat Egyházi Jogi Személy vezető
ti sztsé gvi selöj e kij elentem, ho gy az ajźnlattsvőnek,

- Kiíľóval szemben taľtozisa (helyi adó, bérieti díj stb) * vanJ nincs;

. Kiíľóvď szęmben szeľződésben vállalt és nem teljesített kltelezettsége * vaď nincs.

melyeket az a|ábbi okiratokkal igazolok:

1.

Budapest, zal3. április 03.

Tóthfalussy r{kos tigyvezetó i

2.

t.."",,

K

A *.gal jelölt részrrél a megťeleló szöveg alahtla;ańő.
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7. számu Ęglléklet

Budapest VIII-, Práter u. 11' szárn a|atÍi' 36381 helyľajzi számil' valamint Budapest VIII.'
Kisfaludy u. 3f.38. szäm alatt II. emeleti, 36374ĺ0/N23 helyľzljzł számil iskolaéprilet
béľbeađasa

NYILATI(OT,AT

Pénzügyĺ alkalmasságľĺĎl

Alulkott Tóthfalussy Ákos Baptista Szeretetszolgálat Egyhá;:i Jogi Szeméiy vezętő
ĺ'. : tisztségviselője, kijeientem, hogy a páiyázrrt tarsyát képeić, iskolaépulet bérleti díjának

megfizetésére képes vagyok, a béľleti díj megfizetéséhez sziikséges anyagt eszközĺik
rendelkęzésemre ríllnak'

Budapest, 2013. ápľíĺis 03.

ci B aptista szeľetętszo I gáÄat Egyhźłzi

Tóthfalussy Akos ĺigyv ezető igazgatő
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8. számú melléklet

Buđapest vI[., Pľáteľ u' li. szÁm a|atti,3638l hellyajr^ számű, valamint Budapest vl[.,
Kisfďuđy u. 32.38. szźln a|att II. ęmeleti' 36374l0lNf3 helyrajn szÁmt iskotaépiilet
berbeadása

NYTLATIđAT,AT
a kézbesítés helyéľől és a bankszímlaszämröÄ

Alulíľott Tóthfďussy Ákos mint Baptista Szeretetszolgálat Egyhźni Jogi Személy vezetó
tisztségviselője kéĺem,hogy aPáJyázattal kapcsolatos mindennemii nyilatkozatot, felhívĺłst'
éľtesítést, vagy mas információt, vaĺaĺrńnt a Ptńyázatta| kapcsolatos esetleges jogvitában
minden éľtesítés! idézést és bírósági batÍttozaÍat, stb. az ďábbi címre kéľem postázni:

Cimzett: Szabó Csaba oktaĺĺsí igazgatő.

Cím: 139l Budapest, Pf. 24I..

Amennyiben az általam a fentíekben megielöIt címzett a fenti címen az iľatot nem veszi át,

ennek kö'vetkezményeit a gazdaságs Łáľsaság vállďja' Tudomásul vęszem' hogy aĺnennyiben a
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postaľa adrást követő 5.
mrmkanapon kézbesítettnek minősĺil.

A palyánati felhívĺís visszavonása" a pźÄyazati eljáras eređménytelenségének megállapíĺłsa,
illetőleg - az ajánlatok elbínłlĺísát kĺivetően - más páJyźnő nyeľtessége esetén kéľem a
gazdaság1tírsaság áLio'l befizetett ajánlati biztosíték tisszegét az aJábbi bankszĺímlaszáĺnta
visszautalni:

Banksaĺmlavezętópétvintézet:UniCľeđitBank

Bankszáml aszátm: 1 09 1 8 000 1 -00000074. 1 0 8 1 000 l
Bankszámlával ľendelkezni jogosult: Tóthfďłrssy Ákos' 11 11 Budapest, Budafoki út. 34lB

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest, 2013. aprilis 03.

Baptista Szeretetszolgá1at Egyhźr,i Jogi Személy

Tóthfalussy Ákos ugyv ezető igazgaÍő
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10' szímri melléklet

Budapest VIII., Pľáteľ u' 1l. szám a|atti. 36381 helyrajzi szĺíĺnú, vďamint Budapest vilI.,
Kisfaludy u. 3f.38. szÁm alatt II. emeleti, 36374ĺ0lNf3 helyrajzi szĺłmú iskoĺaętilet
béľbeađása

iYyĺlatkoZ,tt

Alulíľott kijelentem, hogy szervezetĹink a nemzeti vagyonĺól szóló 2011. évi CXCVI' t<irvény
3. $ (1) bek. l. pontja szeľinti

a') átlátható szervezetnek minösiil.

b.) nem minősiil átlátható szervezetnek.

(a megfeĺeĺő sztiveg aláhlźzanđó)

Alulírott kijelentem, hogy a szeľvezętĺink által béľbe venni kívant, a Budapest Fővlłľos VIII.
keľtilet Józsefvarosi oĺlkoľmźnynt fulajdonában levĺí Buđapest VIII', Pníteľ utca 11. szám
aiatti iskolaépĺilet, és a Buđapest VIII', Kisfaluđy u. 32-38. szám alatti 2. ęmeleti tornacsaľnok
hasanálata kapcsiĺn

a.Lközvetlęn vagv köaŕetett módon jogviszonyban haľÍnadik fél pem rł'll.

b.) közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban haľmadík féiként a nemzeti vagyonról
sző|ő 2aI1. évi CXCVI. törvény 3. $ (i) bek. 1. pontja szerinti źlt|átbató szervezet áll,

c.i kĺizvetlen vagy kiĺzvetętt móđon jogviszonyban harmadik félként a nemzeti vagyonról
szôIó2Üt 1. évi cxCu. tĺiruény 3. $ (1) bęk. l ' pontja szeľinti nęm átlátható szeľvezet áll.

(a megfelelő szóveg alóhrtzanđó)

A jelen nyilaÍkozatomat, a helyiséget béľbe venni kívránó szetvezet vezetőjeként btintetöjogi
felelősségem teljes fudatában teszęm.

Budapest, 20|3. április 03.

Baptista Szeretetszol!á|ht EgyhŁi Jogi

ý

Tóthfatussy Ákos ugyv ezető igazgatő
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11. szamú melléklet

Buđapest vln., Prźtteľ u. ĺ1. szaľn alatti,36381 helyľajzi számti, valamínt Budapest VIII.,
Kisfaluđy u, 32.38. száĺľr alatt II. emeieti, 36374ftĺN23 he|yrajzí számú iskolaépiilet
bérbeadása

IYyĺlatkazat

Alulírott kdelentem, hogy egyhźmlĺ,k, a leikiismęretí és va||ásszabadság jogaľóI' valamint a
vallasfelekezetekés vallási köztĺsségek jogáĺĺásáľól szóló f01t. évi CCVI' torvény szeľinti

a.':l egyház.

b.) nem egyhaz.

(a meg1felelő szÓveg aláhúzandó)

Alulíľott kijeientem, hogy a szervezetĺĺnk rĺltal bérbe venni kívĺĺnt, a Budapest Fővríros VIII'
keľiilet Józsefufuosi onkoľmányzat fulajdonában levő Budapest VIil., Práter utca 11' szam
alatti iskolaeptilet, és a Buđapest VIII., Kisfaludy u.3f-38, szím ďatti 2. emeleti tornacsaľnok
használata kapcsán

a') közvetlęn yagy ktjzvetętt módon jogviszonyban haĺĺradik ÍéI nem all.

b.) közvetlen vagy k<izvetett módon jogviszonyban harmađik félként a nemzęti vagyonľól
sző|őf01^1. évi CXCVI. tĺiľvény 3. $ (1) bęk. ĺ. pontja szeńnti átláthato sz,ewezetáI|,

c.) közvetlen vagy kozvętett módon jogviszonyban haľmađik ftlként a nemzeti vagyonľól
sző|ó 2a11. évĺ Cxcu. törvény 3. $ (1) bek. 1. ponda szeľinti nem átláthatő szertęzęÍ
á1l'.

(a megfelelő szĺiveg aláhúzandó)

A jelen nyilatkozatomat, a helyiséget bérbe venni kívánó szerłezľ;t vezetőjeként btĺntetőjogí
felelősségem teljes tudataban teszem.

Budapest fa1,3. április 03.

t. i

Tóthfalussy Akos ügyvezeto igazgatő
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12. számú melléklęt

Budapest VIII', Prater u. l1. szám aĺatti, 36381 he|yĺajzi szźmlű, valamint Buđapest vlil.,
Kisfaludy u. 32.38. szám ďatt II. emeleti, 36374ĺ0ĺN23 he|yrajn szőłnű iskolaépiilet
bérbeađása

Nyĺlatko7,ilt

Alulírott kijelentem, hogy a Coľvin Towers Kft ĺrlajdonźĺban á1ló Buđapest VI[', Kisfaludy u.
3f.38. szÁm a|attl 2. emeleti toľnacsaľnok haszĺúůata kapcsáĺ, biztosítom a trrtajdonos
ľészéľe, aPlk t57-I65. $ szakaszaban meghatĺározott tulajdonosi jogainak gyakorlasát.

A jelen nyilatkozatomat, a helyiséget bérbe venni kívánó szswezet vezetőjeként bĺĺntetojogi
felelősségem teljes tudatában teszem.

Budapest, 2013. április 03.

Tóthfalussy Ákos ĺigyv ezető igazgaB

Ĺ.;

q q{\
éU



ť. 
.j

u=}tsq*i ąšAuspÉi'

13. számri melléklęt

Budapest VIIL, Pľáter u. 11. száłn alati' 36381 he|ytaja számű, valamint Budapest VIII.,
Kisfďudy u.32-38. szĺírn alatt II. emęletí,36374ĺ0lN23 he|yľajzi szĺáĺnťi iskoĺaéptilet
bérbeadása

ÉsznnvÉTEL
Ingatlan bóľ|eti szeľződéshez

Alulírott az alábbi észľevételt teszem a Budapest VIII., Pľáteĺ u. 1l. szžm alatti' 3ó381
helyrajzi számti, valamint Budapest vIĺI., Kisfatudy u' 32-38' szam alatt II. emeletí,
36374l0ĺNf3he|ytajn számú iskolaéptilet bérbeadásĺíra kiíľt nyilvanos egyforđulóspźiyázati
felhívas 13. számĹmelléklętęként kiađott,,Ingatlan béľleti szeĺzőđésheť':

l. A szeruóđés 20.f.) pontja ľendelkezik aľľól, hogy a ,,Béľ|ő saját költségén ktiteles
gondoskođni béľleményekben folytatott tevékenység körében felmenilö felrijításról,
pótlásľól, illetőleg cseľéről'', de nem ľendelkezik anól, hogy jogosult.e a béľlő a
tevékenységi köľéhez kifejezetten hozzÁtarwző áta|akítasi munkrík elvégzéséte. Ę
-i!e.gg.?Ľ! łIasznáIó ottatápi i1.'1é4mény mtikt'đéséhęzmát az okta*is megkezđésekoľ ki
ksll álakítani a mińđenkoľi 5żakmastruktfuahoa...isazódó mrihetyeket'''.ęllenkéző

T!'étpeíi.az.É-p1i!"t.szĺ**k'"-il*hasarálható.
Ennek megfelelően kezdeményezzĺik annak szelzőđésben töľténő ľöszító"sét'
hogy, az o(<tatott szaL<ĺľláůloz jogosult a bérlő az a|źlbbi okta&łsi teľmek, kabinetek'
miihelyek kialakítĺísáľa:

- btitoľasztalos,
- festő, mźrua|ő,tapétáa6,
- pincéľ,
. szakács,
. cułrĺísz,
- szánítćlgép szerelő-karbantartő,
. bolti eladó,
. gépi foľgácsoló,

2. Kezdeményezzt7k továbbĄ hogy a fentí átalakítási ĺnunkrík Béľbeadóvď történö
engeáé|yenetésére és az éľtékntivelő muĺkák béľleti đíjban töľténő elszámolásćra a
felťÚítĺási munkákkal azonos eljlánási rend keľiiljön elfogadiísľa.

3. Javasoljut hogy a piaci igényeknek vďó megfelelés okán keľtiljtin rĺigzítésŕe a
szerződésben, hogy a Bérlő kiiteles évente leadni a Bérbeadó ťeĺé az esęt
szakmastľuktrlľa vźitaztatási elképzeléseit és az ęhhez kapcsolódó épĺilet áta
korszerťĺsítési munkaigényét.

BudapesÍ, }aI3. április 03.

. szerczánkésntó,
- virágkötő és berendező,
. iľodai asszisztens,
- szociális gondozó, apo|ő,
- kosĺíľfonó és fonottbritor.

készítő,
- női ľrrhakészítő,
. szőnyegsziivő'

{" ".ĺ

MeIIékIęÍ Ingatlan béľleti szerzőđés

Tótbfďussy Akos ii gyv ezető ígazgatő
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l3' sámú melléklęt

Ing at|an béľletĺ szera,ődés
hatńrozattĺdőre

/egyo ld al ú kłitelezettsé gváIlalási nyilatkoz ztta| egyĺi tt éľvényes/

anlely egyrészről

a Budapest Józsęfuáľosí Onkoľmányzat (Budapest VIil., Baross u. 63.67.; adőszám: 15735715-242,
KSH-szĺĺm: |5735715-84|1-32Í-0|; törzsszám; 735715; képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester; a
továbbiakban: Onkormányz.at),mint a béľlemény tu|ajdonosa és haszonéIvezője és bérbeadó nevében
eljáró Kisfalu Józsefuĺáľosi Varyongazdá|kodő Kft (ĺ083 Budapest Losonci !. 2., adószám:
10857I|9.f4f; KSH.szám: 10857l19-683l.l13-01; cégjegyzékszám: 01 09 f6s463, képviseli:
Kovács ottó iigyvezető igazgató) (a továbbíakban: Béľbeadó}

másľészről

Székhely:
Cégsegyzékszám:
Ádószíma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Sztiletési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyiga zo|v ány szźm..
LakcímkĺäľľyaszÁm:
mint béľlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a bérbeadó és bérlő a továbbiakban erytitť szerzödő feĺek) köztitt jött létľe alulíľott helyen és napon
az a|ttbbi fe ltetelekÍ<e l :

1.

a.) Az önkoľmányzat tulajdonát képezi a Buđapełt VIII. kerĺĺlet 3638l helyľajzi szánl alatt
nyilvántartott, teľmészetben a Buđłpest VIil., Práter u' 11. szám alatt található 55s6 m2 a}aptertiletú,
utcai bejáratu (tulajdoni ĺapon: kivętt általränos) iskola cé|jělta szo|gáló épti}et (a továbbiakban:
iskolaépiilet),

valamint

b') az onkormányzat 50 éves haszonélvezeti jogávaĺ teľhelt, a Coľvin Towers Kft tulajđonában ěi|ő,

Buđapest YľII. keľĺilet 36374lt/Aĺf3 he|yĺajn sałm alatt nyiĺvántartott teľmészetben a Budapest
VIII.' Kisfaludy u. 32-38. szám a|atti 2. emeletĺ 583 m. alapteľiiletri, u a.) pontban megieliilt
iskolaépĺileten keresztĺil megkĺĺzelíthetó (tulajdoni lapon: egyéb heýiség) tornacsaľnok céljara
szolgá|ó heľyiség (továbbiakban: tornacsamok)

a.) es b.) pont szerinti ingatlanok együtt: bérlernények

f.
Az onkorruányzat Képviselő.testiilet€ a 6?ĺ2013. (II. 27.) sałmú határazatälban foglaltak szerint
lefolytatott nyilvános pźúyźu:atra benýjtott pályázatok a|apjän ,...,ĺ,..,. (......) számri hatiíľozaĺłban

'ť |'i\i
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döntött BérIő ajźln|atźlt nyilvánította eľedményesnek, egaidejűleg đőntőtt a bérlemények _ ĺires
ingatlanként_ aB,ér|Lő Észére torténő béľbeadásárő|határozott ĺdőľe. Erľe tekintettel a Béľbeadĺó a
jelen betleti szerződéssel béľbe úią u BéľIő pedig megtekintett álĺapotban bérletbe vęszi az L.

pontban meglratáľozott bérleményeket. A Béľłő kiielenti, a béľIeményt megtekintette, az źůllapotát
ismeľi, azt elfagadja.

3.

A szetzodó felek rögzítik, hogy az onkormányzatot iltetik meg a jelen bérleti szerződésből eredő
bérbeadói jogok _ ezen beliĺI a bérlęti és a közmŕi đíj - és terhelik a bérbeadói kö'telezettségek. A
Bérbeadó a bérbeadás tekintetében az onkormányzat megbízása a|apjžn, helyette és a nevében jáľ el.
A szeruődésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok elött az Önkormányzat jogosult.

Felek ľö,gzítik, hogy az l. b) pontban megjelölt toľnacsaľnok fulajdonosa Corvin Towers Kft jogait a
Ptk' ĺ57-165' $ szakaszaihatśrozzźl< meg. A Béľlő tudomásul veszi, hogy a tulajdonos előbbi jogait
gyakoľolhatja, és ęú,tliľni kőteles. A BéľIő fudomásul veszi, hory a Ptk. 159. $ (l) bekezdése alapján
a ľendkívtĺli javíĺások és helyreáIlítások nem a haszonélvęzőt teľhelik.

Béľlő rudomásul veszi, hogy a tornacsarnok vészkijáľata a szomszédos iizletközpont tulajdonában rá'ĺló

ingatlan teraszźra nyílik. Ttiz esetén a hatósági engedélyek alapjrín a menektilés a teraszľa töfténik, a
további mentést a katasznifavédęlem nem írz iizletközponton keresztiĺĺ, hanem a teraszról végzi e|. A
vészkijárat neľn ľęndęItętésszeľű hasntúatźlből eľedó károkéľt Béľlő a Ptk. szeľinti felelősséggel
tzttozik.

4.

A szerzódő felek ľö,gzítik, hogy a Béľlő a béľIeményt céljáľa veszi béľbe'

Béľlő kijelenti, hogy a szerződés megktitése időpontjában a nemzeti vagyonrót szóĺó 2011. évi
CXcu. tÖrvény 3. $. szeľinti átlátható sze,Ívezetnek minöstil. Tudomásul veszĺ, ha a béľleti iđőszak
a|atta tulajdonosi szeľkezetében beállott váitozźls folyĺán máľ nem minósiil átlátható szervezetnet a
bérbeadó a berleti szerzőđést amnnali hatźil|yal és káľtalanítás néIkül felrnondha1ia.

A Béľlő tudomĺísul veszi, hory a bérleményben folytatni kívĺánt tevékenységgel kapcsoĺatban az
engedélyező hatóságok, sznk,hatóságok és köziizemi szolgáItatók (a továbbiakban eryĺift hatóságok)
nyi|aÍkozatált, illetve a jogsrabä|y szeľinti tulajdonosi hozzäĄá.ľu|ást neki kell megszereanie. Erre
tekintettel a Bóľbeadĺó nem szavatolją hory a Bóľlő a bér|eményekbe az általa kívánt tevékenységet
folýathaÍja. Amennyíben a jelen pontban meghatáľozott tevékenység a BéľIőnek nem felľóható okbóI,
az e|őbbi hatóságok elutasító dőntése miatt nem végezhetĄ a felek a béľleti szeľzödést kdzös
m egegyezéssel felbontják.

Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hory a béľlenrények funkciójának megváItoztatásĺához
tu|aj donosok nem j áruln ak horuä.

Béľló tudomásul veszi, hogy a bérleti szerzöďés megkötésének idöpontjában haĺłlyos vrnatkozó
jogszabá|yok éľtelmében a jelen szerzöđés 1.a') pon$ában meghatáľozott ingatĺan maximális befogadó
képességét az áńta|a készíttetett trĺzvédelľni srabéůyzat hatfuozza meg, az 1. b') pontjában szereplő
helyiség befogadási képessége I20 fő. A jogszabályok be nem taľtásából eredö karokéĺt a Béľlö te|jes
fele lőssé gge I taĺtozik.

BéľIő az ingat|an ET.E l 2 1 1 I 0. l 2 számú energetikai tanúsĺtványát áwette.

5.

A Béľbeadó az 1. pontban meghatáľozot1béľleménythatfuozotÍ.időľe adja béľbe a Béľlőnek.

A béľIeti joryiszony kezdetę: a szerződés kelte

A bér|eti díjfi zetési kiĺtelezettség kezdete: :
A Hľleti joryiszony vége: ....'..

'\. .i
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A bérleti jogviszony meghosszabbításara a Béľlö kéľelmére, a kéľelem időpon1iában haĺályos
ľendelkezesek alapján van mód. A béľleti szeľződés megkötésének iđőpontjában a béľleti jogviszony a

bérlő kérelme alapjĺán egy alkalommal, 5 évľe hosszabbítható meg.

6.

A' szerz(lď(l felek a béľleti jogviszony kezdetén a béľlefi''f,Íi#t ....',...... Ft/hó +.Áfa, az2!5I,

..... forint/hó + Afa tĺsszegben hatfuozzál< meg. A Béľlő tudomásul veszi, hogy a
bérleti díj évente, az aőott év januĺär l-től a KSH áItal kazzétett elözö évi inflápiós index méľtékével
emelkedik. A béľleti díj emelkeđésének első idopontja a bérleti szeuődés megkötését követö év januáľ

hónap. A januĺár havi emelés ö'sszege februaľ hónapban keľtil saĺmláásra'

7J

A BéľIő egyéb fizetési kotelezettségei:

ł, ,!'

Viz és csatomadíj lvá|rfiző|

Ezemétsaálĺítas díja:

Áramđij lvä|tozőt

Ű átzszo|gźútatás díj a lv źl|toző t

A Szol gáltatóval kötött megállapodás alapj ĺín fizetendö.

A Szo|gáltatóval ktĺttĺtt megáIlapodrĺs a|apjtn fizetendö.

A Szolgáltatóval kőtött megállapodás alapján fizetenđő.

Méröóľa atlás a|apjän keľtil az onkoľmányzat áltäl
kiszámlźp-ź'sľa. A mérőóra állás jelentésének időpontja minden
hónap utolsó napją amennyiben ez munkaszĹĺneti napra esit
akkoľ az azt mege|őzo utolsó munkanap' A méľőóľa ił||ását az
in gat|an(Đkisfalu. hu e.mai l c ímre kell megkü l dení.

Béľlti tudomásul vęszi, hogy gŕnszolgáltatĺásra a béľleti szľ;tződés
megkiitésének idopontjában fennáIló önkoľmrłnyzati szeruődés
alapján az RFV Józsefuáros Kft jogosult. Á szolgĺ{ltató vá|tźs|loz
az onkoľmälnyzaĺ engedélye sziikséges, amelyet önkormányzati
ér đek a|apj źln me gÍagadh at.

A BéľIő az előbbi fizetési kötelezeĺségek teljesítését vállalja.

8.

A Bérlő a havi béľleti díjat havonta e|őre, a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a Béľbeadó
nevében kiállított szÁm|a alapján, a srÁm|&n szereplő bankszámlríra. A banlszám|a szÁma a béľleti
szerzöđés megktĺtésének iđt5pontjában 141003g9-92|10549.1500000l (Magyarorczági Volksbank
Zĺt). A banksz{mla száma a béľleti szeľzőđés időszaka alatt váltożrat, ameýől a Béľbeadó
tájékoztatja a BéľIőĹ A Béľ|őt a bérleti díj az 5. pontban szeľeplö időponttól tertreli. A Béľlő a bérleti
dijat abban az esetben is ktjteles havonta megfizetni, ha a havi számlát valamilyen okból nem kapja
kézhez. Ez esetben a béľIeti díjat az elözö havi srÁm|än szeľeplő bankszámlára köteles ĺłtutalni. A
bérleti diifizetés akkor tekintÍrető teljesítettnek, ha az a tátgyhónap 20. napjáig a Bérbeađĺí
bankszámlájźn jővákźsra keriil. Amennyiben a Béľ}ô a fizetési kötelezettséget helytelen számlára
fizeti be, az nem szátmít te[iesítésnek' A Bértő késedelmes fizetése esetén a Béľbeadó a Polgári
Tłirvénykönyvben megllatfuozott késedeĺmi kamatot szitĺnítja fe|.

Ha a ktilön szołgáltauĺsok diját a Béľbeadó szám|ána a Béľlő felré, azta Béľ|őnek a száłmllán szerepĺö
haĺáľidőig kell átutalnia a megjeliiltszám|ina. Á fizetćssel és késędelemmel kapcsolatosan eryebekben
a bérlęti diira vonatkozóak azirányadőak.

9.

ĺ..} *P#.
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A Bérlő ho7zájfuut. ahhoz" hogy a Béľbeadó a jelen szerződésben szereplő adatďt nyilvántaľsa.

r0.

A Bértő ho"záJilru| ahhałhogy béľleti díj,kőaizemi đij,hasmálati dij és eryéb hátralék esetén - ha a
fizetési kt'te|ezętľségének nem tesz eleget * a Bérbeadő aje|en szerzódésben szeľeplő adatait
követe|éskezelö cégnek kía{ia'

ĺt.
A Béľlő fudomásul veszi, amennýben vele szemben bérleti dfi, köanii dii, késedelmi kamat vary a
kiĺvetelés beszedésével kapcsolatos kiittség meľül fel, az äúta|a a Béľbeadónak bęfizetett összeget a
Béľbeadó előbb a kĺiltségekre, majd a kamatokra' ezuĹán a béľleti díj, majđ a kĺĺzüzemi díjartoztsra
számolja el.

Ĺf.

A Béľbeađĺó a béľIeméný átadáłs - áwétęlí eljaľással adja birtokba, amennyiben a Bérlő a jelen
szeĺzőđés hatílyba lépéséhez sziikséges feltételeket teljesítette' A feĺek az źLtadáÉ.átvételi eljáľás ;orán
jeryzőkönyvet vesznęk fel, amelyben rögzítik a béľĺemény állapotát, a méľĺíónák állásáĹ valamint
minden, a béľIettel kapcsolatosan ňgziteni szĺtkséges köľtilményt'

13.

A Béľbeađó szavatol azért', hogy harmadik szeméIynek nincs a bér|eményekľe vonatkozó otyan joga,
ame|y a B,érl'őt a bérlemények bírtokbavételében, zavarta|an hasznáIatban akadí|yozza, vigy
kor|źttoza.

14.

A béľlęt tartana alatt a Béľbeađĺó gondoskođik a Béľló triresi kötelezettsége mellett az életveszélyt
okozó, az i*gatĺan állagát veszélyeztető, a béľlemény ľendeltetesszerií használatĺĄt lényegesén
akadá|yoző, a Béľbeadĺĺt teľhelő hibźtkkijavítilsĺáróĺ. A BéľIő e munkálatok elvégzését a béľbeaáóval
töĺtént megáI lapodás a|apj án ätv äĺ|Ía|haqa.

ĺ5'
A Béľ}ő kíjelenti, hory a Béľleményt kizárő|ag a 4' pontban megjelölt tevékenységének végzése
cé|jábő| veszi igénybe'

A Szeľzőđő felek ľtigzítit hogy a Béľlő áItal a bérleméĺrybe ttiľténő befogadáshoą albérletbe
adáshoz, a bérlemények cseľéjéhez a bérlleti jog átĺuházźlsához a béľbeađó ĺĺasteli hozzäjáru|ěsa'
valamint a Bóľbeadó és Bérlő ene| kapcsolatos íľásos megállapodása (béľleti szerzĺjdésmódosíľás;
säikséges.

A Béľtő fudomásul veszi, hogy a további használatba (albéľletbe) adás kapcsĺán kizáróĺagtermészetes
személlyel, valamint a nemzeti vagyonró| sző|ő 2Ü71. évi CXCVI. ttĺrvény 3. $ (l)' bekázdés 1. pont
szęrinti átlátható szenĺez'ette| köthet szerzőđést' Tudomĺásul veszi továbbá, amennyiben a iele
szerzödött fél tuląidonosi szeľkezetében, vagy egéb okbót olyan yál|tozás átlłlbe, amelý alapján már
nem minősĹil ĺitlátható szeĺvezetnek, köteles ve|e szemben a bér|eti szerződést aeonnali ńatáIlyat
felmondani. E tényt ahasmźiatba (albérletbe) adásról szóIó szeruödésben ľ<ĺgzítenie kell. Az etőbbiek
elmaradása esetén a Béľbeadó a Béľlővet szemben a béľleti szeľződést azonnali haĺállyal
ťelmondhatja. A bérlemény béľleti joga kizáróIag a Béľbeaďő honäjrĺľulása mellett rvhźľ:hatő át
másra vagy cserélhetö el temtészetes személlyel vaĐl a nemzeti varyonľól szótó 201l' évi CXCVI.
töľvény 3. $ (l) bekezdesben meghatározott átlátható szeľvezettel.

A szeruődés szempontjából

J8
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- fiem minösiil befogađásnĄ albéľIętbe adasnak az iskolaéptilet ery-egy helyiségének alkalmi
bérbeadása (pl.: közgyűlések helyszínének bixosíľása' spoľľľendezvények helyszínének
biaosÍtása); az iskolai étkezes vállalkozóval történő biaosítása (biife' étkezó);

- befogadásnak, albérletbe ađásnak minősiil: ha a béľlő a tevékenységével nem összefiiggő
személy, szervezet, gazđasźryi ĺársasÄg részére biztosít, annak tevékenységéhez szĺikséges
helyszínt (pl.: nyelvoktaüás)

. ha a foglaltság időtartama l hónapban meghaladja a 100 óľát.

Szeľzodő felek megállapodnak, hory Béľbeadĺó a bérleti jogviszony fennállása alatt évente két
alkalommal ehőre egyezteteťĺ időpontban jogosulĺ a jelen Bérleti szeľzôdés I. b.) pon$ĺában foglalt
tornacsarnokot saját rendezvényére hasznä|ni azła|, hogy a rendezvényhez sziikséges személyi
fe|téteĺeket sa;ját szerłezésében' atźltgyi feltételeket egyeztetés alapján biztosítja.

16.

A BérIő vállalją hory jelen szerz.óđés rnegkötését követö 8 napon beliil kezdeményezi a vizóra
nevéľe tĺirténő áttírásźlt. valamint valamennyi, a béľlemény hasmźl|atához a Béľbeadó szeľint
sztikséges szolgáltatási szeĺződés megkötését (a továbbiakban: volgáltatási szerződés) a Főváľosi
Vízmiĺvek Zrt-ve|, a Đíjbeszedő Zrt..:ĺę|, az ELMU Zrt-ve| és egyéb szolgáItatóval (a továbbiakban:
SzolgáItató), és a sm|gźlltaĺási szerződés megkłitését a Béľbeadĺó felé 90 napon belĺil a szolgáltaĺäsi
szerzóđésegymásolatánakttaďäsáxa|igazolja,

Á Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a Béľbeadró' a béľletijoryiszony fennállása alatt kíván közĺniĺ
méľőóľát felszereltętni a bérleményben, azt tilmi köteles, és a méľőóľa felszeľelését követö 8 napon
belü| a saját nevében a szolgáltatźłsi szęľződést meg keĺl ktitnie, a megkiĺtés tényét peđig a szolgáItatási
szeĺződés egy másolatának megkĺilđésével kell igazolnia a Béľbeadó felé.

A BéľIő vállalja, hogy a szo|gźł|tatŕsi szelződésekben szereplĄ illewe a sm|gá|tztó áÄta|kiszÁm|áaott
szo|gá|tatäsi és egyéb óijakat a bérleti jogviszony - jelen szętződés 5. pontjában szeľeplö _ kezdeti
időpontjától a szeruődésben, illęfve a szÄm|ělban szeľeplő hatáľidöig a szolgáltatók részéte
ľendszeresen megÍizeti.

17.

ASzerződő fe|ek ľögzítik, hogy a Bérlő a béľleti szerződés megkŕitését mege|őzóen a Béľbeadó által
megál|apÍtott bankszánrlára 3 havi bruttó béľlęti díjnak megfe|e|ő' Ft összegii óvadékot
megfirłtĺtt.

A Bérbeađő az wadékot a Béľlő által meg nem fizetett bérleti díj' akrrtázn'mi dij va5l káľokoaás
esetén a kártalanítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataiľa és ktiltségeire szabadon, a Béľlő
hozzźĄźľlutrźsa nélkiiĺ felhasználhatja' Ez esetben a Béľlő köte|es az óvadékoÍ az eľedeti összegľe a
Béľbead{ó'íľásos felhíváĺától számított 8 napon belül kiegészíteni

A befizetętt óvadek ő,sszeg nem kamatozik é,s a béľleti szerzddés megsz{ĺnése kapcsán a bérlemények
Béľbeadónak töľténő visszaadását kiivető 8 napon belül visszajár a Béľlőnet ha ekkoľ nincs
semmif,ele hátÍaléka, és a bérleményeket újľa hasznosítható áĺlapotban adja vissza birtokba a
Bóľbeađónalĺ Amennyiben a bér|emények visszaadiásakor a Béľlőnek az Onkormányzat' vagy a
Béľbeađĺí felé a bérleménnyel kapcsoĺatosan lejárt tartozÁsa van' a taĺtozást a Bérbeadőł az
óvadékłisszegébő l levonhatj a.

18.

A Béľlő köteles a bérleményt és a beręndezesi tźrgyait rendeltetéss zęrfien használni, valamint
gondoskodni a beľendezési ĺáĺgyakban * idęéľťve az éptilet szerkezeti elemeiben, vezetékekben,
éptilet-felszeľelési trĺrgyakban - a sajáĺ, vagy a béľIemény hasmá|atára vele egriitt jogosított
szeĺnéIyek magatartäsafolyĺán keletkezett hibák kijavításárot és az okozott kĺĺľ megĺeľítéséről.

A Béľ|ő köteles az á||agmegővas éľdekében a bérleményen beliil felnlęrii|ö kaľbantaľtási, javítási
munkákat saját kiiltségén elvégezni. A bérlemény buľkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a bérlemény
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berendezéseinet a poľtĺá}nak az iizlethomlokzatnak a kaľbanta*źlsával, illetőleg azok pótlásával,
cseľéjével kapcsolatos kiiltségek viselésére a Bértő köteles. Ettól a felek Hiltln megállapođásban
eltérhetnęk.

A Béľ|ő a szomszédok, valanrint a lakók nylgalmát és munkáját zalĺuő tevékenységet nem folýathat.
Á Béľlő, atagsai, dolgozói, iizleti paľtneľei sem tanlisŕdratnak olyan magatartást, amely a ttĺblri béľIö, a
szomszéđok, valamint a lakók nyugalmát vagy rnunkáj őt zav aqa.

A Béľtő a bérleményben kizźĺrő|ag az áłtalla beszerzett a tevékenységhez sztikéges engedélyek (pl.
nliíkiiđési engedély' épĺtési engedéý, hasmálati módvźitaztatÁs - beleéľwe az energia igényt is)
bi*okában kezdheti meg a tevékenységét. A bérlenényben csak a szeuödésben fogĺalt tevékenység
e||źtisźthoz szĺikséges gépeket és berendezéseket iizemeltetheti, Az $rsmęltetés a saját kockźaatára,
felelősségére és teľhére történik.

A Béľt'ő tudomásuĺ veszi, amennyiben a bérleméný a Béľbeađĺó feĺhívrása ellenére nem haszná|ja a 4.)
pontban meghatáľozott cé|r4 a Béľbeađĺi jogosult a bérleti jogviszoný fęlmondani.

Béľlő tudomasuĺ veszi, hogy az épiiletben lévő fiítési és világítási beľendezések cseréjére nem
jogosult, azokJ;'az a Béľbeadó hozzĺjárulását kęll kéľnie. A fiĺtési rendszer és bęrendezési üíľryak
karbantaľĺására, javításära az RFV Józsefváros Kftjogosult. A felmeľĺilt igényeket a Béľbeađó részśre
kell telefonoďíľásban je|emi, zrĺĺi alapján a Bóľbeađó ktiteles azonnalintézkedni az RFV Józsefváľos
Kft fęlé a munkálatok elvégzése érdekében. A világítási ľendszer és berendezesek karbantaĺására'
felujítrásáľa Béľlő önállóan jogosult.

19.

A BéľIő tulajdonában äÍ|ô, a bérleményben levő varyontĺłrryakľą valaminľ a tevékenységből eredő
lü{ľokra a Bérlő kötęles biztosítĺĺst kötni, és a biztosítási kčiwényt köteles a béľleti szerzódés
megkötését kđvető 90 napon beliil a Bérbeadĺínak bemutatni.

20,

A Béľlő sajáf költségén köteles gondoskodni:

a.) a béľlemény, a bér|eményheztartazó eszközök, berendezések á||agźnak megözéséľől,

b.'1 az éptilet továbbá az épiilet ki'riiti kiizteľiĺIetek [isztántartásłĺró| és megvilagításĺáĺóI,

c.) a tevékenységével kapcsolatban keĺetkezett hulladék elszál lítĺísáról,

d.) n épiilet olyan kĺizponti beľendezéseĺnek kaľbantaľtásáró|,

e.) a béľleményekhez esetlegesen tartoző ĺizlethomlokzat kiľakatszekrény, véđőtetö, emyőszeĺkeze\
biztonĺĺgi beľęndezések karbantaľĺásáľól,

f.) a bérleményekben foĺyľatott tevékenység köľében felmeľtilő felújításról, pót|rísľól" ílletóleg
cseréről,

g-) műktĺdésével ö,sszefiiggő hatósági engedélyek beszerrśsérő|,

i.) a hatóságí, ĺűzvédelmi, baĺesetvédelmi és polgári vedelmi elöínások maradéktalan bekrtásáról,

j.) a béľIeti szetződé's megsziinését kłivetö 15 napon beliil a cegĺlyilvántaľĺásból törö|tetni a
székhelyként illetve teĺephelyként bejelenteĚ bérleményt, és ezt a BóľbBađíó felé igazolni,
amennyiben a Bérbeadó engedélye a|apjźn ezmegtöľtént,

k.) míndazt' amit jogszabályok elöíľnak.

fl,
A Béľlő a béľleményekben csak a Béľbeađó elözetes ínásbeli engedéIye alapjrán végezhet báľmiféle
i.ĺo.l.akitásą beleértvę tevékenységéhez szĺikséges saját kö|tségén végezendő átalakíĺísokat is.

%r-..
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Az éLt,a|akítźľ,i munkálatokhoz sziikséges hozzájärulások és hatősigi engedélyek beszerzése a Béľlő
kötelessége.

A Béľlő fudomrłsul veszi, bármiféle átalakíĺísí, felrijíĺási, karbantartiási munka - beleértve a bérlemény
szeľződésktitéskor megísmeľt ällapotahoz képest szĺikséges állagmegóvó, javító és karbantaĺási
munkákat is _ ellené*ékének bérleti diiba töľténó beszámításáľa, kĹĺlön ĺgénylésére, illewe emiatt a
bérleti díj csökkentéséľe csak a munka megkezdését, megrendelését megelőzően a Béľbeađóvď
elözetesen történt megállapodźs a|apjáĺn van helye.

A Réľłő éľtéknłĺve|ő henlházásait jogosult - a Béľbeĺdóval ezekre třirténö megeger.és hiányáhan
pedig köte|es * a szerzödés megsz{nésekoľ a béľlemény állagának sérelme nélkiil teszeľelni, illetve
ktitęles a leszeľeléssel okozott állagséľelmet a BérbeadĺĎnak megtéľíteni, az ęredeti állapotot
helyľeállítani. A Béľbeađó' a BéľIő éřtéknövelö beruházásainak nregtéľítéséľe akkoľ köteles, ilĺefve
abban az esetben ktiteles jogalap nélkiili gazdagodás cŕmén a Bérlő ľészéľe pénzösszeg megfizetésére,
ha a beruhrázáshazvaw énéknövęló munkához e|őzö|eg a Béľbeađĺí honĄjáru|ą és abban a felek
íľrłsban megĺłllapodtak' Á Bérlő ilyen címen bérleti điiba ttiľténő bes;zámítźľľa csak akkorjogosul| ha
a Béľbeađtó ehhez előzóleg hozz.ájáru|t. Utólagos elszámolas lehetőségét a Béľbeadó |azfuja.

2f.

A Bóľlő az épĹilet homlokzatán a Béľbeađĺí előzetęs engedélyével és az álta|a jóvahagyott helyre és
kivitęĺben, csak olyan cégtáblát emblémáĹ reklámot helyezhet el, amely a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő. Az építési engedé|y köteles ęégÍźłblla" ęmbléma, ľeklám kihelyezése ezen felul jogerős
építési engedé|y birtokában helyezhetö el. A tĺársashán vag1ĺ a Béľbeadó elözetes engedéýe nélkiil,
vary építési engedély nélktil kihelyezett ľeklám illewe cégsźb|a esetén a Béľbeađó a bérleti szerzódést
felmondhatja.

A Bérbeadó a rekĺiĺm engedélyezését bérleti dijhoz köthsti.

Bérlő köteles az épiilet homlokzatán elhelyezetf emléktáblát, vaĺamint a közteriileten elhelyezett
szobľot éľintetleniil a helyén megtaľtani.

23,

A Béľlő kijelenti, hory a nenrzetivagyonľól szóló 201l. évi CXCVI. töľvény 3. $ (l) bekezdes l' pont
b. alpontja alapján álr|tlthatć, szervezehrck minősĺil. Ea a Ényt a Bérbeadónäk átađott cégkivonattal
igazo|ja, Vállalja, hag a béľleti szev'óđés taÍtama alatt a fulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan
módon, amely alapján máľ nęm mínősiil ár|átható szeľvezetnek' Tudomásul veszi, hory amennyiben a
tuląidonosi szerkezetében ttiľtént váńtozäs miatt vag/ egĺéb okból máľ nem minősĺil átlátható
szeľvezetnet a Bérbeadó a jelen szerzödést amnna|ihauállyal felmondha1ia.

Az iskolaépiilet szekhelyként töľténő bejegyzéséhez Béľbeađó kiilĺin hozĺ:äjáru|ásł sztikséges, a
telephelyként történö bejeryzéséhez a bérleti szerződés aláíľásával hozzźłjän|, ahhoz kĺilön
nýlatkazatot csak a Bérlő Hĺlcin kéľéséľe áł|ít ki.

Béľlő a székhelyében, a cégiegrzésében, vagy képvisetetében bektĺvetkező vá|tozást kö,teles a
cégbíľósági vá|tnrÁsje|entési kérelem benyujĹłsát követő 15 napon belĺil a Béľbeadónak bejelenteni.
Hasonlóképpen közölni kell a szeľződésben szerep|ő banksaámlája megszíĺnését és az új bankszłmla
számźł. Áz ęnnek elmulasz*ásából eľedő lcáľokéľt a Bérlő felel.

Az értęsiteseket a Szeľzőđő Feleknek a szęľződésben riĺgzített székhelyére lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és posĺán. A felek ľögzítik, amennyiben a Béľlő a széküelyében
bekövetkezętt változast a Béľbeadónak nem jelenti be, a Béľbealdő ä|ta| az utolsó ismeľt címľę
kĺĺIdeĺff leveleket a Béľlő álta|kézhen/ettnek kell tekinteni'

A Sr,erz,őďő Felek megállapodnak abban, hory a posfai riton megkülđött küldeméný a kézbesítés
megkíséľlésének napján kézbesítettnek kel| tekinteni, ha a címzeĹt, az átvételt megtagadja. Ha a
kézbesítés azéľt vo|t eľeđménýelen, meľt a címzett az lrłtst nem vette áú (az ,"nem keresteo',

,,elköIttizött'' vagy ,,ismeľetlen helyľe kőltözötť' jelzéssel érkezett vissza) az iľatpt annak
v i sę gaé rkezése napj án kell ľÉzh gs"iÍ.e. fi ą ek tpkinten i.
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24.

A Béľtő a tudomasra jutĺástóI számított 8 napon belĺil köteles bejelenteni a Béľbeađónat ha vele
szemben fe l szímo lĺási vagy csőd e lj árás inđu lt' va gy a vége|számo|áłsáft hatÁt anz ęl.

fs.
A béľleti jogviszony az 5' pontban meghatáľozott kezÁeti idóponttól hatÄrozotr' ideig tart, a felek azt
csak egyező akaraftal sziintethetik meg, kivéve az a|ábbi, valamint jogszabályban meghatározott
esetekęt. Béľlő tudomásul veszi, amennyíben a béľleti jogvíszony annak lejárta előtt kéri a béľleti
jogviszony kiiztĺs megegyezéssel történó megsziintetését úgy további 1 évre eső béľleti díjat köte|es a
Béľbeadó tészére megfizetni, valamint beruházäsainak megtérítéséľe nemjogosult.

26.

A haťáľozott idö alatt a Béľbeađó jogosulĺ háromhavi felmondási idövel fe|mondani a béľleti
jogviszonyt ha

a^) u lnkormányzat a bérleményeket nem iĺnkormányzati tuĺąidon esetén az onkoľmanyzatokĺa
érvényes jogszabá|yban meghatilrazott mindenkoľi kisajátí.tasi jogcímek alapján kisajátíttatrĄ
feĺtéve, hory a Képviselő.testtilet azon cél megvalósításáľól már dtintést hozott, amelyhez a
bérleményekre szüksége van.

b.) a bérlemények átalakít{łsára, lebontĺásĺĹľa, Y&E! rendeltetésének a megváltoztatásźaa az
Önkoľmányzatjogerős és végrehajtható hatósági engeđétý kapott vagy

e.) M onkoľmányzat jogszabály vaĐ| ajogszabáIyon alapu|ó tlatősági hatátozat alapján köteles a
béľleményeket harmadik szeméIynek átadní.

f7.

A BéľIő ľendkívüIi felmondiĺssal sziintetheti meg a jogviszonyt ha a Béľbeađó a jelen bérleti
szerződésben ťoglaĺt kiitelezettségeít sťl|yosan megszegi.

f8.
A szeľzódő felek ľtigzítit hory a lakások és he|yiségek bérletéľe, valamint az e|idegenítésĺilcľe
vonatkozó egyes szabźllyokról szóló 1993. évi LXXWII. törvény 25, $-a szeľint a béľleti jogviszony
Béľbeadó'részéľöl ttĺľténő ľendkíviili felmondásának van helye a következĺ! esetekben és módon:

a.) Ha aBér|őa béľleti díj fizetésľe megáIlapított időpontig a bérleti d(iat nem fizeti meg, a Béľbeadó
kČĺteles a Béľlőt - a kiivetkezményeke ťlgye|meúetéssel * a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a
Béľ|ő a felszó|ítlásnak nyolc napon belĺil nęm tesz e|eget, a Béľbeađó további nyolc napon beliil
íľĺásban felmondással élhet.

b.) Ha a B,ér|ő a szelződésben váI|alt, vagy jogsznbályban e|őírt egéb lényeges kötelezettségét a
Béľbeadó által írásban megielöIt hatĺíľidőben nem te{iesítí, a Béľbeadó a haĺiľidót kiivető tlzenöt
napon belul ínísban felmondássaĺ éIhet.

c.) Ha a Béľlő magatolrtása szolgál a felmondiĺs alapjául, a Béľbeadó köteles a Béľ|őt - a
kövętkezményekľe figyelmeztetéssel - a magataftźls megsztintetésére vary megismétlesétöl vató
taľtózkodásra a tudomásáľa jutásától sałmított nyolc napon beltil íľásban felszólítani' A
feĺmondást az a|apjétulszolgáló magataltás folytatásr{ľóI vary megismétlésétől számítoff nyolc
napon belÍil íľásban ke|l ktizolni.

đ.) A felmondást nem ke|I elözetes felszólÍtásnak megelóznie, ha a kifogásolt magataľĺás olyan
súlyos, hogy a BérbeađótóI a szęrzódés fenntartását rrem lehet elváľni. A felĺnondrłst a tudoĺnásra
jutástól szźmítoÍtnyolc napon belul íľásban kell kĺizölni.

ĺ.i
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e.) A felmondás az a.) és b.) pontok esetében az elmulasztott hakłľnapot követö hónap, a c.) és d.)
pontok esetében a hónap utolsó napjáľa szólhat. A felmondási idő nem lehet ľóvidebb tizenĺit
napnál.

f9.

A 28. pontban megbatározott jogszabályi rendelkezésekľe tekintetteĺ Béľbeadó ľendkíviili
felmonđassat sziintetheti ÍÍĘEaberleti jogviszonyt ktilöniisen akkoľ' ha a Béľlő

a.) Á bérleményben a sztikséges engedélyek hiányában kezďi nreg a tevékenységet,

b') A béľleméný nem a jelen szeľződésben meghaułrozott célľa használją vary másnak a Béľbeadó
hozzájźlłnilěłsa nélkiil ľészben vagy egészben hasméúata átengedi, yagy aÍÍa a Běľbeadó
hozzájźru|äsához kd'ttitt báľmi}yen szęrzödést kgt"ho7Žźrjáltulĺłs nélktil.

c.) A Bérbeadĺí ľészére fizetendő bérleti dii, kiÍziizemi díj' kártéľítes, illetve eryéb fizetési
ktiteĺezettség teljesítésével késędelembe esik, és a BéľbeadĺĹ íľĺĺsos _ a fę|mondĺás kilátĺísba
helyezését is tartalmazó - felhívásáľa a fizetési kiitelezeĺségének a ťelszóĺíaás kézhealételét
követő 8 napon beliil nem tesz eleget'

d.) A béľleti szerződés megkötését kiivető 8 napon bel{il nęm kezdeményezi, vagy a Béľbeadór
felhívását kiivetó 8 napon belĺil nem lľrtéz. avizőta nevére történó átírását, valamint nem kĺiti meg
a bér|emény használatához szÍikséges valamennyi szolgáltatási szerződést, vag! a szolgłłltató
felhívásában szereplő hataľidőn belĺil a szolgáltaŁísi szeľződések sziikség srginti módosÍułsát
vagy ez.ek megk<itését az előbbi határidőn belul a Béľbeadó fe|é, x szęrzödések egy mĺĺsolatĺłnak
leadásával nem igazolja. Meghiťlsí$ą iIĺ. akadályazna azúj méľőóra beszerelését.

e') A szo|gáltatÁsi szeľzödésękben szereplő, illetve a szo|gáńtztő által kiszam|áaott. szo|gźłItatrísi és

eryéb diiakat a béľleti jogviszony kezdeti idĺĺpontjától a szeľződésben, ilIetve a számlában
szereplö határiđőig a szoĺgáltató részére nem fizeti meg.

f.) A befrzeĺett óvadék ľészbeni vary egészbeni felhasználása esetén azt az eľedeti iisszegre a
Bóľbeadó ínłsos felhívásától szĺ{mított 8 napon belül nem egészíti kí.

g.) A bérleményt és beľendęzési táľryait nem ľenđeltetésszeľüen hasznáija, az ezękben ĺíltala okozott
hibrákat a Béľbeađó felhívásáľą 8 napon belül nem javí1ia meg ill. a kárt nem téľíti ľneg a
béľbeadónak.

h.) Á Béľbeĺdó felhívása ellenére nem végzi e| az ái|agmegovás éľdekében a bérleményen belül
felmeľtilö fellijítási' kaľbantartłísi, j avítási munkákat.

i-) Á béľleményben a Béľbeadĺó előzetes engedélye néIkĺil végez átalakítĺást vagy bővítést. A
tráľsasház vaw a Bérbeadó elözetes engeđélye nélkül' vagy építési engedély nélkiil helyez ki
ľeklĺ{mot vagy cégtáblát.

j-) A béľlemény úgyhasmźńja, a BéľIő, a tagiai, a dolgozói, azíLzÍeti paľtneľei olyan magatańást
tanúsítanak, amely az épiiletben levó másik bérlőą lakókat szomszédoka! a tevékenységében
ravafia vagy veszéĺyhelyzetet terem! és ezt a magatartását a Bérbeadó feĺszólítasĺĺt ktivętó 8

napon belül nem szünteti meg.

k.) A béľleményt a Béľbeadó felhívása elĺenéľe sem hasmáĺją ill. nem rendeltetésszerüen hasznáÍja,

l.} Nem köt biztosítást a bérĺeményben levő vagyontźrgĺaka, vaĺamint a tevékenységéböl eľedő
luĺľokra, a kiitvényt a Bérbeadĺĺnak a szerzödésben meghatáľozott határidőn beltil nem mutatja be,
ésmindezta Béľbeadó felhívása ellenéľe 8 napon beliil nem pótolja.

m.) A hatlĺĺgi, tűzvéde|mi, balesetvédelmí és polgáľi védelmi elóírásokat a Bérbeadó felhívása
ellenére nem taľtja be.

n.) A szekhelyében vagY képviseletében bekłivetkezett vá|tozäst x vźĺltozásjelentési kéľe|eľn
cégbírósághoz történö benyujtását kő'vetö 15 napon beliiĺ nem jelenĺi be a Bérbeadĺónak

#
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o.) Nem engeđi be a Béľbeadó képviselőjét a bérleménybe a ľendeltetésszéni hasz:táůat ellenőrzése,

illetve a Béľbeađrót teľhelő felrijítási munkák végzése érdekében, illetve ezek végzésében

akadáÄyazza.

p.) A Bérlő tulajdonosi kiirében vagy egyéb okbóI olyan változás ti'rténik, anle|y a|apjćtn a Béľlő már
nem minöstil a nemzeti vagyonról snlő?011. évi CXCVI. tórvény 3. $ (1) bekezdés b' pontja

szeľinti źt|áthatő szeľvezetnek

ľ.) A jelen szerzódésben foglalt esetekben.

30.

A beľleti joryiszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabályok által szabźiyozott esetekben

szänik meg-

3ĺ.
A bérletí jogviszony bármiýen megszünése esetén a Bérlő köteles a béľleti jogviszony utolsó napján a

berleményt kiĺirítve, tisztán,az áwételkoľi felszereltséggel, a Béľbeađĺí képviselöjének átadni. A fęlek
ar źŁtadott bérleményről állapotfelvétęlt és helységleltĺĺrt, tarta|maeô jeryákönyvet vesmek fel. A
3ié,flő ha"łzĄiáłru| ahhoą hogy amennyiben a bérleti jogviszony ĺnegszĺinését ktĺvető 8 napon belul
ingóságaitól kiiiríwe nem hagyja el a bérleméný, a bérbeadi iliefue képvise|ője jogosulttá válik arľą
hory a béľleményeket felnyissą az ingóságokat a bérlô költségére elszállítsą és a bérleményt biľtokba
verye' A Béľbeađó az ingóságokon törvényes zĺlogiogot szeÍez a hátralékos bérleti és hasmálati dij,
valamint a járu|ékai erejéig.

32.

Ha a béľIemény korábban a Béľlő székheýeként vagy telephelyeként a cégbíróságon bejelentésľe

keľült, a béľleti jogviszony megszlinését követo l5 napon bęlül a bérlő koteles azttöröltetni'

33.

A Béľlő a bérleti jogviszony báľmely okból tłi*énó megszünése esetén csere béleményekľe neľn

tarthat igényt. Káľalanításľa abban az esetben taľthat igényt ha a bérleti jogviszony _ ré'szérő| történö
* felmondásáľa a Bérbeađőł szerzśdésszegese miatt kertilt soľ.

34.

A jelen bérleti szeľzŕidében nem szabáIyozott kéľđésekben a lakások és helyiségek bérletéről szóĺó
1993. évi LxXvIn. töľvény, a nemzeti va5lonľól szćńő }a|l. évi CXCVĺ. torvény, a Polgáľi
Törvénykön1ru, a Budapest Józsefráľosi onkormányzat vagyonáľól^-és a vagyon feĺetti tu|ajdonosi
jogok gy"kóĺ.á.arĺl szólo 66ĺfan. fiII. I3.) számű, valamint az onkoľmanyzat tulajđonaban áIló
üľes telkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹbeállók és đologbéľletek béľbeadásának feltételeiröl
sző|ó 59lfl1 t. (XI. 07') számri iinkorrnányzati rendeĺet mindenkoľi vonatkozó rendelkezései az

irányadőak.

35.

Szeľződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen
rendemi. Amennyiben ez nem vezet eľedményľe, a
kizáróIagos illetékességét kötik ki.

36.

peľen kívtili megállapodĺással kíséľlik meg
béľlemény helye szeľint illetékęs bíróság

f:i
ti'
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A Bórlő kijelenti, hogl a je|en szerzödésben foglalt kiitelezettségei vállalasfua közjegyzó előtt
egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|ä. Ez a|apján végľehajĺísnak van helye. A Béľ|ő
tudomásul veszi, amennyiben az egyo|da|ú kôtelezettségvállalási nyílatkozatot a jelen bérleti
szerzőđés aláírĺ{sát kĺĺvető 5 munkanapon beliil neľn teszi meg az onkoľmányzatna|ś" illetve a
Béľbeadónak a Béľtő kijelöléséľő| szőlő jognyílatkozatrłhoz va|ő kiitoĺsége megsziÍnik' a jelen
bérleti szerződés a hatáÁy áń veszíti.

A Szeľz{ĺdő Felek kijelentik, hogy a béľ|eti joryiszonyból miľldenkoľ fennálló berleti dij' közmii đíj és
egyéb tartozás méľtékét a Béľbeađó szźłm|źi, nyilvántartásď, kö.nyvei alapjan készult kozjegyzöi
okiratba foglalt téaytalrrlsíwány igaza|ja. amelynek elfogadásáľa a Felek jelen szerzódés aláírásával
kĺitelezeüséget vállalnak,

A Szeľződő Felek megállapođnak abban, hogy a Bérbeađĺó akĺzjegyz(ĺtől a te[iesítés kötelezettség
|ejárata, a bérleti jogviszony megsainése megáIlapításának ténýanúsítvanyba foglalrását is kéńetĺ,
amennyiben a bíľósági nempeľes etjźráshoz erľe szĺikség van.

A Szeľződő ľ.elek a felkért kiiąjeryzÖnek a titoktaľĺísi ktĺtelezettsége alól a felmentést megadját
abból a célból, hogy a fenti egyoldahi kiĺtelezęttségváĺlalási nyilatkozato! illetvę a tény'121úsítványt

elkészítse.

A Szeľzőđő Felek ľögzítit hogy egyoldalli kötelezettségyállalási nyilatkozat és a tényfanúsítvány
kdltségei a béľIót terhelik.

37.

A jelen bérleti szerzőđés akkoľ Iép hatályba, ha a Béľlő az óvadékot a Bérbeadónak megfizette,
valamint a közjegzönél az eryoldalłi kłitelezettségvállalási nyilatkozatot a|äfuta, és abból e5ĺ
példłányt a Béľbeadó ľészéľe átadott.

38.

A jelen béľleti szerződés megkötéséve| a Szerzőđő felek kiiziitt a bérlet tfugában konĺbban
esetlegesen ĺétľejött szóbeĺi va5l írásbelí megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat,
amelyek a jelen szeľzödés mellékletét képezik.

39.

A Szeľződő Felek kĺjelentik, hogy a béľleti szeľződés a|áírásära jogosultak. E kijelentésĺikét,
valamint a bérleti szerződésbęn łeíľt adatok helyességéért teljes anyagi felelösséget vállalnak.

40.

A jelen szeľzödés e|vá|asthatallan mellékletét képezi a BérIő cégkivonata., aláírási címpéldĺánya, a
képv i selőj e szem éIyi igazo|v ány änak é s l akc ímk áfi éý ának m áso lata.

47,

Ie|en szerződés tíz (10) számozott oldďbol áll és 5 (öĐ eredeti pé|dányban készĺilt. Á béľleti
szęrződést a Szeruőđő Felek e|olvasás utiin, rnint akaľafukkal mindenben megegyezót, jóváhagĺólag
íľták alá.

Ke|t: BudapesL ..' ',. hó ''.','......nap

Béľbeadó képviselője

KTSFAL{I Kft

.đl i

Béľt'ő képviselője

s5
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14. számri męlléklęt

Budapest VIII', Práter u. 11. szám a|atti' 3ő381 helyrujzi számű, valaĺnint Budapest vI[.,
Kisfaĺuđy u. 32.38. szćtm aĺatt II. emęleti,36374l0lV23 heĺyajn számú iskolaéptilet
bérbeadása

nszngvÉľľl

A táj ékoztatő l felújítási kiĺltségek e|számolásáľól szóIó melléklethez

Alulíľott az a|ábbi észľevételt teszem a Budapest VIII., Pľáter u. 11' szím alatti, 36381
helyľajzi szímťl, valamint Buđapest VIII., Kisfaludy u. 32-38. szĺím ďatt II. ęmeleti,
36374ĺ0ĺN23 heŁytajzi szźnil iskolaépĺilet béľbeadĺłsĺíra kiíľt nyilvános egyforđulós pźtyáľ:atl
felhívás 14. szźľĺlÍł mellékleteként kiadott ',Tźtjékoztatő a felújítísi költségek
elszámolifuďhoz,,:

1. A kiađott melléklet első bekezdése rendelkezikaĺró|, hogy a Bérlő által esetlegesen
e|végzett ťeiújítási munkák ellenértékének béľbeszrĹmjtasra csak a tulajđonos előzetes
jóvĺĺhagyása a|apjźn van lehetöség, melyľől a Képviselő.testület đĺint. Ugyanakkor a
ľnelléklet 3. bekezdésében az źů|, hogy ,,Bizottság döntése után'' kerĹilhet sor az un,

,,Bérbesziłmítasi megállapodĺłs megkd'tésére''. SzĹikségesnek taľtjuk, hogy a
szerződésbęn, illetve a tiĄékaztatóbaĺr a dĺjntésľe jogosult egyéľtelmiĺen keľüljön
megjeliiIésre.

f. A melléklet 4. bekezđésében az szetepel, hogy a Béľlő _ az elvégzett béľbeađóra
vonatkozó fetújítási munkĺátaót _ az onkormtnyz-atnak' mint vevĺĺnek szam|át átlrítkL.
A Baptista Szeretetszoĺga].at EtrSZ.nek a tevékenységi kĺirében nem szeľepelnek
építőipari éslvagy felújítasi munkák, így ilyen jellegÍĺ tevékenységet kiszłmlázni nem
képes. Javasoljuk, hogy a szeruődésben és a kapcsolódő tźljékoztatóban az keniljiin
ľĺigzítésre, hogy az eĺvégzett munkak megľendelésének és a számlak teljesítésének
módját és jogosultját a szsződo felek a minđenkoĺi elvégzett te|t$ítasi/átalakítási
munkákra megkötöťt,,Bérbeszámítísi megállapodás''.ban ľögzítik.

Budapest, 20|3. április 03.

Tóthfalussy Akos rigyv ezető igaz1ató

Ms

.ĺ/-e|F- - -"€.\\

,ť+M}Ł'tJ
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MelłÉklpt: Tájékortatő a fehij ítási köitségek elszámolásĺáľól
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14. szamú melléklet

Tájékoztatĺí a felújítási kłiltségek elszámoIásáľóI

A Buđapest Józsefváľosi tnkormźnyzat tulajdonában flló bérteményben a bérbeadó helyett
elvégzett munkálatok költségeinek elszámolását, az onkoľmrányzat 59,2at1. (xI' 07.) saámú
ręnđelet 30. $ szabĺĺiyozza.Ez ďapjan a béľbevett iskolaépiilet és tornacsamok (ingatlanok)
felújítása során a béľbeađó helyett, a bérlő áItAL eLvégzett munkálatok költségének
elszímolás áta az alábbiak szeľint van lehetőség.

o Bérbeszámításra csak a tulaidonos előzetes jóváhagyása alapján van lehetőség. Ar.u,
vagy a benyťljtásra keľĹilő páiyázathoz csoltaltał, vagy mĺár a bérletí szęrzőđés megkĺitését
kĺivetően, de a munkálatok ľnegkezdése, megľendęlése előtt az onkoľmfuryrattHázkeze|(l
Irodahoz be kell nyujtáni az ingatlanok felújításáľa vonatkozó tételes köĺtségvetést. A
kiiltségvetés elfogadásaról, a munkálatok k0ltségeinek Mrleti díjba t<irténő beszámítlĺsaľól
a bérbęadói jogokat gyakoľló Képviselő.testtilet dönt. A döntés . ąlapján megktitött
BéľbeszłmĹtĺísi mpeállapođfu. ďapján töľténik meg .-a munkĺlatok költségeinek
elsaĺmoIása.

r A felujítas kÔltségvetésének benylijtlísa előtt kérjtik, egyeztessen a Kisfalu Kft
onkoľmányzatiffiźykezető lrodájávď, melyek azokafelújíüłsok, amelyeket a bérbeadónak
kell elvégearie, így a ktĺltségek a bérbeadót teľhelik, és melyek azok a muľrkáĺatot
amelyek elvégzese a bérlet ídőtartama a|att a bérlót teľhelik, így ezen költségek
megtéľítéséľe igény nem nyújtható be a béľbeađó felé. A Lakásttĺrvény a|apjánezek:

'I3' $ (1) A lalcás burkolatainak, ajtóinak, ablakaínak és a lakás beręndezesęinek kaľbantartásával,
felújíľásával, ĺlletőleg azok pótlásávď, cseréjével kapcsolatos kĆiltségek viselésćre a béľbeađó és a bérlö
megállapodása az irányadó; megállapodás hiányában a kaľbankrtással és feiújítássa| kapcsolatos krltségek a
béľĺőt, a pótlással és cserével kapcsolatos kÖltségek a bérbeadót teľłrelĺk.

(3) Ha a lakásban, a lakásberendezésekben, továbbá az épĺĺIetben' az épĺllet központi berendezéseíben a bérló
vagy ä vele e5lĺittlakó személyek magatarüĺsa mian kaľ keletkezít a béľbeađó a bérlőtöI a hiba kíjavítását
vagy a kár megtérítését köVetelheti'

(4) 
^z 

ép{ilet felújítlása, illetöleg a vezetékendszeľ meghibásodása miatt a |akáson belüI sztllaéges munkák
elvégzéséröl a béľbeadó köteles gondoskodni'

t4. s (1) A béľló a szerzśdésben vállalt kötelezettségét olyan időpontban és módon kÔteles te$esÍteni, ahogy
azt a lakás, ilĺetöIeg a lakásbeÍendezésęk állapota sáĺkségessé teszi.

Q) Ha a bérbeadó a jogszabáIyban, illetőleg a szeľződésben foglalt kötelezettségét a bérlö ínásbelĺ
felszóIítására sem teljesíti, a béľlő a 9. $ (2) bekezdésében szabályozott módon jáľhat el.

15. s (1) A béľbeađó és a béľlö megĺllapodhatnĄ hogy a bér|ő a lakást ita|akÍtja, korszeľűsíti. A
megáIlapodásnak taľtalmaznĺa kell azt is, hogy a munkäk elvégzesének költségeĺ melyik felet terheĺik.

(2) Amennyiben az (l) bekezdésben említett mrrnka elvégzése kövekeaében a lakás komfortfokozata ĺs
megváItozik, az eređetí szerzödés módosításrłra akkor keľiilhet soľ, ha a felmeľtiĺő köItségeket a bérbeadó
viseli.

16. $ (1) A béľbeadó, illetóIeg a bérlő az őt terheló munkát úgy köteles eĺvégezni, hogy a lakas, illetőIeg más
Ial*ások ľendeltetésszerű hasmá|atát . lehetöség szerint. ne akadályozza. Á munka megkezdéséről és várható
idótartamáról az éľdekelt béľlőket elózetesen éľtesíteni kell.

(2) 
^z 

éĺetveszély elharĺtĺísához sziikséges munka a másik féI felszólítása nélkiil is elvégezhetö. Enől a
másik felet eryidejüleg értesĺĹeni kell.

q''-..Í
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(3) A béĺlő köteles tűrni azép{tlet.kaľbantartásával, felrijíĺisával, helyľeállításával, átalakításáva|, bővítésével
és koľszerilsítésével kapcsolatos, va|amint a béľbeadót és más béľIőt t€ľheló egyéb munkák e}végzését ha
ezek nem eľedményezik a lakás megsemmistiléséĹ

17. $ (l) A szeľződés megszünésekoľ a béľlő köteles a lakást és a lakásbeľendezéseket rendeltetésszeľü
hasntźilatľa alkalmas áIlapotban a bérbeadónak visszaadni.

(2) A felek ligy is megállapođhatrat hogy a visszaadáskoľ a lakást és a lakasberenđezéseket a bérbeadó teszi
ľende|tetésszeľii hasmálaľa aĺkalmassá. Ebben az esetben az ezłł| kapeso|atban felmerült kiiltségeket a bérló
k6teles a bérbeadónak megtériteni.''

A BizottsĘ döntese után a Díjbeszedési Csopoľt megki'ti a Béľ. bgszĺłmítrłsi megĺáIlapodásĺ
a béľlővel. ami utłĺn kezdődhet csak el a felújíüási munl&łlatok ęlvégzése. és a kĺĺltségek
megá||apadźlsban foglait feltételek szerinti elszámolása.

A beľlő aa á]ta|a elvégzett béľbeadóra tartoző muükł}ľól az oĺlkotmźmyzat, mint vevő
részére szźEÍ|LtLt allít ki' A bérbeadó a bérbeszámítłíssal lefeđętt bérleti đíjat egyĺisszegbeľq
a kcivetkező havi szamlával egyidejrĺleg ktildi meg a bérlő ľeszéľe' A bérlő ezt követően a
béľbeszámítlís iđőtaľtamíirą a béľbeszámltłís lęvoniĺsa utiín fęnnmaľadt ĺisszegnek
megfelelő béľleti díj szímlát kap havonta, melyet kĺiteles hataľidőĺe befizetni.

Kisfalu Kft

L".")
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15. száĺĺ.lú melléklet

Budapest VIII., Práter u. 1l. szźłan a|atti,36381 he|ytajn sz,ámú, valamint Buđapest VIII',
Kisfaludy u. 32.38. szám a|att II. emeleti ' 36374l8ĺN23 he|yľajzi számú iskolaéptilet
bérbeadźsa

NYILATKOz.AT

a ,,Páůyázati fe|tételek''-ben, illetve mellékleteiben leírt szemőďéskłitésĺ és

egyéb feltételet és a pályázati cé| megvalósításĺĹnak váIlalásáró|

Alu}íľott Tóthfalussy Ákos, rnint a Baptista Szeretetszo|gźłIatEgyhźĺzi Jogi Személy, vezető
tisztségviselóje nyilatkozorn, hogy a Budapest VIII. Prátęr u. 1l.36381 helyrajzi sziáľnti

iskolaéptĺlet, valamint, Buđapest VIII. Kisfaludy u. 3f-38. 2. emęleti szám alatti
363?4ĺ0/N23 belyrajá számú egyéb helyiség béľbeadasĺĺľa kJírt ptiyáz-at ,,Ptůyázati
feltételęk''*ben, illetve mellékleteíben leíľt szeľzőđéskötési és egyéb feltételek megismeľtem
és a szeľvezętrenéne kötelezőnek taľtom, iĺlętvę apá|yäzati célmegvalósítrisĺĺt vĺállaljuk'

Budapest, zan. április 03.

Baptista Szerętetszo|gá|at. Egyhĺázi Jogí

Tóthfalussy Akos ü gyv erntő ígazgató

ť! .ffi
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16. szĺmú melléklet

Buđapest VIII., Pľáter u. 11. szám aLatti, 36381 he|ytajzi számú, valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u' 32-38. szám alatt. II. emeĺeti,36374lÜ/Aĺf3 he|yrujzi sztlmtĺ ískolaépĺilet
bérbeadrĺsa

FIYILATK]AZAT

a közbe-szeľzésekľől szóló za1l. évi CvilI. tiĺruény 56.$ (1) és 57. $ (1)
pontokban foglalt kizárő okok fent nem állásáľól

Alulírott Tóthfalussy Akos' mint a Baptista Szeretetszo|gáńat Egyházi Jogi SzeméIy, vezető
tisztségviselője nyilatkozom' a kö'zbeszerzésekľől szőló 20|1' évi CVilI' töľvény 56. $ (1) és
57. $ (1) pontokban foglaĺt l<|zalô okok a szerłęzettel kapcsolatosan nem állnak fenn.

Budapest 2a1l3. április 03.

Baptista Szeľętetszolgálat Egyh áał' I o gi Személy

Tóthfalussy Ákos tigyv ezeto igazgató

\on
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17' számú melléklet

Buđapest VIII., Pľáter u. 11. szam aLatti' 36381 helyrajzí szÁmÍą valamint Budapest VIII.,
Kisfaludy u. 3f-38. szäm a|att II. emeleti ' 36174ĺ0lNf3 he|ytajzi száĺnű iskolaépiilet
bérbęadása

I\ľYILATKOzAT

NyĺlatkozatafüÍt. évi CXCVI. tłiľvény 3.$ (1) bek. 1' pontja szeľinti
Atláthatĺí szew ezetnek minősĺĺlésľől' valamĺnt a v ezető tĺsztségviselők a

hĺvatkozott ľend elkezés cb) pontj ának való megfelelőségéľől

Alulírott Tóthfalussy Ákos, mint a Baptista Szeľetetszo|ga|aÍ.Egyhźni Jogi SzeméIy, vezet(i
tisztségviselője kijelentem, hogy szervezetĹink a nemzeti vagyonról szől'ő 2a1l. évi cxcu'
tĺiľvény 3. $ (1) bek' 1. pontja szeľinti átlátható szeľvezetnęk minősiĺl, valamint szervezetĺĺnk
vezető tisztségviselői a hivatkozot[ rendelkezés cb) pontjában foglaltaknak megfeielnek.

Budapest, za1,3. ápľitis 03.

Tóthfalussy Ákos tigyv ezető igazgatő

Jogi Személy

ű"kł
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l8. szlímúmellćkĺet

Budapest VIII., Pľĺiteĺ u. 11. szam alatti,36381 he|ytajn szaml]' valamint Buđapest VIII.,
Kisfďudy u' 32.38. szám ďatt II. emeleti, 36374ĺalilf3 helyrajzi számú iskoiaeptilet
bérbeadasa

IGAZOLAS

a

,,P źůy ázati feltételek'o megvásá rlásáľó|
t,ł

Ĺl
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STámIa -... -. re
1/3péĺdányEľedeti

SzállÍtl;
KlsFAtU Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft'

1083 Budapest, Losonci u.2.

Tebbn' faĺ:

E tYlal:

Bankszámla:

S1Ą|lľľ:

ĺjgyint0z0:

Aďwzám; 10857119.'24?

Vevô:

Baptista Szerďetszolgá|at Egyhazi Jogi $eemély

Budapest

BudaÍoki út 34tb'
1111

ugyĺnezo:

Adószám/Adóaonooĺb' 1 82M82s.1 43

ť'.T Pá|yáaźid$
50 000,-

Práter u. 1 1, sz alatti isko|aépü|et

50 000,- 27 0ĺo 13 500,-

ídb
ô3 500'.

63 500,.

Fizetendó ôsszeg: 63 500'.

.1.^.,]

J.1..* n',{",-, tł;:lĺ-iil*}koaó 
Rft.

(: .'Nďćł,L
Ä másolat hiteles,

az eredetive! mĺndenben
megegyezik"

trffł,"ru'"'}Đo,ôť -ľ'}=k-iäffiffišé,r
ł-:--"ý

copyĺight {c} 
pľogEn Kft' - sERPa v3
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l9. számrimelléklęt

Budapest VIII., Práter u. 11. szám úatti,3638L helyľajzi szämű, valamint Buđapest v[n.,
Kĺsfatudy u. 32-38. szźĺn alatt II' emeleti, 36374ĺÜlN23 heĺyĺajn szilm,& iskolaéptilet
bérbeadása

IGAzoLÁS

az

,,Aj á nl ati biztosíté k'} megťaetéséľőI

€ł

hł.
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ffiUniCľedit Bank

BAIĘrslA sffiRBxEľszoIGÁI,AT B€!đzr .roeľ szrr,úny. BIÍDAPESŤ
BIĐi\FoKi Út z+/B. Ikt-.ez. l 2013/N!4E4/lłv.rooozl1l
3-1.1.1 vwinü.: lĺAgY TAI"BENE

rsAzol'Ĺs FoRINT áĺurar'ásr HsGBÍzÁsRóI'

Alulírott IIníCređít Bank Hunqary.zrt,. (Cg.: 01.1o-041348, x.054 Buđapest,
Szirbadsác Łér 5-6. ) hĺtelíntézeŁ hivatalósa'n ígazoljuk, h.ogY az aLäbbl

l,'.".-.i forínt ář'utalásí megbízást vísszavorr}ratatIanul teljes.ít'eŁŁ{ik.
ti' ..ł

Számlatu].ajđonos neve; BAPŤÍSTA szERtEETszoLGÁI'AT psYHÁzĺ ĺocĺ szn"ŕĺy
Számlatu]"ajđonos szálnr-aszánra: *33ł'ľ3ł;'333ľ.íä;äo3łłľ.łoäľooo'

. Keđrrezrnéqrezett neY€: KISľÄI'TJ Kľľ.
Keáĺezrnéĺ1rezetĚ szánlaszáma: 1410o30992].1-0549o1ooooo8

összeg: Ht'ľ 1.500. ooo. oo

Számlater&e].és đátrĺua: 2013. 04 . 03

Fözl"emény: PráŁer utcaĺ. Ískol-aépü'].et ajánla
t,í bizt'osíték

.ľeleu igazolást fulrfelűDk kér€sé:ne 1 eręđetí peraáąĚan álIítottuk kĺ.
. BĺJDAPEST, 20].3.04. 03
t' '..\!.j/ I}n:Łcređĺt' Bank Eungar1r ZrŤ..

Íłä
x &thilcÍeđt

cH/łMPIoNs
LEÁGut

-hrirJĺedit űľtiíĺ ľĺungary 4r{..-_-_1-.- 
,ĺ

UeÁ^ ĺ 210. \ĄI4/
ľecÝ 'iaüÁsľÉ KÜNsuT uÁnre
iłnrr ľŃEcśÁoó lĺxv TA}TÁcsAĐó

UnłCredlt Bank HungaíY zŕt.

. H.].Ü54Budape5t, Adószám: tĐ325737.4-44

suôbadság tar 5-6. Főváĺosi iôrvényszÉk Cfubírósága

H.1242 BudBpest. Pŕ' 386 cg.01.-]-0.04].348

Tetefon: +36.1/30].-1271 S\MFT: BacĺHUHB
. Telefaĺ: +36.1/353-4959

E-ruit: info@unicĺedĺtgrĺup.hu

http;/Ąriww.u nicĺedítbönk.hU W **j;ä



ĎIJęUtľat\et

Terheĺendő számla száľna É$ ngve:
Elkűldés tervezett dáiilma:
Darabszám:
Tájékoztato osszeg;
FeÍdolgozäsi mód:
FeIadó:
Aláĺrás:

1. oldal, összesen: i

1 09 1 800 1 -0Đ000074- 1 0Đ 1 00o 1 HUF FoLYlsZÁľ*1LA
2013.04.03
{

1 500 000,00 HUF
Ncrmél
2013.04.03. 09:43:07 NÉMETH ÁRoľrl eRson
2013.04'03. 0s;43:05 NÉIťĺETH ÁRoN onaoR

í;5

{}ufiffieđtBd UniCĺedit BanÍĺ Hungary Zľt. Ügyíé|; 00741081 tsAPT.lslA SZEREI.E].SZoLG/.LAT EGYHÁZ| JoGI

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett szám|aszáma:
Fogadó bank:
Összeg:
Kciz|eménv:

KISFALU KFT.
í41 003c9.921 1 0549-01 0Đ00c8
Vo|ksbank Zrt. orczy 1éĺ
1 500 000,00 HUF
Práter utcaĺ iskoíaépti|et ajiín|a
ti biztosĺtek

ł'i

htęs;//extra.unicľeditbank.hďeib SPL/pľint

.Ť/,v
20l3.04'í|j Srb


