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Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr
Hatfu ozati jav asIat a bizottság szélméra:
A Viĺľosgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság javasolja a Képviselő-tęstiiletnek az
előteri esztés mestárgy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testüIet!

I. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. június 14-én kiemelt projekt felhívást tett kozzé KMOP-
4.3.2ĺA-I3 kódszámon a ,,Közép-Magyarországi operatív Pľogľam - Egészségügĺi szolgá|tatások,
j źlr őb ete g- szake llátás fej le sztése'' c ímmel.

A konstľukció alapvető céIja, hogy a K<izép-Magyarorsztlgi operatív Progľam 4. Humán
közszo|gá|tatások intézményrendszeľének fejlesztése prioritás és az 5' Települési területek megújítása
prioritás célľendszeľe mentén összekapcsolja és összehangolja az integrźńt, szociális típusú
váľosľehabilitáció és az egészségügyi intézmények infĺastrukhira fejlesztését, hogy a szinergikus
hatások kihaszná|ásáva| fokozza a megvalósuló fejlesztések hatékonyságát és eredményességét. A
kiemelt pľojekt hangsrilý fektet a fenntaľthatóságra, amely az erőfoľrások koncentľá|ásźt, az iĺtegrźit
fejlesztések megvalósítását he|yezi előtérbe. Mindezekre figyelemmel a konstrukció
költséghatékonysági szempontok a|apjánvizsgźůva a központi régió egészségtigyi ellátásfejlesztése és
aközép-magyarországi régióban f0|3-20|4' év folyamán megvalósuló városrehabilitációs programok
azon kapcsolódási lehetőségeit, amely az egészségügyi járó-beteg és alapellátási szolgáltatások minél
szélesebb pa|ettáját egy telephelyen koncentráló, valamint az |649/2012. (XII.19.) Korm. határozatban
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nevesített ot városrehabilitációs célú kiemelt program egyikének együttes fejlesĺését képes
megvalósítani - a főváľos VIII. keľĹiletében működő alap és járó-beteg egészségtigyi szo|gáitatást
nyujtó intézmény fej lesztését nevesíti.

A konstrukció célja olyan, az egészségi'igyi alapellátasi funkciókat, valamint járóbeteg-szakellátást

integráló, miĺködési engedéllyel és finanszírozási szerzódéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató
komplex (a ľendelőintézetben nýjtott szolgáltatások jellemzően egy telephelyen történő) fejlesztése,
amelynek eredményeként megvalósul:

. A szolgáltatási hiányok megszüntetése és szo|gáitatások bővítése a szükségleteknek megfelelően;

. Az egészségügyi szolgáltatasokhoz való hozzáférés javitása, a társadalmi esélykülönbségek
csökkentése, ktilönĺisen a hátrányos he|yzeĺi, rossz egészségi és mentális állapotu lakosság szźtmára;

. Az egészségtigyi szolgáltatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása,

infľastrukturális feltételľendszerének (épület, gép-műszer és informatikai eszközállomány)
korszenĺsítése figyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot (köľnyezetbarát technológiák
és anyagok a\kalrmazása' a megújuló energiaforrások használata);

. A deťmitív és lakosság-közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszeľének kia|akitása, az
egymásra épĺilo és egymást kiegészítő szolgáltatasok / tevékenységek integráciőjźwa|, amely hatékony
működésével nemcsak az egészségiigyi ellátás kiadásait képesek optimalizálni, hanem színteréül
szolgá|hat az egészséges életmódot elősegítő tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, progĺamoknak is;

. Az indoko|atlan kóľházi ellátások szźtmának csökkentése és akőrhtľ'i ellátást nem igénylő betegek, a

költségesebb aktív fekvőbeteg ellátási forma helyett, járóbeteg-szakellátásban töľténő e||źńása;

. Az esé|yegyenlöség elveinek megfelelő beruházás megvalósíüása a foryatékossággal élő és

megváltozott munkaképességiĺ emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes
hozzáf ér ésének érdekéb en.

A Képviselő-testiilet a 258/f0I3' NLf7) számű határozatźtban dontött aľról, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiíľt KMOP-4.3.2|A-I3 kódszámú páůyźnaton indul, az Auróra utcai
rendelőintézet felújításával a magasabb szintű egészségĹigyi ellátrás megteremtése céljából.

Az önkormźnyzat kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fej|esztési Ügynökség és azE\ZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a pźiyázat benýjtási hataridejének 30 nappal tĺjľténő
meghosszabbítása tźrgyában. A kérelem a|apjźn apá'|yázat benýjtási hatrárideje 2013. augusztus 15-re

módosult. Fenti hataridő módosítás az Embeľi Erőforrások Minisztéľiumának (a továbbiakban:
EMMI) támogatói nyl|atkozata iĺánti kérelemĺe is vonatkozik.

il. A beteľjesztés indokolása

A Képviselő-testület előzőekben hivatkozott 258lf0l3. (vI.27.) számű hatźtrozatában úgy döntött,

hogy felkéľte a Polgármestert, hogy a következő képviselő-testĺileti ülésľe terjessze e|ő a pá|yázati

dokumentációt, illetve az Aurőra u. 22-f8. szźtmű ingatlanban vásáľolni kívánt ingatlanra vonatkozó
adás-vételi szerződést és az ingatlanon fennálló bérleti jogviszonyra tekintettel a bérleti jogviszonyľa
vonatkozó megállapodást.

m. Tényá|lás

1. P á.Jy ánati dokumentáció

A pá|yźvati dokumentáció összeá||itásźtva| megbízott Tender-Network Zrt' elkészítette a EMMI
támogatő ny1|atkozatának igényléséhez szükséges dokumentumokat, melyek tartalmáĺak meg kell
egyežni apá|yázathoz benyrijtott dokumentumokkal, azokat módosítani nem lehet. Az onkormányzat
egyeztetéseket folytatott a Nemzeti Fejlesztési Ügynokségge|. Az egyeztetés során felmerült a
ptúyázati adat|ap módosítása a 4'3. pont tekintetében, amely a projekt megvalósításának humán



erőforrását mutatja be. A pá|yázatbeny($tásához nem szükséges a részt vevők név szerinti bemutatása,
ezért ez a rész az eręđet1hez képest módosult, csak munkaköľök megnevezésével. Az NFÜ kérésére
részletesebb |ett az 5 '2.2. pont szerinti pľojekt tevékenységének titemezése táblĺízat is.

A páIyázat benýjtrásához sztikséges a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése is mely az a|źhbiakat
tar:Ía|mazza:

A Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat szakľendelőjének felújítása során cél a kerĺileti jráróbeteg-

szakellátas fejlesztése, modernizźiása éshozzáérhetőbbé tétele, ezze| növe|ve a szo|gźńtaLások körét a
szükségleteknek megfelelően. A projekt elsődleges cé|ja a szakrendelő épületének külső-belső
felújítása, moderniztůétsa, a betegekszámźlra magasabb szakmai színvonalat képviselő' barátságosabb
ľendelők kialakítása, melynek révén a kerület összképe és a szűkebb régió is pozitívabb megítélést
nyeľne. Kiemelkedő jelentőségű Szerepe Van a beruhĺázásnak a társadalmi esélýülönbségek
cs<jkkentésében, ktilönösen a hátrányos helyzettĺ, rossz egészségi és mentális állapotu lakosságot
figyelembe véve. A lakosság közeli ellátás biĺosítĺása az egészségiigyi szolgáltatások színvonalának
növelésével,kiťuz-łe azt a cé|t,hogy az ellátási rendszeľ optima|izáija működési kiadásait és növelje a
szakellátas hatékonyságźú. Az infľastľukľurális feltételrendszer modernizźiétsa eszközbeszerzés tltján
valósulna meg, az elavult egészségügyi eszközök, műszereket lecserélése révén biztosítva lenne a
magasabb minőségű járóbeteg-szakellátás, valamint új részlegek kialakításával kisebb ambuláns
műtétek válnának hozzáférhetővé a betegek számtra, mellyel szélesedne az intézménvben elvégezhető
egészségügyi ellátások köľe. Elsődleges szempont a környezettudatos gondolkodásmód, így nagyobb
hangsúly kerülne a környezetbarát technológiák és anyagok felhasználásźtra, va|amint a megúju|ó
energiafoľrások haszná|atźaa, a veszélyes hulladék környezetkímélő kezelésére. A gyorsabb
betegfogadó és koordináló megoldás kiépítése révén cél a betegvárakozási és e|ojegyzési idő
csökkentése, a betegellátási arány növelése, a műk<jdési költségek optima|izźůźtsa és a szakszerűség
növelése mellett. Fontos cél. az épület teljes körű akadálymentesítése az európai uniós elóírások
maradéktalan figyelembevétele, ami hozzźĘźlru| fogyatékossággal é|ő és megvźitozott
munkaképességtĺ lakosság szake||źtáshoz való hozzáférésének konnyítéséhez. A projekt
megvalósulása soľán megtörténne a szakrendeló szeľverpaĄának és infó-kommunikációs hátterének
fejlesztése, me|y hozzájttru| a betegforgalom ésszeriĺsitéséhez, ellátásszervezés optima|izá|ásźthoz
ezźita| ahhoz, hogy a beteg a legrövidebb időn belül egészségi állapotának megfelelő komplex
ellátásban részesülj ön.

A projekt megvalósulása során hosszú tłáui cél koľszeľÍĺ' gyors' folyamatos járőbeteg-szakellátlás

kialakítása, mely által nőhet a lakosság biztonstryérzete, javulhat az emberek életminősége és
magasabb szinten érvényľe juthat egészséghez és egészséges környezethezvaló joguk. Hosszli távu cél
továbbá az a|ape||źtás megfelelő támogatása.

A teljes megvalósíthatósági tanulmány az e|oterjesztés melléklete.

2. Az Auľóľa utcai ľendelőintézetben ta,|áIhatő gĺőgyszertár tulajdonjogának
megszerzése

A Képviselő-testiilet a 258/f0I3, (vI.27.) számú hatźtrozatźtban döntött arról, hogy megvásárolja a
PIIARMANOVA Zrt. kizźtrő|agos tulajdonát képező, a Budapest, vilI. ker. 35037/N2 hrsz-on
nyilvántartott, teľmészetben az 1084 Budapest, Auróra v f2-28' I. emeletén ta|éihatő, 4|5 m2
alapteri'iletű győgyszertárt és a tarsashźzikozos tulajdonból hozzátartoző 798/10000 közös fulajdoni
hányadot 70.500.000,- Ft összegben és felkérte a polgármestert az adásvételi szerzódés elkészítéséľe
és a Képviselő.testiilet r észér e töľténő beterj esztésére.

Az adásv étel i szęrződé st az Önkorm ény zat e lké szítette az a| ábbiak szerint:

- A P}IARMANOVA ZÍt. kizárólagos tulajdonát képezi a természetben Budapest' VIII. keľület
Auľóra utcaff.28. szźtm a|atti épĺilet I. emeletén elhelyezkedő, a Budapest VIII. keľületi ingatlan-
nyi|vźntartásban 35037/0/N2 he|yrajzi szám a|att felvett, ,,győgyszertár,, ingat|an-nyilvántartási
megjelölésű,415 m2 tertiletrĺ ingatlan' atársasházi közös tulajdonbő|hozzátartoző 798/10000-red
tźrsashź,zi közös tulajdoni hányaddal egytitt. A tulajdoni lap adatainak tanúsága szeľint azIngat|an
per-, teher- és igénymentes. Az Önkoľmányzat tudomásul veszi, hogy az Ingatlan béľlője aHajna|



Gyógyszertźtri Betéti Táľsaság (Bérlő)' amely az Ingat|aĺ |f3 m2 alapteľiilettĺ részét albéľletbe
adja a Józsefuáľosi Egészségügyi Szo|gáiat (JESZ) részére' Az Önkormányzat vźi|a|ja, hogy a
Bérlő elhelyezéséről gondoskodik a Hajnal Gyógyszertár Betéti Társasággal kdtött külon
megállapodás szeľint'

- Az adásvétel tárgyát képező Ingatlan kölcsönösen kialkudott véte|ára 70.500.000..Ft, azaz
Hetvenmilliő-ötszázezer forint, amely magźtban foglalja az álta|ános forgalmi adót is.

- Felek megállapodnak, hogy céljaikat meghiúsultnak tekintik abban az esetben, ha:

a) az Önkoľmtnyzat a Budapest VIII. kerĺileti ingatlan-nyilvántaľtásban 35037helyrajzi szám
alatt felvett ingatlanon lévő rendelőintézet épületbővítéséhez és felújításhoz szükséges fonását
biĺosító - a KMoP-4,3.f kódszźmű pá|yázaton a|apu|ó támogatási szerződés megkötését
2014. április 30. napjáig a PřIARMANOVA ZÍtfe|é ezen időpontig nem igazol.ja,

b) az onkormányzat źita| az Ingatlanért csereként felajánlott ingatlan (új

üzlethelyiség|győgyszertárf) hasznźtlatbavételi engedélye 2015. december 31-ig nem áll
rendelkezésre.

c) a Hajnal Bt. Ingatlanon fennálló bérleti szerzódése a bérlői szerzodés-szegésre
visszavezethető bérbeadói ľendkívüli felmondás és a bérleti jogviszony közös megegyezéssel
való megsziintetésének kivételével _ bármely okból, az tĄ nz|ethelyiség biľtokba vételét
megelőzően megszúnik,

d) a az Önkormźnyzat á|ta| az Ingatlanéľt csereként felajánlott ingatlan (új Ĺizlethelyiség) bérleti
szerzodése Hajnal Bt-vel báľmely okból nem jön létre, nem lép hatźiyba, vagy a hatá|yba
lépését megelőzően megszÍinik,

A Felek rögzítik, hogy a fenti a)-d) pontokban meghatározott esetekben a PHARMANOVA ZÍt,
jogosult az Önkormányzathozintézett írásbeli nyi|atkozatźhan) az éľdekmúlás bizoĺyitása nélkiil,
a jelen szerzodéstő| töľténo elállásra' A PHARMAN0VA ZÍt áůtal' gyakorolt elállás esetén
PHARMAN0VA Zrt a szerződésben kikötott véte|fu visszaťlzetésére köteles, az e|źł||ási

nyilatkozat k<jzlésével egyidejrĺleg. PHARMAN0VA Zrt, elállásával egyidejűleg a Hajnal Bt is
jogosult az onkormányzatta| fennálló Budapest VIII. kerületi ingatlan-nyilvántaľtásbarl 35037
he|yrajzi szám a|att felvett ingatlan érintő bármely jogviszonyrának megszüntetéséľe. A
haszná|atba vételi engedély megszerzésére vonatkozó hatáľidő meghosszabbodnak a pá|yźnat
lebonyolításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolýatásának időtartamáva| és a
használatbavételi engedélyezési eljárásban előterjesztett jogoľvoslati kérelem idótartamźxa|
meghosszabbodik. Jogszenĺ elállás esetén az Oĺkormźnyzat 5 napon belül kiadja a
PIIARMAN0V A Zrt. részére az eredeti ingatlan-nyilvántaľtási állapot helyreállításához szükséges
nyilatkozatot, vagl ha az eredeti állapot helyre á||ittsa nem lehetséges, aZ adásvétel tźrgyának
megfelelő tulajdoni hányadra vonatkozó tulajdonjog bejegyzési nyilatkozatot a Pľ{ARMANOVA
Zrttl|ajdonjogánakbejegyzéséhezazingat|arl-nyilvántartásba.

Az adásvételi szerződés az e|őterjesztés melléklete.

3. Béľleti szeľződés megkiitése a Hajnal Gyógyszertáľral

A Képviselő-testtilet a25812013. (vI.f7.) szźtműhatározatźtban döntött arról is hogy az előzőekben
hivatkozott megvásáľolni kívánt ingatlanon _ tekintettel a fennálló bérleti jogviszonyra -, hogy a bérlő
elhelyezési kötelezettségének eleget tesz és felkéri a polgrármestert a Hajnal Bt. gyógyszerÍána|
kötendő bérleti szeľződés elkészítésére és a Képviselő-testĹilet részére töľténő beterjesztésére.

A megállap odást az onkormányzat ę|készítette az a|ábbiak szerint:

- Az Önkormányzat külön okiratba foglalt adásvételi szeľződéssel megveszi a PHARMANOVA
Vagyonkeze|ó Zátrtkoruen Működő Részvénýársaságtól (székhelye: 1089 Budapest, Bláthy ottó
utca 9., cégjegyzékszáma: Fővárosi Tĺjrvényszék Cégbírősága Cg. 01-l0-044f23, adőszáma:.
I|929853-2-4f, statisńikai számje|e: II929853-6420-|14-0i) a természetben Budapest, VIII.



keľület Auróra utca2f-28. szźlm a|attitátrsasháľi épiilet I. emeletén elhelyezkedő, a Budapest VIII.
keľiileti ingatlan-nyilvántartásban 35037l0/N2 helyrajzi szám a|aÍt felvett, ,,győgyszertáť,
megjelölésiĺ, 4|5 mf teľtiletrĺ ingat|ant, a tfusasházi közös tulajdonbő| hozzá tartoző 798/10000-
red társashźzi kózös tulajdoni hányaddal egyiitt. A megállapodás célja és tátgya, hogy az
onkormányzat tulaj donossá válása esetére:

a) szabźiyozza az onkoľmźnyzat, mint béľbeadó és a Hajnal Győgyszertźri Bt. közötti, az
Ingatlanra vonatkozó bérleti j ogvi szony tarÍa|mźń,

b) meghatározza a Hajnal Győgyszertári Bt. bérleti jogviszonya közös megegyezéssel való
megszĺintetésének feltételeit másik helyiség béľbeadása mellett,

c) szabźiyozza a Hajnal Gyógyszertári Bt.-nek bérbe
bérleti jogviszonyának feltételeit,

d) meghatźtrozza azokat a garanciźtkat, melyek a
gy őgyszertfu miĺködtetés ét szo|gáůjttk.

adott másik helyiség (Uj gyógyszertár)

Hajnal Gyógyszertáľi Bt. biztonságos

A megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a PHARMANoVA Vagyonkezelő Zźtrtköruen
Működő Részvénýáľsasággal kötött adásvételi szerződés a|apján az Ingat|an birtokba adtsa az
adásvételi szerződésben szabá'|yozottak szerint az Önkormźnyzat részére megtörténik' A Felek a
létrejött adásvételi szerződést a megállapodáshoz csatolják 1' számú mellékletként.

A megállapodás annak alábbi tĺárgyköreiben e|őszerzódéses nyilatkozatnak minősül. A Felek
kötelezettséget vállalnak arra, hogy:

a) a Hajna| Győgyszertári Betéti Táľsaság jelen megállapodás megkötésekor hatályos bérleti
szerzodését a jelen megá||apodás hatálýa lépését követő 15 napon be|ül módositják az
ę|ószerzódési nyilatkozataik szerint,

b) a Hajnal Gyógyszeľtáľi Betéti Társaság bérleti jogviszonyának közos megegyezéssel történő
megsziintetésére vonatkoző kote|ezettséget eredményező feltétel bekövetkezésétől számított
legkésőbb 5 napon belül a jelen megállapodás tarta|mának megfelelő okiratot íľnak alá a
bérleti jogviszony - közös megegyezéssel való megszüntetésének másik helyiség bérbeadása
melletti - megszüntetéséľől,

c) a béľbe adott másik helyiség bérleti szerződésének feltételeit a jelen megállapodás szeľint
hatfuozzákmeg.

Az onkoľmźnyzat Ingatlanľa vonatkozó tulajdonszeľzése esetén a bérbeadói olđalon alanycsere
következik be. A Phaľmanova Zrt., mint bérbeadó helyébe az onkormányzat lép. A bérleti
j o gv i szony az Ingat|an jelenle gi muszaki.ťlzikai ál lapotában marad fenn.

A felek megállapodnak, hogy az Ingat|allra fennálló jelenlegi bérleti szerződés tartalma és a
kozuzemi díjak megťlzetésének feltételei, ennek az e|járäsi rendje a bérbeadó személyében történt
vtůtozás után annyiban vá|tozik, hogy a Hajnal Győgyszertźtri Betéti Társaság 292 négyzetméter
területiĺ helyiségcsoport haszrá|ata utźn arányos mértékű _ a Józsefuárosi Egészségtigyi
Szolgálatnak biztosított |23 nm-re eső díj résszel csökkentett bérleti dijat ťlzet a 2. szám{l

melléklet szerinti bérleti szerződésben rögzitett hatályos béľleti díj (350.000,- Ft + AFA/hó) alapul
vételével. A bérleti szeľződésbenrögzitett hatályos bérleti díj után AFA-t is kell fizetni' A bérleti
dij szźm|źtját az onkoľmány zat vagy áńtalla irásban megnevezett megbizottja állítja ki.

Az onkormányzat a Budapest, V[I. keľ. Auróra u.22-28. szám a|attitelken álló jelenleg is létező
épület felújítása és átépítése, bővítése során kialakit győgyszerÍár cé|jára az újonnan megépítendő
ťoldszinti részben 150 m2 hasznos alapterĺiletű helyiséget a megál|apodáshoz 6. számtl
mellékletként csatolt tęľvdokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal. Az onkormányzat
biztosítja, hogy azu1győgys,"rtźrbanminden közüzemi fogyasztás ĺjnálló mérővel mérhető lesz.

Az Ú: Győgyszertárat a győgyszertárként való használathoz szükséges berendezésekkel,
felszerelésekkel, taľtozékokkal a saját költségén a Hajnal Győgyszertźtri Bt. rendezi be és szereli
fel, az esetleg szükséges győgyszertári működési engedély beszerzése vagy a jelenlegi
módosíttatása is a Hajnal Győgyszerttri Bt. kötelezettsége.



Felek megállapodnak, hogy a munkálatokat űgy időzitik, hogy az Ingatlanban működő
kozforgalmú gyógyszertáľnak az Uj győgyszertárba va|ő átköltözés miatt legfeljebb 2l nap
időtartamban ke|| zźrv a tartania.

Amennyiben bármely az Önkormányzat érdekkörében felmertilő okból a győgyszertár évi f|
napot megha|adő idotartamban kényszerül zźtrvatartani, úgy az ebbó| eredő, átlagos, időaľányos
elmaradt hasznot az onkormányzat köteles - kártérítés címén - megtéľíteni a győgyszertárat
mĺĺködtető Hajnal Gy őgy szertćlľi Bt.-nek.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy ahatá'|yban lévő jogi szabźiyozés éľtelmében, amennyiben
a kozforga|mű győgyszertár egy évben 2I napnźi hosszabb időtaľtamban tart zátva, űgy az a
győgyszertźr működési engedélyének elvesztéséhez vezethet. A Felek megállapodnak, hogy
amennyiben a győgyszertár évi 2I napon tű1'i zárva tartására és emiatt a győgyszertáĺ működési
engedélyének visszavonására az Önkoľmányzat éľdekkörében felmerülő bármely okból keľi.il sor'
t,gy a, onkormányzat a Hajnal Bt' részére egyösszegiĺ szerzódésszegési kötbér megfizetésére
köteles, amelynek métékét a Felek a közforgalmú győgyszeľtźr a működési engedély
visszavonásátmege|őző |f hőnap havi nettó át|agźrbevételének ötszörösében állapítják meg'

Az onkormźnyzatvti|a|ja hogy a Hajnal Győgyszertári Bt. igénye esetén a kivitelezésnek abban
a fázisában, amikor az épu|et más kivitelezési munkáit már nem hátráltatja, a szerkezet kész és
nyílászáľókkal, valamini a funkciójuk szerint csempézéssel ellátott helyiségeket az Ú:
győgyszertźlr belső kialakítása-berendezése végett a Hajnal Győgyszertári Bt.-nek ahasznźůatźtba
adja. A belső kialakítás-berendezés cé|jźra biztosított hasznźiat idejére az Önkormányzat
ellenéľtéket nem igényelhet. A Felek rögzítik, hogy az Uj Győgyszertár haszná|atba véte|i
engedély jogeľőľe emelkedését mege|ózó haszná|atba adása nem érinti a meglévő Győgyszertźt
hasznä|atát.

A Felek megállapodnak, hogy a,vi gydgyszertźlnameghatźrozott műszaki taľtalomnak megfelelő
épületrészre érvényes jogerős használatbavételi engedély onkoľmányzat á|ta|ikézhezsléte|ének és
azUj győgyszeľtáľjelen megállapodás szerinti címének illetékes jegyzo źita| kiadott okiľattal való
igazo|ása esetén a Felek 5 napon belül megállapodást kötnek az Ingat|awa fennálló bérleti
jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetéséľől azza|,hogy az onkormányzat egyidejűleg
azUj gyć:gyszertár helyiségeit béľbe adja a Hajnal Győgyszertári Bt.-nek.

ĺzvj győgyszertárra kĺjtendő bérleti szerződés főbb elemei:

a) a bérlet időtarÍama 15 év, amely a bérlő igénye esetén 5 éwel meghosszabbítható,

b) az éves béľleti dij az ĺli gyagy",eľtaľ létesítési költségének 8 oÁ-a + Áľĺ.. ,ą. bérleti díj
sztlmittsi a|apjáná| figyelembe vett létesítési költség a, ĺpĺ-t is magában foglaló
45.000.000.-Ft-ot nem haladhatja meg,

c) a bérleti díj évente az onkoľmányzat tulaj don źhan |évó nem lakás cé|jźna szo|gáiő helyiségek
bérleti díjáról szóló határozata szerint emelkedik, amely emelés azonban nem lehet magasabb
az e|őzó évľe a KSH által kozzéteÍ1fogyasztői árindex mértékénél,

d) a bérlő viseli a bérleményben fogyasztott közuzemi szolgźitatások költségeit és azokat az
üzemeltetési tobblet költségeket, melyek az Uj gyógyszertźtrat magábaĺ -foglaló épület
tekintetében részben vagy egészben azért merülnek fel, mert az épületben Uj gyógyszertár
üzemel.

Amennyiben a Phaľmanova Zrt az Ingat|anľa az onkormányzaÍta| kötött adásvételi szerződéstó|
e|á||t ajelen megállapodás az e|źilrás onkormányzatta| va|ő közlése napján megsziĺnik. A Hajnal
Győgyszertáľi Bt. koteles a Józsefuárosi Egészségĺigyi Szolgálattal fennálló albérleti jogviszonyt -

annak igénye esetén _ helyreállítani.

Az onkormányzat ań az a|bér|eti díjat, amelytől a Józsefuárosi Egészségtigyi Szolgálat szívességi
hasznźt|atamiatt a Hajnal Győgyszertári Bt. elesett, az onkormányzat a Hajnal Gyógyszertári Bt.-
nek azelállás Önkoľńányzaĺaĺ való közlésétől számított 15 napoń belÍil megfizeti.



A helyiségbéľleti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetéséről és másik helyiség bérbe
adásáról szóló me gállapodást az e|őterjesztés melléklete.

Iv. Jogszabályiköľnyezetismeľtetése

A Képviselő-testiilet döntését a Magryarországhe|yi önkormányzatairól szó|ő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23. $ (5) bękezdés 9. pontja, a 4l. $ (3) bekezdése, a 107. $-a, a 1i1' $ (2) bekezdése, az
źń|amhźntntásľól szóló }DII. évicxcv. törvény 23. s Q) bekezdés a) pontja a|apjánhozzameg.

v. Diintés tzrtalmának ľész|etes ismertetése

Döntés

- a KMOP-4.3.2|A-I3 kódszámú pźůyázati konstrukcióra vonatkoző pźůyázat benyújĹĺsáról, bruttó
970000000 Ft beruházási összköltségge|, 254 550000 Ft önrésszel, valamint a módosított
pźůy źzati adatlap és megvaló s ítható sági tanulmány elfogadásáról.

- a PIIARMANOVA Zrt. kizáľólagos tulajdonát képező, a Budapest, VIII. ker. 35037lNZ hrsz-on
nyilvántaľtott, teľmészetben az 1084 Budapest, Auróra u. 22-f8' I. emeletén ta|á|hatő, 415 mf
alapterĹilettĺ győgyszertárra és a társasházi ktizös tulajdonból hozzá tartoző 798/10000 közös
tulajdoni hźlnyadravonatkozó, bruttó 70'500.000,- Ft összegÍĺ adásvételi szerződés megkötéséről.

- a Hajnal Gyógyszeľtári Betéti Társasággal kötendő helyiségbéľleti jogviszony közĺjs
megegyezéssel való megszüntetéséről és másik helyiség béľbe adásáľól szóló megállapodásľól.

\II. A dtintés céljao pénzügyi hatása

Nyertes, 100 %-os támogatású pźiyź.zat esetén, az egészségügyi alapellátas és szakellátás fejlesztése,
működtetése.

Kérem az a|źhbi hatétr ozati j avas l at elfo gadás át'

Határozatijavaslatok

A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

1' a 25812013. |-w.27.) számú..képviselő-testületi hatáľozat a|apján.a Budapest Főváľos
VIII. keľĺi|et Jőzsefvátľosi Onkoľmányzat a Nemzetĺ Fejlesztési Ugyntikség által kiíľt
Kiizép.Magyaľoľszági Opeľatív Pľogľam Egészségüigyi szolgáltatások, jáľóbeteg.
szakellátás fejlesztése a Közép-Magyaľoľszági ľégióban KMOP-4.3.f/^.|3 kódszámrĺ
páůyá.zati konstľukciójáľa bľuttó 970000000 Ft beruházási összköltségge|,254 550000
Ft önľésszel, páiyázatot nyrújt be és Íelhatalmazza a polgáľmesteľ a páiyánat
benyújtásához szükséges iisszes dokumentum a|áírásáľa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. július 17.

2. elfogadja az előteľjesztés mellékletét képező mĺódosított pá|yázati adatlapot és
megvalósíthatósági tanulmányt.

Felelős: polgármesteľ
Hatźrido: 2013.július 17.

3. elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képező PIIARMANOVA zrt. (székhely: 1089
Budapest, Bláthy ottó utca 9., cégtregyzékszáma: Főváľosi Töruényszék Cégbíľósága CE.
0|-10.044223, adőszálma: 11929853-2-42, statisztikai számjele: 11929853-6420-|14-01)
kizáľólagos tu|ajdonát képező, a Budapest, YIII. ker. 35037lN2 hľsz-on nyĺlvántartott'
teľmészetben az 1084 Budapest, Auľóľa u. 22-28. I. emeletén ta|áihatő, 4I5 m2
alapteľiiletű gyógyszertárra és a társasházi közös tulajdonbó| hozzá tartoző 798/10000



ktiztis tulajdoni hányadľa vonatkozó, bľuttó 70.500.000'- Ft tisszegű adásvételĺ szeľződést
és felkéri a polgáľmestert az adásvéte|i szerződés a|áírására, valamint az ingatlan-
nyi|vántaľtási bejegyezéshez szükséges intézkedések megtételéľe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013.július 19.

4. elfogadja az e|őteľjesztés me|lékletét képező Hajnal Gyógyszeľtáľi Betéti Táľsasággal
(székhe|y: 1084 Budapest, Auľóľa utca 22.28.' cégiegyzékszźlmaz Főváľosi Ttiľvényszék
Cégbíľósága Cg. 01-06-513521' adószáma: 28863731-2-42' statisztikai törzsszámaz
28863731-4773-2|2-0|), ktitendő helyiségbéľleti jogvĺszony közös megegyezéssel való
megszĺĺntetéséľől és másik helyiség béľbe adásáľól sző|ő megáIlapodást és felkéľi a
polgármestert a megállapodás a|áírására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2013'július 19.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteľi Kabinet

Budapest, 2013. július 12.

Torvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

fr^h/1
Dr. Kocsis ľ Iáúé L.

polgáľmesteľ

J /ilH-
Dr. Méśzár Eľika
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Megállapodás helyiségbéľleti i ogviszony közös megegTezéssel való
megszüntetéséľől és másik helyiség béľbe adásátő|,

amely létĺejott egyńsztőI Budapest Fővátos YIII. keľiilet Jőzsefváltosi Onkotmányzat
(székhĄe: 1082 Budapes! Batoss u, 63-67,, ađőszátna:, 1'5735715_2_42, stziszĺkai törzsszáma:
1'5735715-8411-32I-07, képviseli: Dĺ. Kocsis Máté polgármesteĺ), a továbbiakban:
onkotmáĺyzat,
mástészrő| a Hainal Gyógyszeľtáĺi Betéti Tátsasá,g (székhelye: 1084 Budapest, 'Ąuĺóra utca
22-28,, cég;1egyzékszáma: Fővárosi Towényszék Cégbítósága Cg, 01-06-513527, ađőszáma:
28863737-2-42, statisztikai torzsszáma: 28863731'_4773_272-07, képviseli: Sz1getiné Dĺ.
Kĺautsiedeĺ Kataln olga üzletvezetésre jogosult t^Đ,^ továbbiakbaĺ:}{ajnalGyőgyszertaĺBt.

_ az onkotmáĺyzat és aHajnal GyőgyszettáiBt. a továbbiakban egytitt Felek - kozon. a maĺ
napon az alábbi feltételek mellett.

I.
A megállapodás célia és iellege

1. Az Ônkotmáĺyzat kĹilön okiĺatba foglalt adásvételi szerzőđéssel megveszi a
PHÁRMÁNOV'{ VagyonkezeIő Zárrköďlen Műköđő Részvénytáĺsaságtól (székhelye: 1089
Buđapest, Bláthy ottó utca 9., cégegyzékszáma: Fővátosi Tótvéĺyszék Cégbítósága Cg,01-10-
044223, ađőszáma: 77929853-2.42, staĺsztlkaí számjele: 11929853-6420-114-01) a tetmészetben
Budapest, VIII. keriiłet Awóta utca 22-28. szám a|ati tátsasházi épiiĺet I. emeletén elhĄezkedő,
a Budapest VIII. keĺi.ileti ingatlan-n5,l7váĺtattásbaĺ 35037/0/A/2 helyrajzí szám alatt felvett,
,,gőgyszettÁr,, megelölésű, 475 m2 teĺiiletri iĺgaďaĺt, a tarsasházi közös rulajdonból hozzá
tzttoző 798/10000-red táĺsashází közös rulajdoni hányadđa| együtt (a továbbiakban a jelen
szerző dés a|kaknazásában: Ingatlan)'

A ielen megáliapodás céIja és targya,hogy az onkormányzatiiajdonossáváIása esetéĺe:

z) szabáIyozza az onkorm ányzat, mint béĺbeadó és \. Hajnal Győgyszertari Bt*.közö tti, az
Ingadanta v oĺatkoző béĺleti j ogviszony tarta'knát,
b) meghatztozza a }{ajnal Győgyszettái Bt. béľleti jognszoĺya
megszüntetésének feltételeit másik helpség bérbeadása mellett,
.) szabáIyozza a Hajnal Gyógyszeĺtáľi Bt'-nek béĺbe adott másik

kozös megegyezéssel való

helyiség ýj győgyszettár)
b&leti jognszoĺyának feltételeit,
d) meghatározza azokat a ganncíákat, melyek a Hajnal Győgyszettán Bt. bŁtonságos
gy ő gy s z ertár műkö dtet és ét s z olgáIják.

2. A jelen megállapodás azon a napon Iép hatá|yba, ami.koĺ a PHÁRMANOVA Yagyorlkezelő
Zártkóríen Mfüodő Részvéĺytatsasággal (a továbbiakban: Phaľmanova Zrt') kotótt adásvételi
szetződés aIapján az Iĺgat)an biĺtokba ađása az adásvéte|s' szeĺződésben szabáIyozottzk szennt az
Önkotmáĺyzat tészére megtöÍténik. lĄ Felek a létrejött adásvételi szerződést a jelen
megál7apodáshoz csatolj á'k 7. szárnú' mellékletként.

3. Á Felek a jelen megáliapodásban rcgzített nyllatkozatailďtoz a megá|Japodás hatáIýa tépéséĘ
kötve vannak. Ha a je|en megállapodás 2073. decembet 31-ig nem lépne hatáIyba - a felek eltéĺő
megállapodásänakkiányában-nyl7atkozatikötöttségfü megszűnik'

4. A' megá|lapodás annak alabbi táĺgyköĺeibeĺ e|őszetződéses n7ĺlatkozatnak minősiil. Á Felek
kötelezettsé get vállalnak ana, hogy:

onkormányzat:
ügyvédek:

Hajnal Bt.: Ellenjegyző
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^) aHajĺal GyőgyszeĺtáiBetéĺTátsaság jelen megállapodás megkötésekot hatályos bérleti
szerződését a jelen megállapodás hatzlyba lépését kóvető 15 napon beliil módosígák az
eIős z eru ő dési nyilatkoz ataĹk sz eĺnt,
b) a Hajnal Győgyszettäi Betéa Társaság bérleti jogvtszonyának közös megegyezéssel töĺténő
megsziintetéséĺe vonatkoző kötelezettséget eÍedményező feItétel bekövetkezésétő| számitott
legkésőbb 5 napon beliil a jelen megállapodás tartaImának megfelelő okiĺatot írĺak aIá a béĺleti
jogviszony - kozös megegyezéssel való megsziintetésének másik hĄiség bérbeadása melletti -
megsztintetés&ő|,

Đ a bétbe aútlLL trlásilr helyiség l.létlcLi szętző<léséĺck felLétcleit a jeleĺr ľlegállapodás szeĺürĹ
határozzákmeg.

5. 'Ą jelen megállapodás IV. fejezetében foglaltak a Hajnal Győgyszettári Bt._nek az IngarJanta
fenná1lő béĺleti jogviszonya közös megegyezéssel való megsziintetése napjáĺ minden kiilön
iogcselekmény nélkiil hatáIyba lépnek és a béĺleti jogviszony közös megegyezéssel való
megs z üntetés éĺől sz őIő megállap o đ ás rész év é v alnak'

6. Á. ielen megállapodásban biztosított jogokat és meghatátozott kötelezettségeket, garanciákat
nem érinti, ha az tnkotmányzat a Budapest, VIII' keĺiilet Áuĺóĺa utca 22-28. szám aIatĺ éprilet
teljes tulajdonjogának megszetzése esetén az épiietet, ideéĺwe az Ĺljonnan létesiiłő épiĺletĺészt is,
a J őzs efv áro si Egés z s égrigyi S z o1g áIat v agy onkez eIés éb e adja.

7. '{z onkormányzat szzvatoIja,hogy aJôzsefvárosi EgészségügýSzolgá|at, miÍrt vagyonkezelő
b&beadói jogkötében a jelen megállapodásban.Íoglaltak szeĺint jár e|,ideérwe a béĺleti jogviszony
közös megegyezéssel való megszüntetését, az U1 győgyszettär bérbeađását és az Uj győgyszettárra
voĺatkoző béĺleti szetződés feltételeinek betattását, ideétve a ielen megállapodás tV. fejezetébeĺ
meghatátozott fizetési kötelezettségek teljesítését is, ha azok eseđékessé válnának.

8. Á Hajnal Gyógyszeĺtáĺ Bĺ tudomásul veszi, ha a jelen megállapodás teljesítésének a

Jőzsefvfuosi Egészségügyi Szo|galat ĺészesévé válik. Á Hajĺal Győgyszettán Bt. vátlat1a, hogy az
Önkotmányzat feté feĺnálló kötelezettségeit a Jőzsefvátosi Egészségügyi Szolgalat, mint
vagyoĺkezeIőbérbeađő vagy egyéb jogcímen közĺeműködő ÍeIéváItoztatás nélkĹil teljesíti.

II.
Az Ingat|anĺa Íennái|ő hatátozatlan ideiií béľleti jogviszony

9. A' Hajna| Győgyszertári Bt'-nek az Ingat)anĺahatarozatfan idejű béĺleti szenőđése á1]' fenĺ. Az
Ingatlanból a HajnaL Győgyszettái Betéĺ Taĺsaság 292 négyzeľnéteĺ terĹiletű helyiségcsopoÍtot
haszná| győgyszettát céljfua (a továbbiakban: az Autőra épiilet I' emeletén elhĄezkedő
GyőgyszertĄr) és 1'23 négyzet.rnéteĺt albéĺletbe ad a Jőzsefvátosi Egészségüg5n' Szo|gá|atĺak. A
bérleti szeĺzőđés a 1elen megállapodás 2. számű melléklete, az albérleĺ szetződés pedig a 3. számu
melléklete.

t0. hz onkormáĺyzat Ingaiata vonafkoző trrlajdonszeĺzése esetén a béľbeadói oldalon
alanycseĺe következik be. Á Pharmanova Ztt', mint béĺbeadó helyébe az onkoľmányzat lép. Á
béĺIeti jogviszony az Ingat)an jelenlegĺ műsza|<t-frzlka: állapotÁban maĺad fenn.

11. A felek megállapodnak, hogy az lĺgatJanta fennálló jelenlegi béĺleti szerződés tarta|ma és a
kőzuzemiđĺ1akmegflzetésének feltételei, ennek az eIjárásítendje abérbeadő személyében történt
váItozás után annyibaĺ váItozlk, hogy a Hajĺal Gyógyszeĺtáĺ Betéi Társaság 292 ĺégyzetméter
tertiletű helyiségcsopoĺt hasznáIata :utáĺ atányos méĺtékű - a Jőzsefuáĺosi Egészségügyi
SzoIgáIatnak bŁtosított 723 nm-Íe eső díj ĺésszel csökkentett béĺleđ dĺ1at fszet a 2. számu
melléklet szerinti béĺteti szerződésben tőgzített hatályos béĺleti díi (350.000,- Ft + Árĺ7no;
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alapul vételével. ,Ą. béľleti szeĺződésben ĺögzített hatályos bérleti dĄ atánÁpÁ-t is kell fizetn. A
béĺIeti đĺj szánnáját az onkormányzztvagy áItalafuásban megÍIevezettmegbnotÍ1a á|Lĺqakl.

12. A Hajĺal Győgyszertari Bt. a' Jőzsefvátosi Egészség"gy' SzoIgálattal fennállő albérleti
jogviszonyt - a Jőzsefvfuosí Egészségügyi SzoLgáIat 723 ĺégyzetméteĺ terĺilefte vonatkoző
haszná|atanak érintetlenlů' hagyásával _ jelen megállapodäs hataLýa lépését követő hónap első
napjávaLmegsztiĺrteti (illetőIeg kezdeményezí annakmegsziintetését). Á' Jőzsefvátosi Egészségügyi
SzolgáIathĄiséghaszná|atánakjogcíme ettől kezđve térítésmentes, szívességshasznalat. AHajĺal
Győgyszettái Betéti Tát'saság válla\ja, hogy egyolda\ían az IngatJata fennálló helyiségbéĺleti
jognszonyának közos megegyezéssel való megsziiĺtetéséĘ ezt a szívességi haszĺá|ztot ĺeĺĺ:
szünteti meg'

13. A Hajnal GyőgyszertáĺBt.vá||a|ja,hogy a jelen megállapodás 4. szánű mellékletét képező, a
közös haszĺá|atll éptiletrészek üzemeltetési és fenntaĺtási költségeinek tfugyátban 2001.
szeptember hónapban és az 5. számú' mellékletét képező, karbantattás tátgyábaĺ 2000. június
hónapban kotott - Hajĺal Győgyszettári Bt. és a JőzseÍvátosi Egészségtigyi Szolgálat közotti -

szerződések hatályát f'enntatýa, és az abban meghatatozott frzetési kötelezettségét mindaddĘ
teljesíđ, amígazUj győgyszeftárbavaló átköItözése meg nem töĺténik.

14. Felek az tnkormányzat, illetve a képviseletébeĺ e\áró vagyonkezeLő bér|eĺ szetződés
tekintetében fennálló ĺenđes felmondási jogát a Ha)na.I Győgyszettái Bt. Uj győgyszertárba
töĺténő átköltözéséig koilatozzák. Te|<lntettel eĺĺe, az onkotnáĺyzat, illetve a képviseletében
eLjár,ővagyoĺkezelő bédeti szetződés tekintetében fennálló ĺendes felmondási jogátnemjogosult
gyakoĺolĺri a béĺleti szet'zőđés a|ábbi III. fejezet szednti, közös megegyezéssel töttéĺő
megsziintetés e miatti megszűnésének időp ontj áig.

ilI.
HainaĺGyógyszeľtári Betéti Táľsaság bérleti iogviszonyánakkijzös megegyezéssel való

megsziintetése másik helyiség bérbeadása mellett

vi gyogyszeľtár megépítése

75. Az'onkormányzĺt aBwdapesą VIII. keĺ. Auĺóĺa u. 22-28. szám a|atĺ telken álló jelenleg is
Iétező éptilet felíljítása és átépítése, bővítése soráĺ kiala|ĺt győgyszertár céIjára az űjonĺaĺ
megépítendő földszinti ĺészben 1'50 m2 hasznos alapteĺĹiletri helyiséget a jelen megállapodáshoz
6. számú' mellékletként csatolt tervdokumentacíőĺak megfelelő m(lsza'ki tartalomrnal (a jeIey

megállapodás aLka\mazásábaĺ: Uj győgyszetta). Az onkormányzat bŁtosiýa, hogy "z ui
gy őgyszetáĺban minde ĺ közij,zenj fogyasztás onálló mérővel méĺhető lesz.

A Felek ńgziak,hogy azĺsi gyagy",.ĺtáľat onko ĺ:rláĺyzat az ahbbízk szeľint köteles kiviteIezni:

a) ",ui cyagyszefiát' offlclnán kívĹi'li heýiségei kulcsĺakész ä|Lapotűak, burkoltak, ktilső-belső

ryAászarőLd<a\ szariterekkel, ffitési ĺenđszeľel és klímabetendezéssel ellátottak;

b) "zui cyagyszefiÁr offrclnája kulcsĺakész áLJapotu,kĹilső-belső n,JLászáró|d<al, szanitetekke| a

HajĺalBt-vel előte egyeztetett módon kiépítendő fiitési ĺendszeĺĺel és klímabeľendezéssel ellátott,
azza\hogy az offlcina burkolatlan, illetve az áImennyezetrnégnem keriiłt beépítésĺe.

.) az űj Győgyszertátat aHEĺaIBt. saját költségén koteles bebútoĺozni és felszetelĺri,valamint
saját költségén köteles az offlcjĺa buĺkolatát, áIrnennyezetét $náýtását) kiépíteđ.
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16. Lz onkormányzat vállą|ją hogy az IJj győgyszettáĺ éptiletľészĺe jogeĺős építésügyi
hatőságs használatbavételi engedéIyt szetez, amely lehetőséget ad az Uj győgyszettari épiiletĺész
győgy szettáĺ funkciónak megfelelő hasznáIatara.

I7. Az onkormányzat sz^vutolja, hogy 
^, 

ui Győgyszeĺtáĺ cirĺe váItozarJanfl' Budapest VIII.
kertiłet Áuĺóĺa u. 22-28. száĺr lesz.

lłtktiltozés az v i gy ő gyszettátba

18. Az Ú1 cyagy'zertátat a győgyszettarkéĺt valő hasznáIathoz szfüséges beĺendezésekkel,
felszeĺelésekkel, taĺtozékokkal a saját költségén a Hajnal GyőgyszettÁĺ Bt. ĺendezi be és szeteli
fel, Żz esetleg szfüséges győgyszettzĺ működési engedéIy beszetzése vrgy a jelenlegi
mő do síttatás a is a HajĺaI Gy ő gy sz ertźĺri B t. kö telez etts ége.

1.9. Felek megállapodnak, hogy a 
'm,ulká|atokat 

úgy időzíĺk, hogy az Ingatlanban mfüödő
kőzforga|mú' győgyszertaĺĺak az Uj győgyszeftar,ba való átköltözés miatt legfeljebb 21 nap
íđőtartamban kell zárvz tartaĺia. A 27 napos hataĺđő nem kezdőđhet előbb, njnt az Iĺgaianĺa
fenĺá|7ő béĺIeti jogviszony kozös megegyezéssel valő megsziintetésének-, illewe az Ui
győgyszettat tárgyában megkötendő béĺleti szetzőđéshatá|yba lépésének a napja'

Ámennyiben bármely az tnkormányzat étdekköĺében felmeľtilő okból a győgyszettfu évĺ 27
napot meghaladó iđőtattamban kényszertil zátva tattani, (l;gy az ebből eĺedő, átlagos, időaráĺyos
elmaľadt hasznot "z onkormáĺyzat köteles - káttéĺtés címén - megtéÍítenl a győgyszeftárat
mfüödtető Hajnal Gy őgyszettán Bt.-nek.

'Ą Felek tudomással bírnak aľĺól, hogy ahatáIýaĺIévő jog szabáIyozás éĺtelmében, amennyiben
a kózforgalmú gyógyszeftár egy évben 27 napnáI hosszabb íđőtartambafl tatt zárĺa, űgy az a

győgyszettaĺ mfüödési engedélyének elvesztéséhez vezethet. Á Felek megállapodnak, hogy
amennyiben a győgyszettár évĺ 27 napoĺ ĺúl zárva tafiásáta és emiatt a győgyszettát műköđési
engedélyének visszavoĺásáta az onkormányzat éĺdekkörében felmeriilőbánnety okbót keriil soĺ,
ísgy az onkormányzat a Hajnal Bt. t'észéte egyösszegú szetződésszegési kötbét megĘlzetéséte
koteles, amelynek méĺtékét a Felek a kozforgaknú' győgyszertár a műköđési engedély
visszavonás át megeIőző 72 hőĺap havi nettó áilag átbevéteiének ötszöĺösében á17apíýák rneg.

Haszná|atba aďás belső kialakítás.beľendezés végett

20. Az onkormányzat vá7lalja, hogy a }Jajĺil Gyógyszeĺtáĺ Bt.'gé'y. esetén a kivitelezésnek
abbaĺ a fázísában, amikoĺ az épitet más kivitelezési munkáit máĺ nem háttá|taýa, a szetkezetkész
és nlflászátőkkal, vaLaĺnint a funkciójuk szerjnt csempézéssel ellátott helyiségeket 

^z 
ĺli

győgyszertát belső kialakíľása-berendezése végett a Hajĺal Gyógyszertári Bt._nek a haszná|ataba
adja. A belső kialakítás-beĺendezés céI1ára biztosított hlaszná|at idejére az Önkotmányzat
ellenéľtéket nem igényelhet. Á' Felek rögzítik, hogy az Uj Győgyszertfu haszĺá|atba vételi
engedéiy jogetőre emelkedését megelőző haszná|atba adása nem éĺni a meglévő Győgyszettát
haszĺá|atzt.

2l. A Hajnal Gyógyszeĺtán Bt. a belső kialakítás-beĺendezés céIján tötéĺő hasznáIatba adásĺ
igény kozlésével egyidejűleg köteIes ĺgazolli, hogy az Áuĺóĺa éptiiet I. emeletén elhĄezkedő
Győgyszettár után nincs közüz emi díjtartozása.

Béľleti iogviszony köziis megegyezéssel való megszüntetése
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22. A Feiek megállapodnak, hogy az Úi gyagy,,eĺtÁtra meghatatozoLt milsza\<l

tzttzlomĺak megfelelő épiiletĺészre érvényes jogeĺős hasznáIatbavételi engedély onkormáĺyzat
äItah kézhezvételének és az Uj győgyszettat jelen megállapodás szerinti címének illetékes jegyző
által kiadott okiĺattal vaIő igazolása esetén a Felek 5 napon beltil megállapodást kotnek az
IngarJanta fennálló béĺleti jogm,szony közos megegyezéssel való megsziiĺrtetésérőI azzaI, hogy az
onkoľmányzat egyíđejűIeg az IJj győgyszertaĺ hĄiségeit béĺbe ađja a Hajna| Győgyszettari Bt.-
nek.

Ĺĺ 1 gy d gy szeľtáĺ helyis égeire vonatkozó béľ| eti s z eĺz őĺ|és m egkötés e

23. Felek az Ingatlarta fennáLlő bédeti joýszoĺy kozös megegyezéssel való megsziintetéséĺől
szőIő megállapodással egyidejűleg aláĄák az Uj győgyszertaĺ helyíségeiĺe vonatkoző bérleĺ
szerződést. Á béľlő azIJj győgyszertát heýiségeiĺe voĺlatkoző bétleti szerződés a|áírását követő
munkanapon megkezď az Uj győgyszettaĺ helyiségeibe va|ő átköltözést és legkésőbb az ettő|
s.zámitott 27. napon az 'ó'utőra épiiłet I. emeletén elhelyezkedő Győgyszefiárat 7<lijnwe az

onkormány zat btĺtokáb a ađj a'

24. A Hajĺal Győgyszettźtri Bt.-nek a 415 négyzetrnéter nagyságí Ingat)anta fennáLlő bérleti
jogviszonya közös megegyezéssel va\ő megszi.intetése fejében az Ónkormáĺyzat másik
helyiségként |<lzfuőIag az IJj győgyszertas mintegy 750 négyzetrnétetes helyiségcsoPoÍqfu 

^đi^
béĺbe, 'z onkorm áĺyzat a Hajĺal Győgyszertari Betéti Társaságnak pénzbeli térítést nem fizet, és

nem Ílzet pénzbeli térítést aHajna| Győgyszertari Bt. sem az onkormányzatnak.

25. AFeIekazui gyagy",ertát,mintmásik helyiség bérbeadásán tula Hajna|GyőgyszertáiBetétl
Társaságnak a 475 négyzetmétet nagyságu lĺgatlann fenĺálLő béĺleti jogviszonya közös
megegyezéssel való megszüntetése miatt egymással szemben semmilyen igényt nem támasztanak.
Azok a béťrő áItaI a Győgyszertárban e.}he|yezett beĺendezések, felszeĺelések, taĺtozékok,
amelyeket abéťrő nem szá|]it el, térítésmentesen az tnkormányzat tulajđonába ked.ilnek.

vi gyogys,ettáÍÍa kötiitt béľleti szetzőďés

26. A Hajna| Győgyszertári Bt.-t 
"z 

vi győgyszettáta kötött béĺleti szetződés IétÍejottétő| kezdve
terhelik abér|őikötelezettségek és illetik a béť'ő jogn.

27. AzÚi győgy",.,táľĺa kotendő bérleti szerzőđés főbb elemei:

a) abétletíđőtatama 15 éy, amely abétIő igénye esetén 5 éwel meghosszabbíthatő,
b) az éves bérleti díj az Uj gyógyszertáľ létesítési kĺiltségének 8 oÁ-a + AFA. A béľleti díj
szźmítźsi alapjáĺá| figyelembe vett létesítési költség aZ Ápa.-t is magábarL foglaló
45. 000. 000. -Ft-ot nem haladh atja meg,
.) a bérleti díj évente az Önkormźnyzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgźiő
helyiségek bérleti díjárőI sző|ő hatźlĺozata szetint emelkedik, amely emelés azonban nem lehet
magasabb aze|őző évre aKSH által kozzé tett fogyasztói arindęx méľtékénél,
d) a bérlő viseli a bérleményb en fogyasztott közüzemi szolgáItatzsok költségeít és azokat az

üzemeitetési többlet költségeket, melyek ^,ui gyagyszeĺtÁtatytagában fog|alő épiilet tekintetében
ĺészben vagy egészben azéttmerrilnek fel, meĺt az épiiłetben Uj gyógyszettát' üzemel.

IV.

^"Uj 
győgyszettáľ megfelelő működtetését biztosító gannciáiis ľendelkezések:

28. Az tnkormányzat kötelezettséget vál)al,hogy az Ingatlanban vagy a Budapest VIII. keriileti
lĺgaian-ĺy:bvántartásban 35037 hýrĄzi szám aIatt felvett ingatlanon Lévő más felépítĺnényben

onkormĺínvzat: Hajnal Bt.: E||enjegyző ügyvédek:



6
hatmadik személy t,észéte helyiséget győgyszertát tizemeltetéséte ÍIem ad' béĺbe,
másik közforga\mí győgyszertaĺ működtetéséhez nem já,,.d hozzá, adďg amig az Ui
győgyszettárban aHajnal Győgyszettzri Bt. vagy a Pharmanova Zrt, győgyszefiát'at működtet.

29. Lz esetleges fé]ĺeéĺtések eIkeľĹilése végett a Felek rcgzíik, hogy az onkormányzat jeLeĺ
köteiezettségvál7alása vonatkozik a hatmađ1k szeméIy áItzI a Budapest VIII. keľtił.ei lĺgatJaĺ-
ĺxvhvántattásban 35037 he|yrajzi szám aIatĺ ingatlanĺa felépített épiiletéĺe is. 'Ąz Önkormányz,at
köteles az l7yeĺ éptiietéte vonatkozőan is olyan hasznosítási szetződéseket kötni, amelyek
biztosíýák az Ingaďznban üzemeltetett közfoĺgaknű győgyszertár |ĺzárőIagosságát

30. Az tnkormányzat válLalja, hogy az vi gyagy",ertát'ra kötött béĺleti szetződés létĺejöttének
ĺapjátőI számitott 15 évlg a jeLen szetződés megkötésének ĺapján fennálló egészségügyi
szolgáLtatői tevékenységet _ a jogszabáIyok ketetei között - a jövőben ís azIĺgat1anban végzi, és

eÍÍe vonatkozőan szükség szeĺjnt a szo|gáLtatást nýtő oĺvosokkal és védőnőkkel is
megállapodást köt.

3t. Az onkormányz^t kötelezettséget vá17a| ata, hogy az ui gyagy",ettáta kötött béĺleti
szerződés létĺejöttének ĺapjátőI számitott 15 évig feĺĺtatýa _ a jogszabáIyok keĺetei között -
házíowosí köĺzetek és jfuő beteg szakellátások számában és összetételében a jelen megállapodás
megkötésekoĺ fennálló arányokat. Yállalja, hogy a háziorvosi- valamint a házi-gyenrĺekorvosi
pĺaxisok számát a más el7átás-fajták szárnának növelésével nem csökkenti, más et7átás-fď1ták

szárnát a házíowosok és házi-gyermekorvosok teĺhéĺe nem növeli

32. Az onkoľmányzat akózfoľgalmú győgyszettfu megfelelő műkodtetésétbiztosítő garanciálls
tendelkezések megszegéséből eĺeđő foĺgalom-csökkenés okozta károkért a Hajna| Győgyszertái
Bt. felé kfutéútési felelősségge| tattozik.

33. A Szetzőđő Felek ĺögzítik, hogy amennyiben az onkormányzat ui gyagy",erúrra kötött
béĺleti szetződés létĺejöttének ĺapjátőI számitott 15 éven beliił a ĺendelőintézetet más lngaúzĺba
helyezí át, ugy köteles a rendelőintézet űj épiiletében hasonló alapteĺiiletű és elhelyezkedésű
győgyszertári ingatlant (üzlethĄiséget) bŁtosítani a ľIajnal Győgyszertárĺ Betéi Társaság
számára.

34. Az onkormáĺyzat jelen megálJapodás a|áirásával is úgy nyilatkozik, hogy az ui
Gyógyszeĺtárban megnyitandó űj közforga|mú' győgyszertfu tekintetében hztőság; vezető
kiĺendeléséhez hozzájárul, és amennyiben az Uj győgyszefiát'at zz egészségýg5n'hatőság ügyeleti
szo|gá|at e|]átasára kötelezi, ítgy hozzájár,d' althoz,hogy a győgyszetantközteťLl|etőI a betegek a

tendelőinté zet nylĺratartási idején trí is megközelíthessék.

A Hainal Gyógyszertád Bt.-nek a GyőgyszeťtáIffa vonatkozó mfüödési engeđélyének
visszavonása

35. Ha a Hajnal Győgyszertári Bt.-nek a Győgyszertat műköđtetéséĺe vonatkoző műkodési
engedélye a Budapest VIII. kerĹileti lngarJan-nyl]váĺtattÁsban 35037 helynjzi száĺn alatĺj
ingatJanon onkormányzat á|tAIvégrehajtaĺdő - aIJj győgyszertárat magában foglaló éptiletĺészt
megvalósító _ beĺlházással kapcsolatosan, de nem a Phatmanova Ztt.-ĺek vagy a Hď1ĺal
Győgyszeĺtári Bt._nek fďľőlnatő bátme|y okból visszavonásĺa keri.i.lĺre, űgy az onkotmányzat a

HajnalBt, részére egyosszegű kötbéĺ flzetéséĺe köteles, amelynek méĺtékét a Felek akozforgaImil
gyógyszertát a mliködési engedély visszavonását megelőző 72 hónap havl nettó áúag
áĺbevételének ötszöľös éb en áLLapíýák meg.

E ĺe deti áĺlap ot hely t e áilítás a

onkormányzat:

v.

Hajnal Bt.: E||enjegyző ügyvédek:
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36. Ámennyiben a Phatmanova Ztt az Ingatlaĺta az tnkotmáĺyzana| kötött adásvételi
szetzőđéstől elállt (a továbbiakban: elállás), a jelen megáLlapodás az eLáL]ás onkormányzattaIva\ő
kozlése napjáĺ megszűnik. A HajnaI GyőgyszetÁri Bt. köteles a Jőzsefvárosi Egészség"gy'
Szo|gáůattz| fennátLő albéĺleti jogviszonyt - annak lgénye esetén _ helyteállítani.

37. Az onkoľmányz^t 
^zt 

az albér|eĺ díjat, ame\ytőI a Jőzsefr.árosi EgészségĹigyi SzoLgáLat
szívességi haszná|ata miatt a Hajĺa| Győgyszertari Bt. elesett, az onkormáĺyzat a' Hajna)
Gyógyszertári Bt.-nek az e|áLlás tnkormányzattal valő közlésétől számitott. 15 napon beliil
megfizeti.

Egyéb nyilatkozatok

38. Felek kijelentik, hogy szetződéskotési képességfü nem koĺlátozott, és kijelentik, hogy
mindketten magyaÍ jog szeĺint mriködő jogi személyek'

39. A jelen megállapodás elváIaszthatatfan mellékletei:

1'. számu melléklet a felek között a Budapest, VIII. keľtilet Auľőĺa utca 22-28. szám alati
társashází éptilet I. emeletén elhelyezkedő, a Buđapest VIII. keľiileti ingatlan-nyilvántartasban
35037 /0/A/2helyrujzi szám a|att felvett, -győgyszertaĺ'' megjelölésű,475 m2 teĺtiletri 

.lĺgatlanra

létĺejött adásvételi szetződés, amely a létĺejötte után kertil csatolásľa a je|en megáIlapodáshoz.
2' számű, melléklet Hajnal Győgyszertáľi Bt.-nek az Ingatlaĺta kötött határozatfan idejri béĺleti
szetződése.
3. számí melléklet a Jőzsefvátosi Egészségügyi SzoIgáI^t 723 ĺégyzetméteĺĺe kötött albérleti
szetzőđése.
4. számű' mellékleĺ a közös hasznáIatű épiiletĺészek üzemeltetési és fenntattasí költségeinek
tárgyában 2001. szeptember hónapban - Hajna| GyőgyszettÁri Bt. és aJôzsefvärosi Egészségügyi
Szo|gáIat között - létĺej ött szetzőđés.
5. számu melléklet karbantatas tárgyäban 2000. június hónapban kotött - Hajĺa| Győgyszettáĺ
Bt. és aJőzsefváĺosi Egészségiigyi Szo|gá|at közötti - szerzőđés.
6. számu melléklet a Budapest, VIII. ket. Auĺóta u. 22_28. szám a|ati telken álló jelenleg is létező
éptiLlet fetűjítása és átépítése, bővítése soĺán gyógyszeftár céLján újoĺnan megépítendő földszinti
150 n2 hasznos alapteĺĹiletű helyiség műszaki taftalĺ;La'

Szigetiné Dt. Kĺautsiedeľ l(atalin olga
uzIeĘĺ ezetésĺe j ogosult tag

Hajnal Gyógy s z eĺt ái B etéd T átsaság
képviseletében

Dĺ. Kocsis Máté poIgármesteÍ
B uđap es t J ó zs efv áro si Ó nkormány z at

képviseletében

onkormányzat: Hajnal Bt.: Ellenj egyző tigyvédek:
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A megállapodást szetkesztettem és

ellenjegyzem:

Dĺ. Kupai MiháIy ügyvéd
Kupai Ügyvédi lľođa

1089 Budapest, Bláthy ottó utca 9

El7eĺjegyzés kelte: Budapest, 2013. július... ' . .

Eladó olda|fuőI

Dt. Bálint Tiboĺ ügyvéd
Dĺ. Bálint Tiboľ Ügyvédi Iĺođa

(1 052 Budapest, Régipos ta v 12. I / 3')
Elleĺjegyzés kelte: Budapest, 2013. július... ' '.
Budapest Jó zsefvátosí tnkormány zat okđalarőI

onkormánvzat: Hajnal Bt.: Ellenjegyző ügyvédek:
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Adásvéte7i szetződés,

amely létÍeiött egyrészrőI a PFIARMANOVA Vagyonkezelő Záttköńíen Mfüödő
Részvénytársaság (székhelye: 1089 Budapest, Bláthy ottó utca 9., cégegyzékszáma: Fővátosi
Torĺéĺyszék Cégbírósága Cg, 01-10-044223, adőszáma: 71929853-2-42, statisztikai szárĺjeIe:
71929853-6420-774-01, képviselik dĺ. Papp István, az lgazgatőság taga és Wolfgang Hans
!ťallisch, az Igazgatőság elĺröke), a továbbiakban: Eladó,

másrésztőI Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkotmányzat (székhelye: 1082
Budapest, Baĺoss u. 63-67., adőszáma: 75735775-2-42' stzĺszĺkal tötzsszáma: 75735715-8471-
321-07, képviseli: Dĺ. Kocsis }'/ráté po|gfumestet), a továbbiakbaĺ: Yevőfonkormányzat _ az
Eladó és aYevő/onkormányzat a továbbiakban együtt Felek _ között a mu napon az a|Ábbi
feltételek mellett.

Előzmények

a) Felek megá|1apíýák, hogy 2010. szeptembeĺ hónapban egymással Csete e|őszeruőďést (a

továbbiakban: Cseľe előszeĺződés) kötöttek a jelen szeruődés táĺtgyát ĺs képező, Eladó
tu|ajdoĺában á|7ő, a Budapest VIII. keĺiileti ingatlan-n,,iváĺtartasban 35037/0/A/2 hýtajzi
számaLatt felvett, az alabbí 1. pontban meghatatozott Ingatlan tárgyátbaĺ.

b) A Felek ĺnegáIapígák, hogy Eladó és Vevő a Buđapest VIII. keľiileĺ' 35037 hýrajzi számú' _
két kiilon tulajdont maýbaĺ fogLalő _ tát'sasház egy-egy albetétjének |<lzfuőIagos trrlajdonosai,
társasházi trrlajdonostáĺsak. Cseĺe előszerződés megkötésekot Vevő céIjz az volt, hogy a 35037
helyrajzí számű, ingatlanon beruházást hajtson végľe, amelynek eĺedményeként az épiiłetben
mfüödő járőbeteg ĺendelőinté zet színvonalasabb köri.ilmények között tuđjon mfüodni.

.) A Felek megál1apíýák, hogy a 35037 helyĄzi szám,l tzrsasház első emeletén, a jelen szerződés
tárgyát képező Ingatlanban közforgaknű győgyszerľáĺ mfüödik, amĄet az EIadő tu|ajdonábaĺ
ál1ő Iĺgaďan béĺlője, aHajĺaI Győgyszertzi Betéti Tátsaság (székhely: 1084 Budapest, Auĺóta u.
22-28,; Cg. 01-06-573521, a továbbiakbaĺ:BérIő) üzemeltet. A Felek rcgziĺthogy aHajnalBt.
zz E,ladő tag1részvételével, közvetlen kánýtást biztosító befo|yásával mfüodő gazđaságy tztsaság
így Eladónak lényeges gazdaságs éĺdeke az IngarJaĺban működő közfotgalĺnú gyógyszertát'
mfüödésének bŁtosítása.

d) Á Felek meýlLapiýák, hogy Yevő a Budapest VIII. kertileÚ 35037 helynjzí számu tatsasház
első emeletét az á|tala teÍarezett ben,lházás megvalősítását követően betegellátási célokĺa kjvánta
hasznosítati, így 

^ 
Cseĺe eIőszerződésben megállapodott E|adőval abban, hogy az Ingatlan

tulajdonjogát egy, az épi,iet földszintjén a benházás keretében megépítendő, űj uzlerhelyiség

|győgyszettáĺ] tulajdonjogára cseréLi el, ahová E,Iadő, illetve a Hajĺa| Bt' a győgyszertatat
átköltöztetheti'

Đ Felek tudomással bírnak arrőI,hogy aYevő Budapest VIII. keriilei 35037 hýrajzi számĹĺ
ingatlanon lévő ĺendelőintézet bővítéséĺe és fe|űjításáta t^mogatást bŁtosítő páLyázatot kiván
benyúitani, S a ber,lházás fsnanszirozásához szfüséges páIyázai fotás kizfuô|ag abbaĺ az
esetben vehető igénybe, ha a teljes 35037 heIyrajzi számú' lngaian (illetve annak mindkét albetétQ
Vevő tulaj d onába' keriil.

Đ Tekintettel atra, hogy E|adő egyetéÍt Yevő cé|jaival, igy Eladó vá|JaLja, hogy a ĺrlajdonát
képező Ingatlant jelen szerződéssel e|ađja Yevő részére, azzaI a feltétellel, hogy a tagságával
mfüödő Hajnal Bt. kozforgalĺnú gyógyszettára a beruházást megelőzően az Ingatlanban, a

beruházást követően Peđb a Csete előszerződésben meghatátozott, zz

Eladó: Vevő: Ellenjegyző tigyvéd:
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g) Iĺgat7aĺért cseteként felajánlott ingatlanban zavartalarnil' - legfeliebb év1 21 nap iđőtafiamű
záwa taftas mellett _ továbbmfüödj ön.

h) Az F'Iađő szavatolja,hogy a I{ajnal Bt vele egyezteteft időpontban a Budapest VIII. keľtileti
35037 heLyĺĄzi számű lngaúaĺ felépítľnényében végezett ĺ:Äźĺszárő cseĺék etvégzését 

^
gy ő gy sz ettár helyis égeib e n bŁto síq a.

Đ Tekintettel aĺra,hogy a Csete e|őszerzőđés teljesítése már egyik fé]nek sem ál1 &dekében, így
a Csete előszerződést a Felek a ielen szerzőđés a|áításáva|, közös megegyezéssel megsztintetik. Á
Felek rögzítik, hogy a cseÍe előszerzőďés megsziintetésével kapcsolatosan egymással eLszámoltzk,
egymással szemben semmilyen követelésfü nem ál1fenn.

D Tekintettel atta, hogy a Cseĺe e|őszerzőđésben meghatÁrozott, a Vevő áItal az lĺgaúzĺért
cseĺeként felajánlott ingatlan (új üzletheĘ.lség fuyógyszertzr]) mlajdonosa Vevőn kívti.l más nem
lehet, így a Hajnal Bt-nek Yevő ezeĺ ingatlant béĺlet jogcímén, a Felek áItaI etőte egyeztetett
feltételekkel, kiilön okiĺatba foglalt megállapodássalbŁtosíqa. A Felek rögzítik, hogy Vevő jelen
szeĺződésben, illetve a Hajnal Bt-vel kötött megállapodásban foglaIt kötelezettségei egymássď
SzoÍosan összefüggenek, egységesen kezelendők, így abban a nem várt esetben, ha bármely
szerződés vonatkozásábaĺ a Vevő esetleges szerzőđésszegése következne be, az a másik
szerző đés tekintetéb en is szeĺződés s zegési eseménynek minő sii'l.

Adásvétel tfugya

t. Az B|ađő l<lzárőIagos ĺ:Jajdoĺátképezi a tetmészetben Budapest, VIII. keríilet Auľőĺa utca 22-
28. szám alatti éptilet I. emeletén elhelyezkedő, aBldapest VIII. keĺtileti ingadan-nyilváĺtartásbaĺ
35037 /0/A/2he|ynjzi szám aLatt felvett, ,,győgyszertát,, ingat)an-ĺyl7vántattasi megjelölésű',475
m2 teriiletű 

.lngat)aĺ, a tarcasházi köżös ĺrlajdonból hozzá, tartoző 798/10000-rcđ tátsashází
közös ĺrlajdoni hányađda| együtt (a továbbnkban a jeLen szerződés alkalmazásában: Ingaúaĺ/az
adásvétel tárgya).

2. Az Eladó ulajđonjogát a jeleĺ szerzőđést szetkesztő és et7eĺjegyző ügyvéd áItaI a

TAKARNET ĺendszeĺĺől lekéĺt, 2013. jűnlus 18-án keIt nrlajdoni lap teljes másolattal igazo|ja.

'Ą tulajdoni lap ađatanak tanusága szednt az lĺgaďan peĺ-, tehet- és igénymentes, amit az E|adő a

jeleĺ szetzőđés alálĺásávaI is megeĺősít. 't Vevő tudomásul veszi, hogy az Iĺgatlan béflője a
Hajna| Győgyszertán Betéi Társaság @éĺlő), amely az Ingat)aĺ 723 m2 ďapteľíiłetri tészét
albéĺletbe ađja a Jőzsetvfuosi Egészségügp SzolgáIat ]Esz) tészéte. 'Ą Vevő vá17a7ja, hogy a

Béĺlő elhelyezés&őI aYevő gondoskodik aBérIőve| kötött kiilón megállapodás szerjnt.

Az aďásv ételĺe vonatko ző nyilatkozat

3. Az EIadó eladja, a Yevő Peđig megvásfuolja a tetmészetben Budapest, VIII. keĺtiłet A,xôra
utca 22-28. szám alatti épiiłet I. emeletén elhelyezkeđő, a Budapest VIII. keriileti ingatlan-
ĺyl7vántzrtásban 35037 /0/^/2he\yĺajzí szám alaft felvett, győgyszettáľ megjelöIésűIngaiaĺ 7/7
tulajdoni hányadát a társashází közös tulajdonból hozzá' tafioző 798/10000-red tasasházikózós
tulajdoni háĺyađđal együtt a jeLen szetződésbe fogialt feltételek szeńnt, megtekintett és źitalra

megismett j elenlegi állap otáb an.

A vételát és megfizetésének feltételei

Eladó: Vevő: Ellenjegyző ügyvéd:
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4. Az adásvétel targyát képező lĺgatJan kölcsönösen kialkudott vételár'a 55.511.700.-Ft,
azaz tĺĺenotĺnillió-ötszázťlzenegyezerhétszáz foĺnt. A jogügylet az áItzlános foĺgalmi ađőrő|
sző]'ő

2007. évi OO(WI. törvény 142 $-áĺak megfelelő fordított adózás a|á esik,,ĺgy a 14.988.300.- Ft
ÁľÁ megfizetésĺe a foĺdított adőzás szabáIyaltkell alkalmazni'

'Ą Felek tögzíĺk,hogy avéteIát a minden peftől-, tehetől- és igénytől mentes, beköltözhető, tiĺes
á|lapotő, senki által nem használt, ĺendeltetésszerű haszĺálatĺa alkalmas Ingatlan véteLáta,
köz;łzemikapacitasával és működőképes kozůzemi berendezéseivel egytitt, ideéĺwe aztís,hogy
az [ĺgat)aĺ ut,án nincs köztartozás'kozuzemi dlj vagy tarsasházi közös költség tartozás' 'Ą. 

Felek
ĺögzítik, hogy jelen nyiJatkozatlkat azt figyelembe véve teszik meg, hogy megállapodásuk szerint
az IngatJant béĺlet jogcímén haszĺáIő Bétlő helylségből való kihĄezésétőI a bérleti jogviszony
köz ös megegyez és sel való megszüntetés e útj án az Ö nkotmány zat gondoskodik.

A Felek tiigzíĺk, hogy a JE,sz albétleti jognszonyáĺak a 11. pont szerinti biĺtokba adásnak
napjávaltőĺtéĺő megsziintetése BéĺIő kötelezettségétképezi,azzzI,hogy Vevő köteles intézkedni
annak érdekében, hogy a IESZ' mint a Yevő lráĺýtásával működő költségvetési szeľv az albéÄei
szeĺző đés közös megegyez és s el töĺténő megszüntetés éb en közteműködj ön.

5. A Vevő a teljes véte|árat az F,Iađő szám7ája alzpjáĺ ťlzei ĺreg a számLán feltiintetett
bankszánlán valő át,ltalás Ĺĺqáĺ' Az E,Iađő a számláját a jeleĺ szerződés megkotésétőI - vagyis a
szerződést másodíkként aIáfuő féI áItah aláításátő| _ számitott 8 napon beltil adja át a Vevőnek. A
Yevő a teljes vételát'at a szárĺ]áĺ męjelölt frzetésí lna;táĺiđő a|att, de legkésőbb az E|adő
szánLájának át\,ételétől számitott 8 napon beltil fizeti meg az Eladónak. A véte|fu akkoĺ minősiil
teljesítettnek,ha az Eladó baĺkszám|áján annak teIjes osszegét jőválltták.

6. Avéte|ár megfrzetésének feltétele, hogy avételát szám7ájánakVevőnek valő átadásáig:
. Żz Eladó igazoLja a Yevő felé, hogy az adásvéteL tárgyát képező Ingadan után köz- és

kózizemi tartozás, valamint tarsasházi közos köItség tAttozás nem ál1 feĺm,
. az Eladó tásban nyl7atkozzon a Vevő felé, hogy vele szemben nincs folyamatban csőd- vagy
feLszámo|äsí eljfuás (ideéĺwe azt ís, hogy tudom ása szeĺnt l7yeĺ eljátás kezdemény ezésére kánya|ő
kéĺelem sem keĺĹiĺt benýjtáua vele szemben), és nem áll végetszámolás alatt,
. az Eladó ításbaĺ nylatkozzon a Vevő felé, hogy az IngarJaĺbaĺ a Hajnal Győgyszettáĺ Bt.-n
és az albéÄő Jőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálaton kíviił másnak nincs székhelye, telephelye, s

ĺajta kívtil más semmilyen jogcímen ĺemhasznáLja az Iĺgatlaĺt.

7. Á'mennyiben a Vevő a véteIát-flzetési kötelezettsége tekintetében késedelembe esik, űgy 
^

megfizetendő véteiáľhátÍ^Iék után köteles a késedelem idejéĺe a Ptk. késedelmi kamaÚa
vonĺtkoző ĺendelkezéseinek megfelelő m&tékű kamatot Flzetnl. 'Ą napi kamat az éves kamat
1/365-od, tésze. Á kamat a felmeĺĹilésekoĺ esedékes. Vevői késedelem esetén az E,ladő legalább
75 nap pőthatáidőt tíiz, melynek eĺedménytelen eltelte esetén - a Yevő szetződésszegése
jogkövetkezményeineka|kaknazásávaL_azEladóaszetzőđéstő|e|ál]hat'

Tulaidonio g beiegyzése a Vevő iavfua

8. Az Eladó a vételár hnĺyta|an megfizetése esetéĺe ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott ktilön
ĺyl7arkozatban feltétlen és visszavoĺhatatfaĺhozzájáĺ,a'Iását ađja atlhoz,hogy az adásvétel targyát
képező ingatJanĺa a rulajđonjogot vétel jogcímén, 7/1 tilajđoni atányban a Vevő javáta az
ingadan-nyilváĺtattasba bĄegyezzék. A ĺrlajdonjog bejegyzési engedélyt az E,Iadô a ielen
szerzőđés a|áírásáva| egyidejűleg a szetzőđést szeĺkesztő és el\enjegyző ugyvédnél letétbe teszi
azza\hogy aketétbőI akkot ađhatő ki a Vevőnek, ha avéte|átathiáĺyta|anfl'megfizette azE,Iadő
részéte, és ezt aletéteményes ügwéd felé hitelt éĺdemlően igazo|ta.

Eladó: Vevő: Ellenjegyző ügyvéd:
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9. 'Ą Felek azingaúaĺ-uJiváĺtattásról szóló 1997. éw CXLI. törvény 47/A. $ (1) bekezdés b.)

pontja a|apjän a bejegyzett jogosult áItzI a bejegyzési engedéIy megadására meghatÁĺozott,
legfeljebb az okiat ingatlanügyi hatőság1 benýjtasátőI számitott 6 hónapos hatáidő elteltéĘ
kédk a tulajdonos vaftozás ingatlan_nyilvántattzsban valő áwezetéséĺe tĺáĺynő föidhivatali et1átás

függőben tartasát.

Az Ingatlan Vevő biľtokába vaÍő átaďása

10. Az Eladó az adásvételtaryyátképező Ingatlant aBérIő bérleti jognszonyát éshasznáIatátnem
érintve adja a Vevő biĺtokába, éspeđig avételÁt teljes megfizetésének ĺapját követő hónap első
munkanapján. Á Vevő a biĺtokba vételtőI hűzza az Irlgat)aĺhaszĺait, valamint viseli a tetheit és a
kfuveszéIyt.

1'1.. 'Ą. Felek a birtokba adás időponqábaĺ közösen rogzíik a m&őőrák állását, A Felek a

biĺtokbaađásńI jegyzőkönyvet vesznek fel, amit az E,Iađő és a Vevő is alán. A biĺtokbaadástőI
szőIő jegyzőkönyvben az E|ađő hozzá)ár,,iását adja ahhoz, hogy a m&őőtákat a Yevő nevéte
őLiĄák. 'Ą biĺtokbaadásig felmertilő kozijzemi és közös költségeket az E,lađő akkoĺ is koteles
megtéríteni a Vevőnek, ha a szárĺl]ák kézbesítése a biľtokba adás után töĺténik.

L2, Az Eladó kotelezettséget vállaL atta, hogy az Ingaiaĺ ál1agát aYevő biĺtokába való bocsátás
ídőpontjáig megőrui, az Iĺgat)an ĺendeltetésének megfelelő hasznáIatäéfi szavatol. Az Elađó
kotelezettséget vállal atta, hogy a bfutokba adásig z Yevő íľásbeli hozzájár-,a'Iása nélkĹil az
Ingatlanban semmilyen munkálatokat nem végez, újabb haszná|atot másnak semmilyen jogcímen
nem engedéIyez, és az Ingat)anĺa vonatkozó vagyonbŁtosítását a biĺtokba adás ídőpoĺýáíg
fenntatýa.

1Il. 'Ąmennyiben az E|adó a biĺtokba ađási kötelezettsége tekintetében késedelembe esik, ,gy 
^késedelem minđen megkezdett napjára napi 100.000,- Ft, azaz Százezer forint késedelmi kötbéĺt

köteles a Vevőnek megfrzetsi, amely a felmeľiilésekor esedékes. Eladói késedelem esetén aYevő
Iegalább 15 nap pőthatÁndőt ďlz, és ha ez ís eĺedménytelentil telik e|, az E,Iadő szerzőđésszegése
jogkövetkezményeineka|LraLmazásávalaszerződéstőIelál]hat.

Sz avatos s ági nyilatko zatok

L4. Az Eladó kijelenti és szavatoIja, hogy az Ingat)anrlal |<:zárőIagos joggal ľendelkezik, a
szeĺződésben megjelölt képviselője kotlätozástól mentesen jogosult az ađásvéte]l szerzőđés
aláfuására.

15. A Vevő képviselője kijelenti, hogy Budapest Józsefr'árosi onkoľmányzat l(épviselő-
testĹiletének . /201'3, (vil.17.) szárnuhatátozata alapjánjogosult a jelen szeruőđés a|átlĺására'

t6, Az Eladó szavato|ja azlngat)aĺ per-, tehet- és igénymentességét, továbbá aztís,hogy aH:ajnal
Bt.-n és az albérl.ő Jőzsefváĺosi Egészségügyi SzolgáIaton kíviil más személynek nincs olyan joga,

ami a Vevőt kotIátozná ulajdonjoga gyakorlásáb^n vagy az Iĺgatlaĺ kizárőIagos biĺtokban
tatásábanéshasznáIatában,hasznosításában.

17. Az E,Iadő kijelenti és szavatolja, hogy az Ingatlaĺt terhek nem érintik' S ÍIem kötött olyan
szetzőđést és nincs fo|yamatban olyaĺ eljárás, amelynek eĺedményekéĺt az |ngat7ann teĺhek
keĺiilhetnén ek b ejegyzéste az ingadan-nĺJiv ántartäsb a'

1'8. 'Ą. Vevő kijelenđ, hogy az Ingat)ant megtekintette, és azt megte|<lntett állapotban vásáto|1a

meg.

Eladó: Vevő: E||eĺjegyzo ügyvéd:
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19. Eladó kijelend hogy az Ingatlan és az azt magábaĺ fogla|ő épiilet ĺejtett hibájáĺól nincs
tuđomása, az ingatJaĺ renđeltetésszet6haszná|ztn a|kalnlas, aközĺnil berendezései és vezetékei
mfüódőképesek.

20, Az Eladó átadta a Vevőnek aHajnal Bt.-nek azEladôval kötött hatályos bétleti szetzőđését,
i]letve a Hajĺal Bt. JESZ-szeI megkötött albéĺleti szerződését

2l. A Felek tögzítik, hogy - az ađásvétel tzrgyát képező ingatlaĺ ellenéĺték fejében történő
tulajdon-átruházására tekintettel - az épiiletek enetgetikai jel7emzőlnek tanúsításfu'őI szőIő
176/2008. 0/I. 30.) Korm. ĺenđelet 3' s (3) bekezdésébe foglalt rendelkezés a|apjár' az lngat7an
eneĺgetikai teljesítőképességét Ęazolő eneĺgetikai taĺísíwány készítése szfüséges.

Az adásvételtárgyátképező ingaiannvonatkoző enetgetikai tanísiwány azonositő kódja: HET-

A Vevő akként ny.t1atkozik, hogy a HET-'...
tanűsíwányetedetipéIđányáttazBladőtőIátvette.

azonosítő kód szeľinti eneĺgetikai

Avagyonáttĺuhánási illeték és a költségek viselése

22. A Vevő viseli a jelen szetzőđés szerkesztésének, ellenjegyzésének és a Földhivata| eIőtĺ
képviseletnek koltségeit és ügyvédi munkadíját. A rulajdoĺosváItozás ingatlan-n,]ilvántartásban
valő áwezetésének dĺjátugyaĺcsak a Vevő fizeti meg.

23. A Vevő kijelenti, hogy az illetékekől szőIő 7990. évi xC[I. törvény 5. s (1) bekezdés b.)

pontj a a|apjáĺ telj es szeméIyes illetékmentes ségben ĺészesti' l.

Képviselet a fü ldhivat a|i eliátásban

24. Felek az adásvéteh szetződés szetkesztéséĺe, ellenjegyzésére va|amlnt a fóIdhivatah eIjátásban
való képviseletükľe rnegbaást és meghatalmazást adnak a Dĺ BáLlnt Tiboĺ Ügyvédi Iĺodának
(székhĄe: 1052 Budapest, Régiposta u. 72.I/3., képviseli: Dt. BáIint Tiboľ ügyvéd). Dr. Bálint
Tiboĺ iigyvéd a )eIen adásvételi szerződés ellenjegyzésével a negblzást és a meghataImazást
elfogadja.

Elállás

25. Az zđásvéte|t a Felek azElőzméĺyekben lĺtakra tekintettel céthoz kotöttÍIek tekintik. Felek
megállapodnak, hogy céIjalkzt meghiúsultnak tekintik abban az esetben, ha:

a) Yevő Budapest VIII. keľiileti ingatlan-n,ĺ]vántartásban 35037hýrajzi szám a|att felvett
íngatlanon lévő ĺendelőjntézet éptiletbővítéséhez és feluiításhoz szükséges foĺľását biztosítő _ a

KMOP-4'3.2 kődszámú' páIyázatoĺ alapulő tÁmogatási szetződés megkötését 2014. ápiLls 30.
napjáigaz eladő ÍeIé ezeĺ időpontig nemigazolja,
b) a Yevő áItaI az Ingatlanéĺt cseĺeként felajánlott ingarJaĺ (új tizlethelyĺségkyógyszertár])
hasznáIatbavételi engeđéIye 2075, december 31-ig nem álI rendelkezéste.
c) a Hajĺal Bt. Ingatlanon fennállő béĺIeti szeĺzőđése a béÄői szetződés-szegésre
visszavezethető béĺbeadói ĺenđkíviili felmondás és a béĺleti jogviszony közos megegyezéssel való
megszüntetésének kivételével _ bármĄ okból, az íí1 uzleth.ip'ég biĺtokba vételét megelőzően
megszűnik,

Eladó: Vevő: EIlenjegyző ügyvéd:
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d) a Yevő áItaL az Ingaúaĺért cseĺeként feLajánlott tnga:Jaĺ (úi üzlethetyiség) bétleti
szetződése Hajĺal Bt-vel bármely okból nem jön léfte, nem Iép hatáIýa, vaqY ahatatyba lépését
megelőzőeĺ megszűnik,

'Ą Felek ĺogzíĺk, hogy a fenti a)-d) pontokban meghatÁrozott esetekben Eladó iogosult a
Yevőhöz intézett írásbeli m1üatkozatabaÍl, az éĺdekmúlás bizonyítása nélkiil, l jelen szerződéstőI
történő elá|Iásra. Az E,Iadő áItaI gyakoľolt elállás esetén Eladó a jelen szerződésben kikötött
vételfu vlsszafrzetéséĺe köteles, az elá||ási nyilatkozat közlésével egpdejűleg.

26. F,Iadő e|á|7ásávaI egyldejűIeg ĺ HĄna| Bt is jogosult az onkormányzatta| fennálló Budapest
VIII. kertileti ingatlan-ĺyiváĺtafiásbaĺ 35037 }rýĄzi szám a|att felvett ingatlan éĺntő bármely
jo gnszoĺy ának megsziintetésére.

27. A hasznáLatba vételi engedély megszetzéséte vonatkozó hatáiđő meghosszabbodnak.
kozbeszetzésí etjfuás lefoIytatásának időtartamával és a használatbavéteh' engeđé|yezési eljátásban
előteĺjesztett jogorvoslati kételem ídőtattamával meghosszabbođik.

28. Jogszerű' eLá17ás esetén "z onkormányzat 5 napon beliil kiadja az F;ladő tészéte az eredeú'
lngarJan-nyt|vántafiásí á|lapothelyteáIltásához sziJkséees nyilatkozŻtot' vagy ha az etedei á|Iapot
helyĺe ál]ltása nem lehetséges, az adásvétel tárgyáĺak megfelelő tulaidoni háĺyađta vonatkoző
ĺrlajdonjog bejegyzési ĺyĺLatkozatot az Eladó ĺrlajdonjogának bejegyzéséhez az ingaďaĺ-
n1lllváĺtartásba'

'Ą níajdonjogbejegyzése előtt tórténő eIá|Läs esetén a felek közösen kérik a nrlajdonosváItozás
ánr ez etéste iĺányuló eLjárás megs ziintetés ét'

Egyéb nyilatkozatok

29. Yevő je|en szeruőđésben tögzített ĺ5nlatkozatal a 2070. szeptembeľi hátmas _ Pharmanova -
Geoľosco _ OnkormáÍayzat _ megállapodást a Pharmanova - Geoĺosco viszonylatában nem
éfintik, de Vevő helytáll minden olyan megalapozon igényéft, amit esetleg a Geoĺosco e háĺmas
megálLap o dásb őI szátmaztat a Elađőval s z emb en.

30. A Felek kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen adatot, köĺtiĺményt vagy tényt a
másik Fél elől nem titkoltak el, illetve el nem halLgattak, ameIy a szerzőđéssel kapcsolatos
kötelÍnek teljesítését és iogosultságok gyakor|äsát utóbb korlátozná, vagy |<lzárĺá. Á Felek a

szeĺződéssel kapcsolatos valamennyi lényeges kéľdésĺől egymást tájékoztatták, ezétt kijelentik,
hogy eĺĺe figyelemmel utóbb egyik szerződő Fél sem hivatkozhat a szerződés érvénytelenségéĺe
tévedés vagy megtévesztés jogcímén.

31. A jelen adásvétell' szerződéssel kapcsolatosan felmeľiilt vitás ügyeket a Felek megkíséĺlik
kölcsönös megegyezés ugáĺ rcĺđezĺi.

32. A Felek kijelentik, hogy az adásvéteh szerződés valamennyi táĺgyköĺében ĺészletes jogi
f'e|vllágosítást kaptak a szerzőđést szeĺkesztő és ellenjegyző ügyvédtől, ideéĺtve az adő- és

illetékvonzatokat is.

33. A Felek kijelentik, hogy az adásvéte|l' szetződés mindenben az ügyleti akanĺlkat tiikĺözi,
megeĺősítik, hogy a szeĺzőđés taĺtakna minđen tekintetben megfelel az igyvéđnek adott
utasításuknak.

34. 'Ą 
jelen adásvételi szerzőđésben nem szabá|yozott kéĺdésekben a Ptk. szabá|yĺ az tányadőak.

Eladó: Vevő: Ellenjegyzó ügyvéd:
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35. Á Felek a jelen adásvéteh szerződést _ mint akaĺatukkal minđenben megegyezőt_ fetoLvasís
és érteImezés ultán saját kezűIeg helyben hagyő|ag a|źĺták. A szetzőđést szerkesztő és
el7ei1egyző ügyvéd tanísíýa, hogy a jelen adásvéteh szetződés a Felek kinyilvánított akatatának és

a jogszabáIyoknak megfelel, továbbá, hogy a szetzőđésben megjelölt Fe|ek aLáfuása va|ődi, azt
előtte lták a|á.

Budapest, 20i3' július .. ..

!7olfgang Hans \X/allisch, az Igazgatőság elĺröke Dr. Kocsis Máté polgáľmestet
PI],\RMANoVÁVagyonkezelő Zárrkörően BudapestJózsefvárosiÖnkotmányzat

Mfüödő Részvénytáĺsaság Vevő képviseletében
Eladó képviseletében

dĺ. Papp István azlgazgatőságtaga
PH,ĄRMANOVA Vagyonkezelő Záttkörően

Műkö dő P.és zv ény tats as ág
Eladó képviseletében

A szerződést szerkesztettem és ellenjegyzem: A szetzőđést szeĺkesztettem és ellenjegyzem:

Dĺ. Kupąi Mihály ügyvéd Dĺ. Bálint Tib.9ĺ ügyvéd
Kupai Ügyvéđi Itoda Dĺ. Bálint Tiboĺ Ügyvédi Iĺoda

1089 Budapest, Bláthy ottó utca 9 (1052 Budapest, Régipostau.12.I/3.)
El7enjegyzés kelte: Budapest, 2013. július.... . . Ellenjegyzés kelte: Budapest, 2013. július. . .. . .

Eladó oldalár.őI Vevő olda]áĺól

Eladó: Vevő: E|Ienjegyző ügyvéd:





2. {,ŕÁ'^,,,,; AfuiŁfi ć\1",ł

Béľletĺ szeľződés

Amelyet a Hajnal Gyĺógyszeľtári Betéti Társaság (cím: 1084 Budapest, Auróra u.2f-28';
Cg. 01-06-513521) képviseletében Szĺgetĺné I(ľautsiedeľ Katalin önálló képviseleüe
jogosult ijz\evezető (a továbbiakban: ,,BérIď), mint haszonbérlő és

a HAJNAL 2005. Kft. (cím: 1089 Budapest, Bláthy ottó u. 9.; Cg. 0l-09-73801ó,
képviseletében Való János iigyvezető (a továbbiakban: ,,Bérbeadó,,), mintbérbeadó kötöttek
az a|źĺbbi napon és feltételelJ<el :

A Szerződő Felek megállapítjĄ hogy Bérlő a Gazdasági Taľsaságokľól szóló
többször módosított |997. évi c)otv. .N.,az L994. éYl LIV. tv. és egyéb jogszabályok
alapjan győgyszsrtár míiködtetésére alapított betéti társaság.

A Szerződő Felek rögzítit hogy Bérbeadó tulajdonában van a természetben 1084
Budapest Auróľa u. 22-28. ďatt talárlható Rende|őintézetbęn lévő (hrsz. 35037 l0/ N2)
gyógyszertár megnevezésű, 415 m2 alapteriiletü társasházi ingatlan, (a továbbiakban:
Gyógyszeĺĺír), amely ingatlan ajeĺen szerződés szerinti bér|ettálĺgyáttképezi.

Bérbeadó bérlet jogcímén a Bérlő számára biztosítja a 2./ pontban körülírt íngatlan
(Gyógyszertar) használatát és hasznaí szedését (a továbbiakban: ,,Bérleť'), melyet a
BérIö gyógyszertár ijzpmeltetésének céljaĺa bérbe vesz.

A Bérlö kijelenti, hogy a helyet cé|jairaalka|masnak és megfelelőnek találta.

A Bérlet időtartama haÍirozat|an. A bérleti jogviszony kezdete 2005. június 21. napja'
Jelen bérleti szerződés 2015. jrinius 2L. napjáig rendes felmondĺíssal nem sziintethető
meg.

A Bérlő köteles pétubenbérleti dijat fizetni (a továbbiakban: ,,Bérletí díj'').

A Béľleti díj összege a havonta 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezet fonnt
összeg.

A Bérleti díj havi ręndszerességgel elóre fizetendő, a BérIő a Bérleti dijat, a Bérbeadó
száĺrůája alapjan, a tárgyhónapot 10. napjáig átutalással koteles kiegyenlíteni. Az elsö
(2005. junius töredélĺüónapra és jrttius hónapra vonatkozó) Bérleti díj 2005.jú1ius 15.
napjríig esedékes.

A Bérbeadó a Bérleti díjat a KsH által közzétętt hivatalos inflációs ráta mutatóinak
megfelelő ellenértéllkel, a tätgyév janułár l-re visszamenőleges hatálýa|, minden
naptári évben egyoldalúan modosítja' Az első emelés idöpontja 2a06. januär 1. napja.

A Bérleti dijat 25% mértékü áItalános forgalmi adó terheli, amely a Bérleti díjjal
egyĺitt.fizetendó.

A bérleti szolgá|tatás 2003.01.0l.-i hatallyat kikerĺilt az I9|2. évi LXXN. Áľn.
tön'ény 13.$ (1) 23. pontjáhandefiníált folyamatos szolgáltatásnyujtás fogalmábol' Az
adókotelezettség folyamatos teljesítése érdekében a Felek kikötik, hogy a Bérleti

1,./

3.ĺ

4J

5.ĺ
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szeÍződés keretében szäm|ázott téte|ek teljesítési időpon$a megegyezik az ezen
tételekől kiállított szäm|a fizetési határidejével.

A Bérlő a Bérleti Szerzćdés a|apján a Bérbeadó felé f,ennál|ó bármilyen lejáą és meg
nemťlzeteLítartcjzásźttkésedetmikamatteĺheli.

A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Szeľződő Felek rögzítik, hogy a Győgyszertárat korábban is BérIő (tulajdonosként)
hasznźita, és jelen Béľleti szeľződés aláírásakor is biľtokban van.

A Bérlö jogosult a GyógyszeĺtÄrathaszná|ni, és ennek révén mĺiködtetni.

A Bér|ő köteles a GyógyszertáÍat a rendes gazdá|kodás szabályai szerint mĺiködtetni
és kezelni, valamint a töle elváľható fokozott gondosság -Lllett az ljzemvezetés
keretében megtenni mindent annak érdekében, hogy annak jövedelemtermelö.
képessége a Bérleti szeľződés hatźiya alatt mindvégig, iiĺewe a megszúnését kiivetöen
is megmaradjon.

A Bérlő a Győgyszertárat a Bérlet idötartama a|att kizÁrőIag győgyszeľtáľként
üzemeltetheti, és ktitelezettséget váillal abetegellátás folyamatos bi'tošitására.

A Bérlő a ĺendes gazdálkodás körében úg5ĺ k<ĺteles eljárni, hogy a Győgyszeĺtźr
míjködtetéséhez sziikséges mÍiködési engedély mindenkori meglétéĺne u"'źéý.a.,,.,
ezen belül tartózkodnia kell mindentől, ami a működési eńgedé|y megvónĺsáhoź
vezethet és köteles eleget tenniazÁNTsz, vagy más szakhatósá-g felhívásainak.

Á Szerzödö Felek megállapodnat hogy a Bérlőt terhe|i a Gyógyszeľtĺír teljes ktirii
fenntartása, ideértve az e'Ilhez sztikséges rendes javítási és ezeľpoňtban körtilírt egyéb
kötelezettségeket. EngedéIyköteles építészeti munkálatok csak hatósági engedéiíyel
hajthat végľe aBérlő.

A BéľIő szerkezeti változtatásokat csak Bérbeadó külön írásos engedé|yével
eszközölhet

A Szeľzödó Felek megállapodnĄ hogy aBéľIeti Szerződés alkalmazásában:

fenntartas: azÍueme|tetés és a karbantartás.
łjzemeltetés: az épüIet rendeltetésszeď), győgyszertár céIjára töľténö használat.źiloz

.ĺgtyarytoryn szĺikséges szolgáltatások ellátása, így aköalźemiszolgáltatasok díjának
kifizetése /ideértve a vízdíj, villamos áram és gázfogyasztäs d(ia, á mtes remeruo
egyéb költségei, a szemětszát|Litás dija, csatornahasznát|at-szěnnyvizszáI|itás dlja,
csatornaszállítłási és dugulás-elháľítasi dij, kéményseprésĄ a k<lzpónti berendezés-eŕ
üzemben tartćń fe|adatainak ellátrísa.
karbantartąs: az épiilet á||agának és rendeltetésszertÍ használhatóságanak biaosítása
éľdekében sziikséges mege|őző és felújításnak nem minősĺilŐ javítísi munkák
elvégzése. A karbantartás lehet tervszeľű karbantartás, ame|y az epúIet állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának biztosÍtása érdekébeń végzendö reodszeres
áÄ|agmegővási munka.

7.1 .
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L2.l A BéľIó't terhelik a Gyógyszertár mĺiködtetésével kapcsolatos egyéb koltségek
(ideértve a telefon használatának dija, a be|ső és kü|ső takarítás, az ép:i|etmentén lévő
járda tlsztźntzrtása, síkosságmentesítés és hóeltakarítás, vagyonvédelem és -őrzés
köItségei, a kártevĺíirtás kĺiltsége, a mindenkori helyi adók) és közterhek viselésének
kötelezettsége is.

BérIöt teľhelik a gőgyszeľüłľ szükség szerinti korszeriisíté.sének költségei is: így
péIdául a központi f,itő- és me|egviz-szotgáltató berendezésnek á,
energiaracionalizálássa|, illetőleg a levegötisztaság-védelemmel összeftlggő áta|akítása
vagy kicserélese.

A rendes gazđálkodas körét meghaladó kiadasok a Bérbeadót terhelik, az ennek
körébe tartoző munkĺĺkat azonban a Béľbeadó előzetes hozzäjáĺu|ása esetén a Bérlő is
elvégezheti'

A Szerzódő Felek megál|apodnak, hogy a Bérleti Szerződés a|ka|mazásában a ľendes
gazdá|kodźs körét meghaladó kiadások a fehijítas, valamint az źt|tagvéde1met
meghaladó, a fenntartás, fehijítás, és korszeľüsítés körébe nem taĺtoző o|yan
munkáIattal iisszefiiggő kiadásot ame|yek jellemzően az épĺtlet bővítésével vagý ,(ú

épület létesítésévet járnak, az alábbiak s zennt:

A Bérbeadó kötelezettsége a hibaelhrĺrítás, amely az é|etveszélyt okozó, tovźhbá az
épiilet áilagát károsító és rendeltetésszerÍĺ haszná|atát lényegesen akadá|yoző,azonnati
beavatkozást igénylö hibák és hiányosságok haladéktalan eseti megszüntetése. A Bér|o
köteles ezen munká|atokat haladéktalanul, Bérbeadó egyidejÍi éľtesítése mellett
Bérbeadó kö|tségére elvégeztetni.

A Bérbeadó kötelezettsége időszeríĺ karbantartĺís, amely az épület á||agźú.
veszé|ye.ztetö, de ľendeltetésszerĺi használhatós ágát |ényegesen ne111 akadátyozó,
azonnali beavatkozäst nem igénylő hibáknak és hiányosságoknak eseti vagy az
épiileten elvégezendő egyéb javítási munkákkal egyĺ'itt, dę az észleléstól ,,á,míwu
legkésóbb hat hónapon belüIi megszĺintetése.

Bérbeadó kötelezettsége a felújítás: az ingatlan egészérą illetóleg egy vagy több
ťosznrkezntére kiteľjedő, ídöszakonként sziikségessé váló olyan átalános Jävíĺási
építésiszerelési munkák végzése, amelyek az eľedeti m{iszaki állapótot
megközelítöleg vagy teljesen _ visszaállítjrít illetőleg az eredeti hasznáhátóságot,
ĺDembiztonságotazegyes szerkezetet berendezések kicserélésével va1y azeredetitoi
e|térö kialak ításén a| niive| ik.

A felújítás lehet:
a) teljes felújítĺás: a műszaki állapot alapján szĺikséges, azingat|anegészére kiterjedö

kü |ső-belső javítási munkák e|v égzśse.
b) ť9z|eges felújítás: az épület legatább egy főszerkezetére kiterjedő, teljes

fe|rijításnak nem minősülő, de abba belátható időn belül beillesztnđto ĺltalĺňos
j avłtrÁsi munlĺák elvégzése.

A rendeltetésellenes, valamint a rendes gazdálkodás szabályait sértö használattal
okozott károk megtérítésére, kijavításáľa a Bérlő kóteles.

13.t
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A Bérlő feladata a Gyógyszertár rendettetésének megfelelő céIra történő bérletéhezszÍikséges szakhatósági és.egyéb engedéIyek *".g,"ěrze'", meglétének folyamatosbiztosítása' az ezz.e| összefiiggéstenlzü<seges däkumenű"ia, tervek elkészítése,munkák eIvégzése. Az 97ze|kapcsolatos kiadá]sokat l.i'a-uí" c'érlő viseli. Az eÍlhezkapcsolódó késedelęm kizźről{ga Bérlö kockázatźtrcp"zi. 
--. - -.

A BérIő nem kérheti a bérleti dij az akadáIyoztatás méĺtékével arányban állócsöIĺ:kentésé! kivéve azon eseteket, amikor a sztikséges 
'nunl.jiutol. 

a Gyógyszertárľende|tetéssze rú haszná|atát megakadáI y ozzák, uugy lei"t"til;Jies'ĺt.
A Bérlő k<itelezettséget 

.vállat a Győgyszertár használatával kapcsolatosan etőÍrttűzrendészeti, balesetvédelmi, egešzřgügyi szabáIyok és szakmai előíľásokmaradéktalan betartásárą és arra.

A Gyógyszertár albérletbe nem adható.

A Bérbeadót a h:ĺtralékos,Bérletí díj eryjéic zá|ogsog illeti meg a Győgyszertźrhasznain, illetve a Bérlő Győgyszertár{an bío?.gy"ň. '

|9.l A Bérlő kötele's a Gyógyszertárat (épiilete| az abhoz taÍtoző felszerelésekkel ésberendezésekkel) biĺosítani.

20./ A Bérleti Szeľzödést 
t ł9'"k . ?4.pont szerínti felmondási tilalom |ejártźúkövetöen _12 hónap felmondási idővel, inođłus néIkül *o;đh"tŕk fel. A ťelmondás csakírásban érvényes.

2I./ A Bérbeadó írásban aznĺlna|ihatá||yalfelmondhatja a Bérleti Szeľződést, ha a Bérlő:

o figye|meztete: el|efr9 lĺárosítja, rongáIj a a Győgyszertárat,vagy stilyosan
v eszé|yeztetl épségét, á|Iagát,(iĐ a Bérleti Szerződés szerÍnti ba*"ly fizetési ktitelezettségét, esedékességét
kö,vetöen írĺásban köztilt felszóIíÉš ellenére u, iiii" kitűzött megfelelő
hatĺíľidőre sem Íizeti meg

1ł, 
ľe.ĺe1 megszűnésekor a Gyógyszertáľi épüIetet megfele|ö á|lapotbar1 elhelyezési-

Í: Tld."-n egyéb igény nelnil-ktitel". a 
.Bérlö 

a Bžrbeadó giftoMt" visszaađni.Megfelelő az át||apot, ha abban a győgyszsttrĺri működést azonnaĹfolytatni lehet.

A'.pľ.osľ.z9ľtĺíri épüIetben 
.(fenn/meg)maľadt értéknövelő beruh ázálsok kárta|anítÁsnélkÍil a Bérbeadó fulajdonába řeiĺilnet. A Béľlő a 

-cyogyszeĺĺrĺ 
épületvisszaadásakor nem követěheti a letelt Béľlętĺ iaooul..ál 

^i 
ař.ulu ťlzetettfelújítási,

karbantartási és javítrási köItségeket.

1 Béil9..? Bérlet megszűnése esetén köteles a.he|yiségeket 30 napon belü| elhagyni.Amennýiben ezen kötďezettségének nem tesz hańiaóře eleget, tłĺteles arľa az időre,míg a Győgyszertárat jogcím ňemĺ hasznáija, a Bérleti Jiĺ.tj.o"'.,ének megfelelőhasznáIati diiat Íizetni.

15./

I6.ĺ

t7./

18./

22./

23./



24./ A Bérleti Szeľződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénýelensége nem éľinti
további ĺendelkezések érvényességét. Részleges érvénytelenség ezeň eseteiben a
Szerződő Felek olyan megtrámadhatat|aa szabźllyozássa| pótofĺák az érvénýe|en
rendelkezés! amely a legközelebb ti| az érvénytelén ľenđelkezéssel elérni Líuáot
gazdasági cé|hoz.

25./ A Szerződő Felek megállapodnat hogy a Bérleti Szerződés klzźr(iag írásban
módosítlrató És szĺintethetó meg, a kapcsolódó jognyilatkozatokat kizáró|ag írásban
lehet érvényesen megtenni.

26./ A Bérleti Szeľződésből eredő jogok és kiitelezettségek a Bérbeadó írásos beleegyezése
nélkiil más személyre nem ruházhatók át.

27./ A Szenődő Felek megáIlapodnak abban, hogy a Béľleti Szerződésse| kapcsolatosan
felmenilt és peren kívül megoldani nem sikerült jogvitáikban a magyar jogot rendelik
alkalmazni, és a Magyar Keľeskedelmi és Iparkamaľa mellett-m'niooo ÁItandó
Választott Bíróság illetékességét kötik ki.

28.l A Szerzödö Felek kötelezettséget vállalnak aną hogy a Bérleti Szerzódés taĺąa|mát
harmadik személy _ beleérrve a sajto! vagy bármilyen érdekképviseleti szervet és
kamarat is - fudomásríra nem hozzźúg ańszigoruüzleti titold(ént kezelik.

29'l A Béľleti Szerzödés aSz.erződő Felek jogutóđaival szemben is érvényes és hatályos.

30./ A jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Lakástörvény
rendelkezései az inínyadóak

Ezt Béľleti Szerzödést aSzeruődő Felet mint akaratukkal mindenben megegyezőtazalu|írott
napon és helyen, annak elolvasása és közös értelmezése uĺín, helybenhagyő|agailáńrtź/5-.

Kelt, Budapest,2005. június 2l.
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HAJNÁL 2005. Kft.
Képviseli: Vďó Janos ugyvezető

Bérbeadó

ü'uľ -] a..',ĺo,.e'Q'a-, i.-t.Jiu1
Hajnal Bt.

Képviseli: Szigetiné Krautsieder Katalin
íjz|etvezetó

BérIő



Bérleti szeľződés

Amelyet a lIajnal Gyógyszertári Betéti Társaság (cím: 1084 Budapest Auróra u.2f-f8.;
Cg. 01-06-5l352l) képviseletében Szigetĺné Krautsieder, Katalń önálló képviseletre
jogosult uz|etvezető (a továbbiakban: ,,BěrIď'), mint haszonbérlő és

a HAJNAL 2005. Kft. (cím: 1089 Budapest, Bláthy otti u. 9.; Cg. 01-09-718016,
képviseletében Való János ügyvezető (a továbbiakban: ,,Bérbeadó,,), mint ue'beaao kötöttek
az a|ábbi napon és fe|tételekkel:

A Szerződő Felek megál|apítják, hogy 2005. június 2|. napjan bérleti szerződést kötöttek a
természetben 1084 Budapes! Auróľa u.22-28' alatt ta!álható Rendelőintézetben lévő (hrsz.
35037l0ĺN2) gyógyszeľtĺĺľ megnevezésü, 415 mf alapterületĺl tĺársashlŁi ingat|an, (a
továbbiakban: Gyógyszertár), tźrgyáhan. A Felek a béľleti szelződést az a|äbbiák szerint
módosítják:

t. A bér|eti szerződés 5. pont második bekezdése aza|ábbíakszerint módosut:

,,A Bérleti dij összege havonta |.66|.783,-Ft, azaz egymillió-hatszázhavanegyezer.
hétszázny o|cv an háromezer forint össze g.''

2. A berleti szerződés t7. pontjrínak új szövege:

'Á Felek megállapodnalc, és Bérbeadó houáfláľu|, hogy 1 Gyógyszeľtárból iroda
üzemeltetése cé|járaBérlő albérletbe adjon egy |23 m2 alapterÍiletťi, 4 szobából és egy
közlekedőbö| állő részt a Józsefuáľosi Egészségiigyi Szolgálafuak (1084 Budapest
Auróľa u.22-28.). A Gyógyszeľtár egyébként albérletbe nem adható.''

3. Jelen módosítas2006. március l. napjan lép hatályba.

4. A bérleti szerződés je|en módosítással nem érintett pontjai vä|tozatLanok maradnak.

Eztabérĺetiszerződés módosítiĺst aSzerződő Felet mint akaľafukkal mindenben megegyezőt
az a|u|írott napon és helyen, annak elolvasasa és ktizös éľtelmezése utĺán, helybenhagyolag
a|áíĺtźk-

Kelt' Budapest, 2006. február 27.
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Bér|eti szerződés mó-dosÍtása

Amelyet a llajna| Gyóryszeľtáľi Betéti Társaság (cím: 1084 Budapest, Auróra u. 22-28.;
Cg' 01-06-51352l) képvise|etében Szigetiné Dr. Kľautsiedeľ Katalĺn <ináIló képviseletre
jogosu|t iiz|ewezető (a továbbiakban: ,,Bérlď')' mint bérlő és

a PHARMANOVA Zrt. (cím: I089 Budapest, Bláthy ottó u. 9.; Cg. 0|-|0.044f23, úgyis
mint a HAJNAL 2005. Kft. jogutódja) képviseletében Dr. Papp István és Dr. Zlinszky
János, azigazgatőság tagjai (a továbbiakban: ,,Bérbead'ď,), mĺnt bérbeadó kötöttek az a|źhbi
napon és feltételekkel :

Előzmények

a) A Szerződő Felek megállapítjak,hogy 2005. június 2t. napján bérleti szerződést
kötött€k a. természetben 1084 Budapest, Auľóľa u. ff.fB. a|att tďálható. Reridelőintézetben Iévő (lusz' 35037ĺ0/N2) gyógyszertár megnevezésti, 415 m2
alapteľületii tarsasházi ingatlan, (a továbbiakban: Gyógyszertár) tárgytlban, amelyet
2006. február 27. napján módosítottak.

b) A Felek megállapídák, hogy Béľlő míiködésére és gazďźikodásáľa visszavezethető
okok miatt Bérlő mtíködése veszteségessé vált. osszeftiggésben ezze|, Bérlő 2013.
máĺcius 3I. napjáig összesen bruttó 29.718.000,- Ft, azaz huszonkilencmíIlió.
hétszá*izennyolcezer forint és kamatai összegÍi lejárt bérleti dij lurrtozálst halmozott fe]

Bérbeadó felé. Bérlő atartozźs fennállását jelen szerződés alapján elismeri és igazolja.

c) A Felek közös cé|ja az, hogy a Bérbeadó kültagi részvételével miíködő Bér|ő
gazdasági társaság gazdasági és vagyoni helyzete stabilizálódjon és BérIő mtĺködése a
jövőben ne legyen veszteséges. Közös érdekeikre tekintettel a Felek a mai napon a
Bérlő helyzetének konszolidálasa érdekében különböző intézkedések megtételében
allapodtak meg. Ennek megfelelően Felek a mai napon Megállapodast kötnek Bérlö
ťenti b) pontban tĺjľténő taĺtcjzásźnak rendezéséről és részletekben töľténcĺ
megfizetéséről.

d) A c) pont szeńnt, taľtozások ľendezéséľől szóló megállapodassal egyidejiíleg a Felek
az a) pont szerinti bérleti szerzödést is módosítják, annak érdekében, hogy a Íartozás
törlesztése és a bérleti díjak fizetése a jövőben ne haladja meg bérlő teherviselő
képességét és Béľlő miiködése jövedelmezőbb legyen.

A Fe]ek a bérleti szerződést aza|źbbiak szerint ismételten módosítják:

l ' A bérJeti szeĺződés 5. pont második bekezdése az a|ábbiakszeľint módosul:

,,A Bérleti díj összege havonta 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer foľjnt összeg.''

2. .Ie]en módosítas 20l3' április l' napján lép hatalyba.
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3. A bérleti szerzőđés jelen módosítássď nem érintett pontjai változatlanok maradnak.

Ezt a bérleti szerződés módosítást a Szerzödő Felek, mint,akaratukkď mindenben megegyezöt
az alulírott napon és he|yen, annak elolvasása és közös énelmezése utan, helybenhagyilag
aláírtak.

Kelt, Budapest,20i3. máľcius 27.

NO



6B-JtŁ-ao13 13: 3o From: JESZREND

a-,ji'"-"
--ŕ

Ío:?6,67647

Íŕ/s. I dn, .It

atĹ3P5leĘ3 PaEe:1215

/$tął

3 łfułfi,; /W!(I|\M
sÉRĺ.uľl sznnzóoÉs

a'nélr/ létr-ejłĺ{;ř e67részr6l a }|AJNÁL Győryeĺeľtáľ Bt. - 1oo4. Bpest,
Auróna u. 22_28. - tĺépvisetĺ: Vajda Róbertné képvisel6 - továbbiak-
birn; Bérbeadó - ' másrészróI a ĺózscľ.vÁnosl roÉszsÉcÜcľl szoucÁI,aĺ
- rooá. Bpest' Aur.óra u.22_2a. - képv1seli; lĺagr t.tĺhály f6igazgató
. továbbia}baĺr: Bérló - köaött alutÍr.ott napon és helyen, a t<ijvet-
kezĺ5 feltét,elekkel.

1. Szerzőđ6 Felek megáIlapÍtják, hory a budapesti vIIr. keľület
Ar'ľóra w. 22. seáí' alatti, 35.038/Á |?/hrsz^ alatti atS m2 alap-
teľÜletii. €yőĐ'Ezertár ĺregjelölésii, ĺngatlan Bérbeađó - beje5ľ-
zés alaut á1ló - tutaJdonát képezi.

2- A Béľbeađd íroda c6J.jára bérbe ađja, a BérIó peđig bérbe veszí
az 1. pontban megielőlt gyóB'szertár céljára szol.gáL'ő ingatlan-
ból leválasatoüt l?3 n? alapteľületű, 4 szoba .+ 1 közlekedő fo-
lyoeóból álló helyĺsége6ĺijttest'

3. Ä bérletĺ jogwíszony l'998. január hó l. nap.iátril kezdĺ5dĺ5en ha.
tároaatlan j.dôtartanľa szrÍI .

a. a Hér.lö a helyiségekeĹ sa.|át. ktiltsÉgén átépítette, és saját tu-
lajĺ|onri t.ęl.efonií lt.omáąokkal . felsżere lésĺ Eárryaltkal . brÍtorokkal
veszi használatba. Á Bérlő a helyiségeket át6pített áttapotban
ađja vissza a Bérboaĺlónak' a saJát tulajđonú berendezésĺ tárrya|t,
bú.Lor.ok és ĺ:elefonvonalak nélkiit..

5. ,l 86116 1998. jantliir ol'-től óocembeĺ. 3l-ĺ6 havontg Bruttó 8o.ooo,-,
azaz Nyolcvänezer. foľint, bérletí đíjat fizet a Eérboadónak, fél-
évenkénti ęeyĹdcjli átutatással ađott év .ilinius .3o.ig. ílletve
đecemtreľ 31-ĺg. BÉrbcaĺ|ó jogošu'|.t arra. hog1r éveĺrlcént a XSH á}*
tail ncgá.l.t.apÍtott, inflációs ráüának megfelelően módqsít€a a fĺ.-
zeüendĺ5 havĹ .bérletl .díJ mért,ékét.

6. Á B6r1ti kłiaija.eni költsĺógoket nem fizet a Béľbeadónak, nível'a
ľenđszereke t sa.iś t hír lóza táról m|íkÖdteti.
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7. Á Bérte -ú ą gnvffi, alaírásánl ui*aoala5a a bérelt helyiségeket,
és szarratelágot váIlal ďĺl'plęil< a Bér}ô fltar t.'rüé16 7Áv.eĺt;.l,t| ř'asz .
nÁtat#rt.

8. A BéľIô a ľretłrĺsesd.@t csat( a ĺBgjeliÍlt celra naszzuľatja' nús t€ír'éIyt
a helyi.séeeJůe narr fogđlut be, zdĺat albér:t.etbe csat( a Bérbdó eL&ze _

tes írásberi eĺrgedélyÉver ađlatja.

9. Szanzffi Felek rcgáll4oÔrak Đban' ľns/ á ľrelyisegek rerrteltetÉsszenj
lĺasłrrálatáloz szäIlcséges lrarkrtaľtas a Bérlöt terhelil esetleges átala-
kításr mrüđIíat csak a Beröeeíló előzetes írásbelĺ errgedéryá/el véseŹhet.

ro.A BÉľ16 kłltelezettséget váual a tÉr.lalŕrry tesznán,aüäral kapcĐtatos \Ja.
laĺentr1łi hatóságĺ elöÍrás betaľtására, yalenint alra, lro5ĺ a Bérňeadót
haladélćatan.rl éľ|;esíti az irgatlanban esetlegesen fellépő rra5ĺů 

'Itg.
híbasoúásc|gór.

l1.^ Bé116 a bértetÍ jos'.ĺszorv ĺĺr2saiináse uuárr másik heryĺ.séer€ rgĺl taň.
haĺL igéryt

L2. *rcr.ęffi Felek ri'ÍIzi.tik' hqgl Jelen sznrłffist ľÉľĺtryik fél 6 ľrarłt' fel-
mmdásí ídö ľigýe1eíÍbe\,éteré'í€l a }r6nap végéľe Írásun, ĺĺdoklás néInir
felmrlratja.

Azoľľ'alĺ hatállyal noĺtĺÍnto ťe| a szr;ĺzffis a jog*Đätybar' Ísgzíüett
rtol<on bil, ha

- a Bérlö a bérleti díjat Írásoeri reiszarĺtas ellerrére srr telj+
sítĺ'

- a Bérlô a iľrgatlmt ĺerdel.üeĺÉsellelrs mórn haszłÉlja, ĺlI. hasz-
ł1áJ'4ú"" a Béřüeadó beteepezese nélKiJ. í'ág'd( átengeđí,

- a Eérüeadó a tjěrlô taĺä<er5pógót a 8é116 felszólÍtása elleĺrére aka-
. däIwp.a

t'ĺEls,iÍ''.lt toní}Ďá a s;zrĺzffis eldĺor is, ha a Bérló joc'JÜod nérkĹil rng-
sziinĺk.

13. Jelen Śzerződésben rrem szanály'e2pbt kéľdese|Ôen a Pľľ. és a lakások é's

-2
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a helyíségek bértetére, valaĺnl.nŁ az elíđegenítésllkre vonatkozó
eg/e6 szao.á1yokr6l szóló 1993. évi LX)ľIII.tv. ľendelkezései az
iráĺvadók.

Szetződ$ ľetek jelen bérleti szerződést átolvastáfi' taI.talmát neg-
értették' 

. 
s azt, mint akaratuklral mindenbcn egezőŁ, .ióváhug5ĺórag

aláírtá|t.

lfellékletek: 1 db alaprajz a bérelt helyíségekr6l (1.sz.)

Budapest' l99B. január ol.

Ün*T:ń*
vąida Bóbeľtĺré

bérbeađó
Á
Tt*no. gllcYsztrĺÄl_ Bĺ'
" 

* 
fiil ą'ľ"=l bl".Jgi'"ä':"

Eo'Jíii]iŕ äđstĺ.? 7 3L.242

t9

-3
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IIA,INAL cYlGYszERTÁRI ą "c).k-.í
r 084 BUDAPEST, AURIR^ U . 22-28.

Rendelö Intézet l. eľneletéĺi
Tel./for: 313{4t5 J447. Budapesr, E. Pf.:..SS0.

Page:.'4ł Ĺ5

, Céglewzékszám0l.Oóst.3s2 1 Adószám : z886313I.2.42

ĹffiJózsefoárosi Egészségĺigyi Szolgálat
Dľ. Koľoknai Arrdrĺĺs ťoígazgatô ur részére!

Tisaelt Föigazgató Úr!

Hivatkozĺissa| a köztiink érvényben léviĺ Bérleti
tájékoztalom, hogy a bérleti díjat vĺsszamenőleg

zal3.januáľ l.től

az inflációs r{tával (5,7 o/o) megemelem,

A béilétÍ díj mértéke havi:

149.,756.. Ft + 40.434. -Ft Q7 % ÁFA)

A szerződés cgyéb pontjai változat|anok ĺnaradnak.

Budapest, 2o|3.június l7.

190.190.- Ft.

fu66ĺg6i6lĺlľ'
{; ł,t.9..] } -y !-")nŁ*t*

Szifetiné dľ. Kĺautsiedeľ Katalin
győgyszetáĺłezető



Ą "-ŕr,,j 
ł,uillŁ&ź

Mely |étre!5tt a HAJNAL Gyógyszeńár Bt. . .to,o.,p.Auróra u.22-28.
adószám: 2 88637 31 -242) m l nt társtul ajdonos / további a kban Gyógyszertár/, valam int
a Józsefvárosi Egészségugyi Szolgá|at (1O84.Bp.Auróra u.22-28.
adószám:15508157-242) továbbiakban Üzemeltető kozott, a Gyógyszertár
tulajdonát képező, valamint a kozos haszná|atú épületrészek üzeme|tetĺási és
fenntartási ko|tségeinek tárgyában.

í. Területmeoosztás

Kizárótagos JESZ tu|ajdon: 4785 m2
Kizáró|agos HAJNAL BTtulajdon: 415 m2
Kozös tulajdon 1424 m2

Ebbő!JESZ: 131om2
I.ĺAJNAL BT: 114 m2

HAJNAL BT általJESZĺek bérbeadotĘ 123m2
415-123+114=4a6 m2, azösszes teru|et 6 o/o.A

2.Kozüzemi koltséoek

2.1 víz- csatorna
o a szolgáltató, (Vízművek, Csatomázási Művek) számláinak 6 %.a

2.2fűtés- me|egvíz
ł Gázmíivek szárnláinak6%a
o Fűtők bérkd|tségének2o/o-a
r FÉG szeĺvizAuróra utcaisám|áinak 6o/o-a

2'3 te|ęfon
o nĺRĺÁVCoM teIefonkĺizpont bér|eti, eseti kaľbantartási dl12o/o-a
o Te|efonkcizpont berkö|tsfu 2o/o-ä
. MATÁV tetefonszámĺa P|N kód szeľinti kc'ltség

2.4 Lift
r oT!S, es Éľrĺl-ĺÜV, Auróra utcaiszám|ák6o/o-a
o Liftkeze|ők bérkoltsegének 6ol6-a

2.5 Hu|ladék
. FKF RTAuróra utcaiszám|élbi|2,5 m3/hó

2.6 takarítás
r 5.000 FtIhő + ÁrA a közosen haszná|t teruletekre

2.7 Öĺzés- védelmi koltségek
o ku|só portások bérkoltségéne(ôo/o-a
o biztonsági szolgálat kdltségéne(Z%o.a

2.8 A saját telefon fövonal, és az elektromos energia koltségeit a gyógyszertár
közvetlenul a Szo|gáltlatónak fizeti.
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3. Gyógyszertárat terhelik a tu|ajdonában |évő épü|etrészben, a rendettetésszerú
használattal járó fa|on belüli és kívu!í hibák javítási kö|tségei, kĺvéve a fűtési rendszer
meghĺbásodásából adódó, anyagko|tségget nem járó javĺtásokat.

4. GyógyszeÍtár a saját kö|tségén végezteti el a kote|ezően e|óírt munka - és
tűzvédelmi méréseket és eĺlenőrzéseket, valamint az azoksorán fe|tárt hiányosságok
pótlását, va|amint kotelezi magát a tűzrendészeti e|őírások betartására.

5. Gyógyszertár és Üzemeltető tudomásu| veszlk, hogy á tulajdonukban |évő
épu|etrészben, az egész épü|et statikai ál|apotát befolyáso|ó, ?Z épÜtet
közműhá|ózatait érintő építészeti, épületgépészeti átalak'ľtásokat, csak egymás
e lőzete s hozzĄáru|ásáva l vé gezhetne k.

6. Az alagsorban a Gyógyszertár által bérelt raktár helyiség bérleti díja:o 4.175 Ft/hó + ÁpR

7. Fizetésifeltételek
. Gyógyszertár az üzemeltetési kÖltségekről negyedévente kiállított

szám|át nyo|c napos banki átutalássalegyenlíti ki.o Késedelmes Íizetés esetén, Üzeme|tető jogosutt a mindenkori
je4ybanki a|apkamattal számolt késedel mĺ d íj fe |számo| ására.

8. Szeződő felek megállapodnak, hogy a takarítási , vatamint a raktárbérleti díj,
évente egy alkalommal, - minden év ápri|is 1-tő| . a KSH á|ta| közzétett inflációs
rátának megfeleĺően vá|tozik.

9' Je|en szelződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó etőírásai
irányadóak.

í0. Je|en szerzödés zooz.január 1 -tő| tép életbe, és eze| egyidejű|eg érvényét
vesäĺa tárgyban felek ktizcitti í996. június 16{n kelt.Megál|apodás.

Szerződő felek jelen szezödést elolvasták, és mint akaratuklĺal mindenben egyezót,
arra iogosult képvise|őik útján írták alá.

pudapest, 2OO1 . december

gyógyszeńár ĺészérő|

10.94 Budanest- Ąl!'óra u,.22-2ď
.l 

clE |i.1i: ł; '.l&.LL'o
Adószénrl 21.,:'.,:.łl 3L-242



5 {-íł,,,,,J,wt e ĺl łĺ L/],L

KARBAN T*ęľÁsl szep"ztpÉ s

meíy létĘöit egyreszről a ľiAJNAL Gyógys zenär,. . ,ouo. Buciapesi Auróra u.22-
28.)"tová.bbiakban HAJNAL Bt-, másrésztő| a Józsefuárosi Egészség'jsý Szo|gá|at
(Í 084. Budapesi Auróra u.22-2?.)-továbbiakban J ESZ. kĆizöit, az aiäbbiak szei.int :

ĺ. JESZ vállalja, hcg; HAJľlAL gt á|ta! a Bp.\,lll. kerÁ.uróra u.22-28. szám alatt lévő
épüietben mtikticitetett gyoglĺszertár ierü|etén épiiletkaľbaniartási munkákat végez.

2. Azeľvégrenciö munkák: .esetihibae|łiáľĺiási, javĺtási ľrunkák (eiei<tľomos, víz.és
fÜtésszere|és, lakatos és asäa|os)

-ľegyedé'les reRdsaerességgel a helyiségek miiszaki ál-
lapotára vonatkozó általános átvizsgá|ás.Á vizsgá|at aĺapján javasĺattéte| az elvégzen-
dó megelőzó javítási.karbantartási munkákra.

3. Kü|ön megrende|és atapján ezen munkákat JESZ e| is végá, de azok nem tańoz-
nak a szeľzódés kereteibe.

4. A munkákhoz sz0kséges anyagokat esetĺ megbesaelés szerint a HAJNé'L Bt biz.
tosítja, JESZ áltai megadott mennýségies minőségiparaméierek alapján, \ragy a
JESZ szerá be' HAJNA.L Bt általutólagos e|számo!ásra bĺźosĺtott készpénzért.

5. A 2. pontban fetsorott munkákéľt JEsz 8.000 Ft/hó+ÁFA átalánydÍjat sámláz
HAJNAL Bt-nek.

6. JEsz, évente egy alka|omma|jogosu|t az áta|árrydíjnak, a KSH által közÉtett hir,a-
ta|os int|ácios rata mértékéve| megegyező módosítására.

7. Aszerződés keľeteibe nem taÉozÚ mui'ikákra, megĺendeiés eetén JESZ ái-aján.
ĺatot ad, az e|végzett munkát, annak elvégzése után számlázza HAJNAL Bt fe|é.

8.Az e|végrett munkákat és az anyagíelhasznáíást JESZ napiozza, a teljesíiési HAJ-
NAL Bt képviselője igazolja.

g.JEsZ-t a srerződésse| kapcsolatos kérdésekben a Műszaki osżá|y veretője képr.ĺ].

seli.

10. Jelen srerződés határozatlan időre szól, azt srełződő febk, - indok!ás nélkt]I . 30
napos hatáĺidőrĺel mondhatják fel'

Í í. A srereődĘben Íiem szabáiyozott kerdésekben a PTK vonaikozú ei.źíi.ásai irány-
adóak

\
\

Aľ iĺ .'ĺ ĺ ĺ ,ł-ĺ lü,w lb 6oł..'
""""'1"""

HAJNAL Btę
ł.ĺ ̂

.,n'^'- 
GtóGTszäRTÄn gT.

-... llflBucape=t.- Atlĺiĺa u. 22.2&
Teiviu'': 

'iL'J:B-4t5

lĺĺi'äi.n. ásaos z s1.z-ł2
1.

Budapest, 2000
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} SZECHENYI TERV

Kiemelt Projekt adatlap

projektjavaslat benyújtásá hoz

a

rözÉp.MAGYARo RsZÁGI oPE RATÍv pnoc RAM

Eg észség Ü gyi szo| 9 á Itatáso k, já róbeteg -sza kel l átás fej Iesztése a
Közép- M a gya rországi rég ió ba n

c.

kiemelt konstru kciójá hoz

Kódszám:
KMOP-4.3.2/A-r3

A prcjektek az EuÍópai Unió támogatásáwl, az EuR5pai
Regioná[is Fejteszté5i A[ap tásf inanszírczásával valósutnak meg.

lw



1. TAMOGATASI KONSTRUKCIO MEGJELOLESE

1.1. Kieme|t fe|hívás kódszáma KMOP-4.3.21A-13

Felhívjuk páIyázóink figyelmét, hogy a KMŻP-4,3,2/A-13 kÍemelt konstrukcióban nem
készüI kĺttiltő prog ra m.

2. A PRoJEKT összecző ADATAI

2.L. A kiemelt projekt címe (max. f50
karakter)

Józsefuárosi Egészségügyi Szo|9álat
kompIex feiIesztése

2.2. A projekt megva|ósu|ásának
helvszíne
Réqió: Közép-MaqVarorszáq
Megye: Pest

Kistérséq:
Járás:
TeIeoĹilés: Budapest
Iránvítószám: 1084
KozterĹj|et (út, utca, tér, köz, eqyéb) Auróra utca
Házszáml. 22-fB.
He|yrajzi szám: 35037

A beruházással érintett ingat|an
beruházás e|őtti funkcĺója (p|. háziorvosi,
Vagy fogorvosi rende|ő, védőnői Vagy
iskoIa-egészsé9Ügyi szoIgá|at, központi
Ügye|et, egészségh áz, szakorvosi rendelő,
ĺá róbeteo sza ke| |átó) :

Háziorvosi rende|ő, védőnői szoIgá|at,
szakorvosi rende|ő, já róbeteg-sza ke||átás

Több megvalósítási helyszĺn esetén bővítendő.

2.3. A a|ósításának kezdete: I zorg. év 10. hó 01.

2.4. 
^ 

oroiekt fizikai meqva|ósítása: | 2015. év 03. hó 31. na

2.5. A projekt elszámo|ható kö|tségei | 970 000 000 Ft
összesen (Ft

2.6. Az igényelt támogatás összege - |970 000 000 Ft
közkiadás a|apon (Ft

2.7.. Atám tás mértéke (o/o LO0 o/o

Kiizszféra szervezet pá|yázőkra1 vonatkozó speciá|is e|őírás: közszféra szervezet
pályázők kizárő|ag a Pá|yázati Fe|hívásban adott tevékenység vonatkozásában
meghatározott maximá|is támogatási intenzitással (száza|ékos mértétłel;
igényelhetnek támogatást, az ezen fe|ü|i koltség nem e|számo|ható, de a projekt
osszköltségének részét képezi.

L Kozszféra szervezeteknek a közbeszerzésekrő| szó|ó 2003' évi CXXX. törvény ( továbbiakban Kbt.) 22. s G)
bekezdés ,a)-k) pontjai a|apján aján|atkérőnek minőstj|ő a|ábbi szervezetek minősü|nek. Rész|etes definíció a
Pá|yázati Utmutató H14. pontjában ta|á|ható.



Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáros onkormányzata a kerĹi|eti egészségÜgyi
e||átás minőségi szo|9áltatásainak fejIesztése érdekében a járóbeteg-szakel|átás
központi te|ephe|yén |évő Auróra utcai épÜ|et fe|újítását és bővítését tűzte ki cé|u|. Az
épületben a járóbeteg-szake||átás me|lett az a|ape|látás (háziorvosok,
gyermekorvosok, védőnői szolgá|at) is tevékenykedik. A keri.ilet egyéb részein
működő járóbeteg-szakrende|ések is beköltöztetésre kerü|nek, a kornak megfe|e|ő
infrastrukturá|is kö

Ialást a ktrő maximum 500 karakter

3. A PALYAZO ADATAI
(Cégkivonat, vá||aIkozói igazoIvány, éves beszámo|ó, aIapító okirat EvA/szJ^
beva||ásban szerep|ő adatok a|apján)

3.1. A projektgazda teljes neve: Budapest Főváros
Józsefuárosi onkormá

VIII. kerü|et

3.2. A projektgazda rövidített neve I Nem re|eváns
amennyĺben releváns):

3.3. 1. Gazdá|kodási formakód : 32I _ Helvi önkormánvzat
3.3.2 Nyi|atkozat 3I2 kődszám megadása
esetén:

Nyilatkozom, hogy a központi
ko|tségvetési szerV a támogatandó
tevékenységet a |étrehozásáró|
rendelkező jogszabá|yban (határozatban)
Vagy az a|apító okiratban rögzített
szakmai a|apfe|adatként |átja e|, vagy a
támogatandó fej|esztést e szakmai
a|apfe|adat e||átásának érdekében kívánja
megva|ósítani és az önerő biztosítása a
kö|tségvetési szerv részére jutatott más
á||ami támogatásbó|, Vagy vá||aIkozási
tevékenységébő|, i|letve
jövedeIemterme|ő projektek esetén a
jövedeIemterme|ő, nem válIalkozási
tevékenységébő| nem biztosított.

Ioen/Nem

3.4. Adószám: r5735715-2-42

3.5. Adóazonosító je|
rende| keznek adószá m maI

- akik nem I Nem re|eváns

3.6. Statisztikai szám: 157357r5-B4rr-32L-OL

3.7.Törzskönyvi szám:
(központi kö|tségvetési szervek, egyéb
költségvetési szervek és intézményeik,
on kormánvzatok esetében re|evá ns

735775

3.8. Cégbíróságĺ bejegyzésl bírósági
nyi |vánta rtásba véte|/vá ||alkozói
igazo|vány száma:

Nem re|eváns

cjnkormánvzatok esetében nem releváns

3.9. A|apítás időpontja (a|apító okirat, | 2010. év 10. hó rą n



önkormányzat esetén a|aku|ó ü|és
dátuma):

3.10. Minősítésĺ kód: 6 - NorupnoFIT szERVEzrľ Áu-łlvnAzTARTAsoN
seLÜL

3.11. Főtevékenység TEAOR száma és 84.7I - Alta|ános közigazgatás

3.L2. Fejlesztendő tevékenység
száma és tevékenvséo meonevezése

84.11 - Alta|ános közigazgatás

3.13. A Pá|yáző AFA levonási joga a I c - Pá|yáző a|anya az AFA-nak, de nincs
támogatottprojektte| kapcsolatban: ||evonásijoga,tárgyimentes(Bruttó)

A - A pá|yáző nem a|anya az ÁFA-nak. Az elszámo|ásnál az ÁrR-va| nove|t (bruttó)
összeg kerü| figye|embevéteIre.
B - A pá|yáző az egYszerűsített vá||alkozói adóró| sző|ő 2002. évi XLIII. (XI. 15.)
törvény hatálya alá tartozik. Az e|számo|ásnáĺ az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg
kerü | figyeIembevéteI re.
c - A pá|yáző a|anya az ÁFA-nak, de a pá|yázatban megje|ölt, támogatásbó|
finanszírozott tevékenységekkeI kapcsoIatban feImerÜ|t költségeire vonatkozóan
adó|evonási jog nem i||eti meg. Az e|számo|ásná| az ÁFA-vaI növe|t (bruttó) összeg
kerü l fi gyeIembevétel re.
D - A pá|yáző a|anya az ÁFA-nak, a pá|yázatban megje|ö|t, támogatásbó|
finanszírozott tevékenységekkel kapcsoIatban felmerü|t kö|tségeire vonatkozóan
adó|evonási jog i||eti meg. Az e|számoĺásná| az Árł nélttiIi (nettó) összeg kerü|
fĺgyeIembevéteIre.
E - A pá|yáző a|anya az ÁFA-nak, a pá|yázatban megje|ö|t, támogatásbó|
finanszírozott tevékenységekkeI kapcsoIatban feImerü|t kö|tségeire vonatkozóan
tételes e|kü|önítésse| á||apítja meg a |evonható és a |e nem vonható AFA osszegét. Az
e|számo|ásná| az Árł nélrrili (nettó) összeg kerÜ| figye|embevéte|re.
F - A pá|yáző a|anya az AFA-nak, a pályázatban megjelö|t, támogatásbó|
finanszírozott tevékenységekkeI kapcsolatban feImerÜ|t költségeire arányosítássaI
á||apítja meg a |evonható és a |e nem vonható Árn összegét. Az elszámo|ásnál az
arányosítás számításait me|léke|ni kel|. A kö|tségek ebben az esetben az
arányosítássaI korrigált értékben vehetők figye|embe.
G - A pályázati útmutató nem teszi |ehetővé a |e nem vonható Árł e|számo|ását. Az
e|számo|ásná| az AFA nélkÜ|i (nettó) összeg kerÜ| figye|embevéte|re.

3.t4. A oá|váző székhelye:
orszáą Maqvarorszáq
KÜ|fö|di székhe|v esetén a telies cím
Réoió: Közép-Maovarorszáo
Meove: Pest
Járás:
Kistérséq:
TelepÜ|és Budapest
Iránvítószám: 1082
KözterÜ|et (út, utca' tér, köz, eovéb) Baross utca
Házszám 63-67.
He|vra.izi szám: 35235



Réqió: Közép-Maqyarorszáq
Kistérséo:
Meove: Pest
Já rás:
TeIepülés: Budapest
Iránvítószám: 1082
Közterü|et (út, utca, tér' köz, eqyéb) Baross utca
Házszámz 63-67.
He|vraizi szám: 35235
Postafĺók iránvítószám : 1082
Postafiók: r62
Honlao: www.ĺozsefvaros. hu

3.16. A pá|váző hivata|os képvise|őiének/képviselőinek (vezetője, a|áírója) adatai
Név: dr. Kocsis Máté
Beosztás: ooIoármester
Telefon 1: 0614592100
Telefon 2:
Fax 1: 0613331597
Fax 2:
e-ma poloa rmester@iozsefua ros. hu
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
e-ma

3.17. Kapcso|attartó szemé|v (proiekt menedzser) adatai
Név: Szép Péter
Beosztás: Referens
Telefon 1: 0614592574
Telefon 2:
Fax 1 0613331597
Fax 2
e-ma szeoo(ôiozsefva ros. h u

3.18. Gazdá|kodási adatok (uto|só két |ezárt év adatai ezer Ft-ban)

3.18. 1. Non-profit szervezetek esetében

Meqnevezés 2011. év 2012. év
Összes bevéte| 17 665 883 L7 2r7 698
Adózás előtti eredménv 0 0
Saiát tőke 113 006 570 7L3 097 278
MérIeofcĺosszeo r3t 238 347 129 357 535
Altalános statĺsztikai á||ományi
|étszám (fő)
(az e|őző t2 havi KsH
|étszámje|entésben vagy munkatigyĺ
nyiIvántartásban szerepe|ő teljes
munkaidős |étszám számtani átlaga,
törtszám esetén |efe|é kerekítve)

234 2r8



4.1-. A szerv ezet/vá | | a I kozás tu |ajdonosa ĺ/a |a pítói ( non- profit
/fe|ügyeIeti szerv (kö|tségvetési szerv esetén).

A kérdés nem értelmezhető a szervezetre: X

szervezet esetén)

Tulajdonos/ala
pító/fe|ügyeIeti
szerv neve

Tulajdoni
hányad
száza|ék
(o/o-ban)

Származási
ország

Adószám Adóazonosító jeI

4. A PRoJEKTGAZDA BEMuTAľÁsł

4.2. A pá|yäző egyéb projektjei

4.2.t. Soro|ja fe| az e|mú|t öt évben á||ami támogatásbó| megva|ósított projekteket
(ideértve vaIamennyi, támogatást tartaImazó projektet, p|. a kamattámogatott
hiteIeket, fejIesztési adókedvezményeket, önkormányzati tuIajdonostó| kapott
kamatmentes kö|csönöket is). Ha háromná| kevesebb á||ami támogatásbó|
megva|ósu|t projektje vo|t, akkor soro|jon fe| három, a szervezet é|etében je|entős
projektet az e|múlt öt évből!

Projekt
megnevezése

Támoga
tás éve

A
megva|ósítá
s időpontja

A
projekt
összes
kö|tség
e (eFt)

Támogatott
projekt esetén
program neve

Támogatot
t projekt
esetén

pá|yázati
azonosító

szám
Bö|csődeépítés
Józsefuárosban

2010. 20L2 316 83
2

Bö|csődeépítés
Józsefuárosban

KMOP-
4.5.2-09-
fo09-
0023

Józsefuárosi
Po|9ármesteri
Hivatal
szervezetfej Iesztése

2009 2011 55 000 Józsefuárosi
Po|9ármesteri
Hivatal
szervezetfejIesztés
e

AROP-
3.A.1/B-
2008-
0018

Kompetenciafejleszt
és Józsefuárosban

2009 2010 52 750 Kompetenciafejles
ztés
Józsefuárosban

TAMOP-
3.1.4-
08/r-
20008-
0021

Komp|ex közoktatási
esé|yegyen|őségi
pro9ram
megvalósítása
Józsefuárosban az
esé|yegyen|őség
többirányú, egyidejű
javítása érdekében

2009 2011 75 650 Komplex
közoktatási
esélyegyen|őségi
program
megva|ósítása
Józsefuárosban az
esé|yegyen|őség
tobbirányú,
egyidejű javítása
érdekében

TAMOP-
3.3.2-
08/r-
2008-
0002

6



Energiaraciona|izá|á
s Józsefuáros
önkormányzati
fenntartású
kozintézményeiben

2010 20LL 497
r24

Energ ia raciona lizá|
ás Józsefuáros
önkormányzati
fenntartású
közintézményeibe
n

KEOP-
s.3.o/Alos
-2009-
0015

Budapest Európa
BeIvárosa Kulturá|is-
gazdaság fejIesztési
Program,
Józsefuáros
Palotanegyed

2010 2072 16582
45

Budapest Európa
BeIvárosa
KuIturá|is-
gazdasá9
fejIesztési
Program,
Józsefuáros
Palotaneqyed

KMOP-
s.2.2/B-
2f-2009-
0004

Budapest-
Józsefuáros
Magdolna Negyed
Prooram II.

2008 20tL 2 L66
193

Budapest-
Józsefuáros
Magdolna Negyed
Proqram II.

KMOP-
s.r.r/B-
2008-
0001

4.3. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán
erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje
meg a projekt megvaIósításáért fele!ős projekt menedzsert! (Max 1o sor)

nkció

Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közüI mely
tevékenységekbe von be egyéb, együttmíik.'dő partnert Kérjük' adja meg a
bevont partnerek tervezett számát is! (maximum 2oo kaľakter)

Az épü|et fe|újítás és a szakmai fej|esztések a kerü|eti szakmai partnerekke|
egytittműködésben történnek. A kerÜ|eti fej|ődés szakmai partnerei :

RévB J ózsefu á rosi Reha bi l itációs és Vá rosfej |es ztési Zrt.
Józsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjóléti Központ

ár Kozosséąi Ház

A oroiektben közvet|enü| résztvevő szemé|vek száma (fő) 4
A) Ebbő| a projekt végrehajtásához sztikséges szakképzettséggeI
rendeIkezik összesen (fő)
Pénzüovi Szakkéozettséqqe| rendelkezik (fő) 1

Gazdasáqi SzakképzettsésseI rendelkezik (fő) 1

orvosi' bö|csész Szakképzettséqqe| rende|kezik (fő) 2
B) Proiekt menedzser' heti 20 órában: 1

C) Eqvéb

A projektben résztvevo rész|etesen: Kü|ön fu
Név Mu nkata paszta lat

(év)
Képzettség Szervezetné|

e|tö|tött idő (év)
Projektmenedzser
(pá|yázati feIhívás
feltéteIeinek
meofelel)

5 FeIsőfokú 0

Proiektkoord inátor B Koząazdász 3
Proiektasszisztens 4 FeIsőfokú 1

Pénztiqvi munkatárs 36 Közaazdász 36



5. A PROJEKT RESZLETES BEMUTATASA

5.1. Kérjtik, fejtse ki a fej|esztés/projekt indoko|tságát, célját, mutassa be a
fej|esztés/projekt cé|csoportját és rész|etes szakmai tartalmát fej|esztési
he|yszínenként bemutatva az építési, eszközbeszerzési és informatikai e|emeket,
kitérve a projekt szakmai eredményeinek fenntarthatóságára (maximum B 000
karakter.

A jövő önkormányzati fej|esztéseinek a|apja az, hogy az önkormányzat rende|kezzen
ismét hosszútávon egyensú|yos kö|tségvetésse|, me|ynek aIape|ve a működési
bevéte|ek és kiadások egyensú|ya. Ehhez az önkormányzatnak korszerűsítenie ke||
Vagyongazdálkodását- és raciona|izá|nia ke|| intézmény struktúráját. A fej|esztések
cé|ja a kertj|et versenyképességének nove|ése meg|évő adottságaira építve _ és
eme||ett tovább kelI fo|ytatnia a harcot a kerÜ|et térbe|i és társadaImi struktúrájának
szétszakadása megakadá|yozásáért, a Ieszakadó tertjIeteken é|ő esé|yének
megteremtéséért'
Józsefuáros Budapest egyik Iegrosszabb heIyzetben |évő, sú|yos gazdasági és
társadalmi prob|émákka| átszőtt kerü|ete. A kerÜleten be|Ü| a krízisjelenségek
különosen az orczy és a Magdo|na negyedekben sűrűsödnek. A háztartások anyagi
helyzetét az egy főre jutó jövede|em bemutatásávaI je|lemezzÜk, amelyet a
mindenkori öregségi nyugdíj minimumának (MONYM) kategóriáiban (O,S-szörös, 1-
szeres' 1,5-szeres, stb.) fejezÜnk ki. A Magdo|na negyedben és az orczy negyedben a
háztartások 13olo-ban az egy főre jutó jövedelem kisebb, mint a MONYM 100o/o-a
(24700 Ft),29o/o esetében nem ha|adja meg annak 150o/o-át (37050 Ft), és 44o/o
esetében pedig annak 2ooo/o-át (49400 Ft)).
Budapesten koncentrá|ódik az egészségÜgyi e||átórendszer egy jelentős része, így a
város és |akosainak e||átottsága kiemelkedő. Ugyanakkor ismert prob|émát je|entenek
a korszerű berendezések, gépek hiánya, iIletve a korszerű beteginformatikát
hátráltató IT-hiányosságok. Több heIyen aIapvető infrastrukturá|is hiányosság is
fe|le|hető (rossz épÜ|et minőség, zsúfo|tság, stb.) A járóbeteg-szake||átásban több
mint 110 szakorvosi rende|őintézet vesz részt, az országos átlagot messze megha|adó
rende|ési időve|. Ezek egy része a fekvőbeteg szake||átást is e||átó 40 intézményben
működik, az egészségÜgyi reform e|ső |épése e|őtt az országos ágyszám 3oo/o-át
bĺztosították.
A józsefuárosi lakosság egészségi á|lapota aggasztó képet mutat, me|y a |akosság
szociá|is helyzetéve|, demográfiai mutatóival, é|etmódbe|i és környezeti
meghatározottságáva| is szoros összefüggésben van. łz Árursz 2002-ben készített
összefog|a|ó anyaga a kerü|etre je||emző morbiditási (megbetegedési), mortalitási
(halá|ozási) adatokat és azok betegségcsoportok szerinti megoszlását Budapest
hason|ó adataiva| vetette össze. A vizsgá|t kórok je|entős részben [p|.
cardiovascu|áris (szív-, ér-) betegségek, diabetes, magas vérnyomás,
cerebrovascu|aris (agyi) betegségek, ishaemiás szívbetegségek, krónikus |égzőszervi
betegségek, pszichoaktív szerek haszná|ata á|ta| okozott zavarok, májbetegségek,
csontrĺtku|ás, 9ümőkór] a VIII. kertiĺeti prevaIencia (e|őfordu|ási gyakoriság) a
fővárosét je|entősen megha|adja. A morta|itási adatok összevetése kapcsán azt
|átjuk, hogy mindkét nem 10.000 |akosra jutó halá|ozási arányai az összes
betegségcsoportban |ényegesen magasabbak a fővárosi át|agná|.
A VIII. kerÜ|et a főváros egyik |egdinamikusabban vá|tozó kerÜ|ete. Józsefuáros
meg|évő országos és fővárosĺ je|entőségű intézmény csoportjai, és építészeti|eg
kiemelten értékes kerÍjletrészei me||é, az önkormányzati erőfeszítések hatására
fe|zárkőznak a régen hátrányos helyzetű terÜ|etei is.
Az Auróra utcai rende|őintézet a kerület egészségügyi el|átásában kĺeme|kedő
szerepet tö|t be. Évente kb. 325.ooo orvos-betegtalá|kozás torténik a
szakrendelőben. A rendelőintézet terü|et szerinti e||átási koteIezettsége a VIII.
kerÜleti betegekre vonatkozik, ami 2009-es adatok a|apján 82.000 |akost je|ent, de
más kerületbő| is érkeznek betegek az intézetbe.
A JEsz fe|adatai között szerepe| az ||átás' a színvona|ú



szake||átás, a fogIaIkozás-egészségügyi e||átás, gondozási tevékenység védőnői
e|látás és alape|látás bĺztosítása.
A he|yszínrajz szerinti 5038 m2-es Auróra utcai ingatlanon (Auróra u.22-28.) je|enleg
egy nagyobb épület és több kisebb épület á||. A nagyobb épü|et tarta|mazza a
Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at (JEsZ) he|yiségeit (a járó beteg szake||átás
he|yiségcsoportjai, a fe|nőtt és házi gyermekorvosi rende|őhe|yiségei, a védőnői
szo|gá|at he|ységei) és egy patikát az L. eme|eten. A kis építményekben további
he|yiségek talá|hatók. A te|ken je|en|eg mé9 45 db fe|színi parko|ó és park ta|á|ható.
Az önkormányzat szeretné a JESZ épü|etének bővítésével és fe|újításáva| megoldani
a kerr.jIet egészségügyi feIadatainak eIlátásának fejIesztését és a járó beteg
szake||átás korszerűsítését. A je|en|egi épület a fe|újítás után |ehetőséget biztosítana
a VIII. kerÜ|et Korányi Sándor utcaĺ TÜdőgondozó Intézet korszerű keretek közötti
műkodtetésére is az Auróra utcai rende|őintézetben.
A járóbeteg-szake||átás fe|adatai: mege|őző tevékenység, egyes betegek
győgykeze|ése, szakorvosĺ gondozása, ideértve az otthoni szakápo|ás e|rende|ése és
rehabiIitáció, szakorvosi konzí|iumok végzése, speciális szakmai, diagnosztikus i||etve
terápiás háttér szükségessége esetén a beteg vizsgá|atát követően más járóbeteg-
szakrendelésre vagy szakambulanciára torténő beuta|ása, a járóbeteg-szake||átás
kompetenciakörébe tartozó o|yan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások végzése,
me|yeket követően meghatározott ideig tartó megfigye|és szükséges, intézeti hátteret
igény|ő e|látás szükségessége esetén a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő
beuta|ása.
A Józsefvárosi Egészségtigyi Szo|gá|at szakrende|őjének felújítása során cé| a kerü|eti
járóbeteg-szake||átás fej|esztése, modernizá|ása és hozzáférhetőbbé tétele, ezze|
növe|ve a szo|gá|tatások körét a szÜkség|eteknek megfe|e|ően. A projekt elsőd|eges
cé|ja a szakrende|ő épÜ|etének kü|ső-beIső fe|újítása, modernizá|ása, a betegek
számára magasabb szakmai színvonaIat képviselő, barátságosabb rende|ők
kialakítása, melynek révén a kerü|et osszképe és a szűkebb régió is pozitívabb
megítélést nyerne. Kieme|kedő je|entőségű szerepe Van a beruházásnak a társada|mi
esé|ykÜ|önbségek csökkentésében, kü|önösen a hátrányos he|yzetű' rossz egészségi
és mentá|is á||apotrl |akosságot figye|embe véve. A |akosság köze|i e||átás biztosítása
az egészségÜgyi szo|gá|tatások színvona|ának növe|éséve|, kitűzve azt a cé|t, hogy az
e||átási rendszer optimalizá|ja működési kĺadásait és növe|je a szake||átás
hatékonyságát. ĺz infrastrukturá|is fe|téte|rendszer modernizálása eszközbeszerzés
útján va|ósu|na meg, az e|avu|t egészségügyi eszközök, műszereket |ecseré|ése révén
biztosítva |enne a magasabb minőségű járóbeteg-szakel|átás, va|amint új rész|egek
kia|akításával több, ambu|ánsan is végezhető beavatkozás vá|na hozzáférhetővé a
betegek számára, me|lye| szélesedne az intézményben e|végezhető egészségtjgyi
eIlátások köre. EIsődIeges szempont a környezettudatos gondoIkodásmód, ígv
nagyobb hangsúly kerü|ne a környezetbarát techno|ógĺák és anyagok fe|használására,
va|amint a megújuĺó energiaforrások haszná|atára, a veszé|yes hu||adék
környezetkímélő keze|ésére. A gyorsabb betegfogadó és koordiná|ó megoldás
kiépítése révén cé| a betegvárakozási és e|őjegyzési idő csökkentése, a betege||átási
arány növe|ése, a működési kö|tségek optima|izá|ása és a szakszerűség növe|ése
me|lett. Fontos cé| az épü|et te|jes korű akadá|ymentesítése az európai uniós
e|őírások maradékta|an figye|embevétele, ami hozzájáru| fogyatékossággal é|ő és
megvá|tozott munkaképességű |akosság szake||átáshoz va|ó hozzáférésének
könnyítéséhez. A projekt megva|ósu|ása során megtorténne a szakrendelő
szerverparkjának és infó-kommunikációs hátterének fejlesztése, me|y hozzájáru| a
betegforgalom ésszerűsítéséhez, e||átásszervezés optima|izá|ásához ezá|ta| ahhoz,
hogy a beteg a |egrövidebb időn be|ü| egészségi á||apotának megfe|e|ő komplex
e||átásban részesti |jön'
A projekt megva|ósu|ása során hosszú távú cé| korszerű, gyors' fo|yamatos
járóbeteg-szake||átás kiaIakítása, meIy á|taI nőhet a Iakosság biztonságérzete,
javuIhat az emberek é|etminősége és magasabb szinten érvényre juthat egészséghez
és egészséges környezethez va|ó joguk. Hosszú távú cé| továbbá az alape|látás

Ielő



5.t,2. Jelii|je !il€9, hogy a pá|yázat me|yik a pályázati felhívás szerint
támogatandó célterĺi|etre irányul. (KérjÜk, va|amennyi cé|terÜ|etet jelo|je meg,
melyre a beruházás irányul.)

5.2. A projekt költségvetése

5.2,t E|számo|ható költségek és tevékenységek

Külłin melléklet szerinti dokumentum.

1.| . Járóbeteoszakellátás:
. A|apszintűjáróbeteg.szakellátás
. Emeltszintĺĺjáróbeteg.szakellátás

. Alapellátás:
. Háziorvosi (Háziorvos' házi overmekorvos' veoves oraxis)

rende|ő
o Fogorvosi rendelő
. Védőnői szoloá|at
. Ktizponti ügyelet
. Iskola.eqészséqüqvi szolqálat
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5.2.2 A támogathatő tevékenységek Ütemezése

Tervezés

Engedélyek
heszeľzésa
KOzbeszerzes

K.v.telezés

'łNľ*oi'

2013
elótt:

El!enórzés

Kłizbeszeľzés

' . ;''ll''.il..i.'....ltllilil.*..i:.Ą prłĺie'tĺt

Beszerzés, aktivá|ás

.iT'éV.ěK(ffifi

1. n.év

Projektmenedzsment

2. n.év

Beszerzés

2013

Feladatok elvégzése

3. n.év

Beszerzés

MegvaIÓsítás
(kommunikáciős
terwel sszhansban)

E'!'.;i!,{łiil
áš"IšĘili

X

4. n.év

X

Beszeľzés

1. n.év

MegvalÓsítás

X

:tr\i\N$Š\\l

2. n.év

20L4

X

3. n.év

X

4. n.év

X

X

1. n.év

X

X

2015

X

X

X

2. n.év

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X



5.2.3. - Források (Ft, i|letve o/o)

5.2.3.2.

5.2.3.1. A pá|yáző á|ta| képviselt szervezet,
mint aján|atkérő a közbeszerzésekrő| szóĺó
2011. évi CVIII. torvény (a továbbiakban új
Kbt.) 6.5 (1) bekezdés 6'5 (r) a)-f) pontok
hatá|ya a|á tartozik.

Amennyiben a hivatkozott rende|et a|á
tartozik a szervezet, úgv vá||a|om, hogy
amennyiben arra korábban nem kerü|t sor,
az új Kbt 21.s (1) bekezdésében fog|a|t
köte|ezettségemnek e|eget téve a
Közbeszerzések Tanácsa által vezetett
ajánIatkérők nyiIvántartásába Ie9később a
támogatási szerződés megkötéséig
beje|entkezem, és az errő| szó|ó alátámasztó
dokumentumot a Közreműködő Szervezet
részére benyújtom.

ioen/nem;

-orras Ft o/o

I. saiát forrás 0 0,00o/o
IlI. a támooatást ioénv|ő hozzáiárulása 0 o,ooo/o
I/2. partne rek hozzáiáru |ása 0 0,00o/o
I/3. bankhitel 0 0,00o/o
ĺ'l4. eqvéb, saiát forrás kieqészítő támoqatás 0 0.00o/o
II. eqvéb támoqatás: 0 0.00o/o
III. a támoqatási konstrukció keretében iqénve|t támoqatás 970.000.000 100,00o/o
Osszesen 970.000.000 100,000/o

Megjegyzés'' Az összes kö|tségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!



5.3. Számszerűsíthető eredmények
Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt
indikátoraĺ). Kérjük, ńogy a táb|ázatban az Á|ta|ános Útmutatóban megadott mutatókat
szerepe|tesse évek szerinti bontásban, kumu|á|tan (amennyiben az évek szerintĺ bontás
leh
Mutató neve lrpus

(output/eredmény)
Mértékegység Minimá|isan

eIvárt
cé|érték

Cé|értéke
e|érésének
időoontia

Mutató
forrása

Epített,
fe|újított
rende|ők
száma

output db BO 2015.03.31 zaro
beszámo|ó

Epĺtett,
fe|újított egyéb

heIyiségek
száma

output db 43 2015.03.31 zaro
beszámo|ó

Beszerzett új,
nagy értékű

orvosi
eszközök,
műszerek

száma

output db 5 2015.03.31 zaro
beszámo|ó

Minőségi
járóbeteg

szakeIlátással
e||átottak
száma (a

fejIesztésseI
érintett

szakrendelések
esetén)

eredmény fő 82.000 2015.03.31 zaro
projekt

fenntartási
jelentés

Teremtett új
munkahelyek

száma

eredmény db 2 2015.03.31 zárő
projekt

fenntartási
ieIentés

Teremtett
munkahelyek
száma - nők

eredmény db 1 2015.03.31 zárő
projekt

fenntartási
ieIentés

Teremtett
munkahelyek

száma -
hátrányos
helvzetűek

eredmény db 0 2015.03.31 zárő
projekt

fenntartási
jelentés

Felhívjuk pályázóink figyetmét, hogy a pá|yázat vonatkozásban releváns
indikátorok mindegyikére válla!ást kel| tenni! Jelen Pá|yázati Fe|hívás
mellékletét képező Indikátor mérési és célérték számítási útmutató segítséget
nyrijt a monitoring mutatók feltöltéséhez!
A fentiekben felsorolt indikátorokat a beruházássa! érintett egészségügyi
szo|gáltatóra ke|I értelmezni és megadni.

6. Esélyegyenlőség érvényesítése



Az a!ábbi esé|yegyen!őségi intézkedések közül kettő váIlalása kötelező. Az egyes
intézkedések érteImezésében az Esé|yegyen|őségi útmutató nyújt segítséget. A
vál|a|ásokat a beruházássa| érintett intézményre szükséges megadni.
A megadott mértékegységnek megfele|ően - adja meg a vál|a|t intézkedéseknek a
pá|yázat benyújtásakor (3. oszlop), majd a 4. osz|opban a projekt befejezéskor ĺ||. a 5'
osz|opban a projekt fenntartás végéig várható át|agos étéket.

rtásVá l Ia l h atő esé lyegye n I őség i
intézkedések

Mérték.
egysé9

Pá|yázat
benyújtásakor
érvényes érték

Projekt
befejezésekor
várható érték

Projektfenntartá
végén tervezett

érték

1. Esé|yegyen|őségi munkatárs,
teIe|ős aIkalmazása I/N N I T

2. Esé|yegyen|őségi terv
(foq|aIkoztatási ET) meq|éte I/N

4. A szervezet döntéshozói,
munkaválIa|ói Va9y közönsége
számára esé|yegyen|őségi
képzést tart

I/N

N I I

5. Rende|kezik te|epülési
esé|yegyen|őségi koncepcióva|;
Közoktatási Esé|yegyen|őségi
Programmal/Tervvel; illetve a
projekt illeszkedik elfogadott IVS-
hoz

(I/N)

B. Leghátrányosabb he|yzetű
kistérségben Va9y halmozottan
hátrányos he|yzetű teIepü|ésen
működik' feiIeszt

(I/N)

9. Akadálymentesített épÜ|etek
száma db 0 1 1

11. Nők aránya a felső-, és
középvezetésben

o/o

13. Részmunkaidős
foq |a I koztatotta k száma fő

Ĺ4. Távmunkában
foq Ia lkoztatotta k szá ma tő

15. Fogyatékos aIkaImazottak
száma fő

16. Roma foo|aIkoztatottak száma fő
t7. 50 évné| idősebb,
határozat|an idejű
munkaszerződés keretében
foqIa I koztatotta k száma

fő

1B. Pályakezdő, határozat|an
idejű munkaszerződés keretében
foq Ia I koztatottak szá ma

ľo

19. Középfokú isko|ai
végzettséggel nem rendelkező
munkatársak szakmaĺ
továbbkéozése

fő

21. Továbbfog|aIkoztatott nyugdíj
száma fő

22. Gyesrő|, gyedrő|, ápo|ási
díjró| visszatérők aIkaImazása az fő
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e|mú|t 5 évben
23. Nők száma a fog|a|koztatottak
kozt ľo

26. Munkaidő-kedvezmény
biztosítása a do|gozők
továbbkéozéséhez

I/N
I I I

44. A fej|esztéshez kapcsolódó
nyi|vános eseményeken,
kommunikációjában és
viseI kedésében esélytudatosságot
fejez kĺ: nem kozvetít
szegregációt, csökkenti a
csoportokra vonatkozó meg|évő
e|őíté|eteket

I/N

7. Fenntarthatóság érvényesítése

Fennta rthatósági válIalások

Az a!ábbi fenntarthatósági szempontok közüI kettő válla!ása kötelező. Az egyes
szempontok érte|mezésében az Utmutató a fenntartható fej|ődés érvényesítéséhez c.
dokumentum nyújt segítséget. A vá||a|ásokat a beruházássa| érintett intézményre
szükséges megadni.

Fe n nta ft hatősá g i sze m po nto k

(A szempontok értelmezését az
Utmutató a fenntartató fejlődés
érvénvesítéséhez ta rta l mazza. )

Méľték.
egység

Pályázat
benyújtásakor
érvényes érték

Projekt
záráskor
várható

érték

Projekt
fenntartás

végén
tervezett

érték

I. Körnvezettudatos menedzsment és :ervezes
1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint
működik I/N

3.c) Környezetvédelmĺ/fenntarthatósági
megbízott Vagy környezeti neve|ési,
ŕen ntarthatóság-oktatási fe|e|ős,
munkacsoport kijelö|ése (ha erre nem
köteIezett)

I/N

B. A projekt kiterjed a környezeti,
természeti, fenntarthatósá9i ismeretek
bővítésére

I/N

9. A tudásmegosztás (képzések,
műhe|yek, konferenciák, megbeszé|ések
stb) vá|asztott körü|ményei
környezettudatossáqot tÜ kroznek

I/N

N I I

1B. A beruházás természetvéde|mi
értéket, Vagy természetvédelmi o|talom
a|att ál|ó területet nem érĺnt

I/N

19. A fej|esztés hozzájáru| a tájképi/
teIepü|ésképi/ természeti/ kuIturá|is
/építészeti érték Vagy értékek
meoőrzéséhez

I/N

2L. A projekt során
több|et zöldfe|ü|et
fej|esztés va|ósu| meg
az e|őírt minimá|is
zö|dfe|ü|eti arányhoz

a |étrejövő
zö|dfelület
naovsáoa

m2

az e|őírt minimá|is
zö|dfeItiIet

m2

l5



képest nagysaga

22. A zö|dfe|Ü|et kia|akítás során az
őshonos növényfajokat, a tájegységnek
megfelelő fajkompozíciók e|őnyben
részesítése

I/N

II. Fenntartható feilődést szolqáló rész.szemoontok

25.Fajlagos
vízfelhasznáIás
csökkentése

teljes
vízfeIhasználás m3

|egördü|ő menÜ:
terme|és egysége
(t, ffi3, fr2, m,
üzemóra, db) V.
szoIgá|tatás
egysége (fő, eFt,
óra)

Iegördü|ő
menÜbő|
vá|asztva

26,FaÍlagos
energiafelhasználás
cstjkkentése

teljes
enero iafeIhaszná|ás kwh

legördÜ|ő menÜ:
termelés egysége
(t, ffi3, ffi2, m,
üzemóra, db) V.
szoIgá|tatás
egysége (fő, eFt,
óra)

IegördÜ|ő
menÜbő|
választva

27.Jobb összesített energetikai
je||emzőkke| (energ iatanúsítvánnyal)
rende|kező éoÜ|etek száma

db
0 1 1

28 ' Energ iata ka rékos fényforrásokka |,

va|amint A vagy A+ energiahatékonysági
minősítéssel bíró eszközökke| e|ért
meotakarítás

kwh

31.Megúju|ó energia
arányának növe|ése a
teljes
ene rg iafeI haszná láson
belril

megúju|ó energia
felhasználás kwh

teljes
energ iafeIhasználás kwh

35.Ujrahasznosított papír haszná|at af
irodai és nyomdai munkák során I/N

43.Ôsszes ke|etkezett hu||adék
mennviséqének csökkentése t

46.Fajlagos
szennyvízkĺbocsátás
csökkentése

osszes szennvvrz t
IegördÜ|ő menÜ:
terme|és egysége
(t, ffi3, ffiŻ, m,
Üzemóra, db) V.
szoIgá|tatás
egysége (fő, eFt,
óra)

Iegördü|ő
mentibő|
vá|asztva

49.Egészséges, he|yi- Vagy bio
é|e|miszerek a|kalmazása az
étkeztetésben

I/N

51.Egészségmegőrző munkahe|yi
fe|téteIek javítása (vi|ágítás, ergonómĺa,
beItérĺ |evegőminőség stb.) érdekében,
Vagy a jogszabá|yĺ e|őírásokon feltiI
munkaeoészséoüovi és - biztonsáoi tárovi

eFt/fő

I6



eszköz beszerzés

54. A kistérséqben

saját
fog lalkoztatotta k
közÜ| he|yben
(kistérsé9ben)
lakik

tő
élők
foa l a l koztatottsá ą á n a k
növelése saját

fog la lkoztatottak
száma

fő

58.A társadaImi biza|om szintjének
növekedését szoIqá|ó meqoIdások száma db 0 1 1
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8.1 Általános nyl|atkozatok

BÜntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

- A projekt adat|apon és me||ék|eteiben fe|tüntetett adatok te|jes körűek, va|ódiak
és hite|esek, az abban tett nyi|atkozatok a va|óságnak megfe|e|nek;

- a Pá|yázati Fe|hívást és a Pá|yázati Útmutató1, a vonatkoző jogszabá|yokat
megismertem, tudomásu| vettemt az abban fogla|t fe|téte|eket, kikotéseket, és
kor|átozásokat ma9amra/ i||etve az á|taIam képviselt szervezetre nézve
köte|ezőnek ismerem e|, i||etve kije|entem, hogy az abban foglalt fe|tételeknek és
kikötéseknek az á|ta|am képvise|t szervezet megfe|el, és biztosítom, hogy a
támogatási jogviszony fen ná ||ásá nak te|jes időtartama a latt megfe|eljen,

- a Pá|yázati Utmutató részét képező támogatási szerződés tervezetet és az
á|ta|ános szerződési fe|téte|eket megĺsmertem, és vál|a|om, hogy a támogatás
megíté|ése esetén az abban fog|a|t fe|téte|ekke| szerződést kötök a közreműködő
szervezettel,

- a Pá|yázati Fe|hívásban és a Pá|yázati Útmutatóban, vaIamint a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott, a pá|yázó szervezetek részére e|őírt
hozzájáru|ást igénylő fe|téte|ekhez a hozzájáru|ást je|en nyi|atkozat a|áírásáva|
megadom,

- a Pá|yázati fe|hívásban és a Pályázati Útmutatóban e|őírt bejelentési,
tájékoztatási, nyi|atkozat téte|i, adatszolgá|tatási és e|lenőrzés tűrési és egyéb
köteIezettségeknek eIeget teszek,

- a Pá|yázati Utmutatóban e|őírt tájékoztatási követelményeket, esélyegyen|ősé9i és
környezeti fenntarthatósági szempontokat megismertem, és a pá|yázat
megva|ósítása során az általam képvise|t szervezet annak betartásával jár e|,

- az á|ta|am képvise|t szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizárő, a
vonatkozó jogszabá|yokban, a Pá|yázati Fe|hívásban és a Pá|yázati Útmutatóban
fog|a|t kizárő ok nem á|| fenn;

- a projekt adat|aphoz me||éke|t okiratok máso|atai és az e|ektronikus adathordozón
szerep|ő adatok az eredeti pé|dányokka| mindenben megegyeznek és a pá|yáző
szervezet székheIyénlteIepheIyén rendelkezésre á|lnak,

az á|ta|am képvise|t szervezet a|apító (|étesítő) okirata, i||etve kĹilön jogszabá|y szerinti
nyi|vántartásba véte|t igazo|ő okirata alapján jogosu|t vagyok a pá|yáző szervezet
képvise|etére (és cégjegyzésére). Kije|entem továbbá, hogy a testü|eti szervek részérő| a
pá|yázat benyújtásához és a je|en nyí|atkozat megtéte|éhez szÜkséges fe|hataImazássa|
rende|kezem, a szervezet tu|ajdonosai a pá|yázat benyújtását jóváhagyták és harmadik
szemé|yeknek semmĺnemű o|yan jogosu|tsága nincs, mely az á|ta|am képvise|t szervezet
részérő| megakadá|yozná vag,y bármiben kor|átozná a pá|yázat megvalósítását, és az
abban, va|amint a Pá|yázati Utmutatóban és a jogszabá|yokban fog|a|t köte|ezettségek
maradéktaIa n teljesítését.

Kelt:

Cégszerű a|áírás2

, A pá|yázati adat|ap a|áírásával kapcsolatban felhívjuk a figye|met, hogy önkormányzati pá|vázők esetében a
pá|yázat benyújtásáró| a képvise|őtestü|et jogosuĺt határozatot hozni. A fentiek a|apján a projekt adat|apnak a
po|gármester aláírásán tlj| a jegyző e||enjegyzését, vagy záradékát is tartalmaznia ke||, me|y igazo|ja, hogy a
pá|yázat az onkormányzat határozata alapján kerü|t benyújtásra. Az a|áírás csak a pá|yáző hivatalos
pecsétjéve| egyÜtt érvényes.
Az á||amháztartásró| szó|ó 2o7I' évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rende|ete (368/20IĹ' (XII. 31.)
Kormányrende|et) szerint a helyi onkormányzatok és hivata|aik gazdá|kodása szétvá|asztásra került. A fentiek
a|apján je|en pá|yázati fe|hívása po|gármesteri hivatal nem pá|yázhat.


