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Határozati jav aslat a bizottság számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzüeyi Bizottsáq/ Humánszolgźiltatźni Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés megtáľgy a|ását,

Tisĺelt Képviselő{estiilet !

I. Előzmények

I, Az onkormányzat tulajđonát képezik a Budapest VIII., Kĺĺlváľia tér 6. szám a|atti,
35881/0/A/16-f4 hrsz-il' pinceszinten, ťoldszinten, feleme|eten és az I. emeleten elhelyezkedő
összesen |04t m2 alaptertiletű nem lakás cé|jfua szolgáló he|yiségek.

Az ingatlan-nyĹ|vántartćlsban az ĺisszes helyiség egyéb besorolással szerepel.

A Kisfalu Kft. onkoľm ányzati Hźnkeze|ő lrodź$a a fenti helyiségeket fO|3. augusztus 08-án vette
birtokba. A helyiségek felújításľa szorulnak, cisszességében közepes állapotúak, közepes (3)
besorolásúak, ľendeltetésszeľrĺ haszná|atra alkalmasak.

2. Az onkormányzat tulajdonátképezí a Budapest Wil., Kálváľia tér 14. szám alatti,35915/0/A/38
llrsz-íl, pinceszinten és fijldszinten elhelyezkedő, utcai és udvari bejáratű, összesen 457 mz
alapteľületű nem lakás cé|jźtra szolgáló helyiség.

Az ingat|aĺ-ĺly i|v ántarttlsb an a helyi ség e gyéb b e s orolás s al szeľepel.

A Kisfalu Kft. ÖnkormányzatiHźtzkeze|ő Irodája a fenti helyiséget 2013. augusztus 08-án vette
bírtokba. A helyiség felújításľa szorul, összességében közepes állapotu' (3) besoľolású,
rendeltetéss zeru használatľa alkalmas.
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A Budapest VIII., Kálváľiat& 6. szám aIattí helyiségcsoportot A Magyar Művészetek Csamoka Kft.
béľelte. A Kft. felszámolás alá keľül, majd megtörtént a bérleti jogviszony megszűntetése is. A
felszámoló a helyiséget 2013. augusztus 8.án adta vissza az onkormányzatbirtokába.

A helyiségekben a volt bérlő á|tal oÍt hagyott ingóságok (díszletek, jelmezek, egyéb színhźni kellékek)
vannak. Szalai Zsolt, A Magyar Művészetek Csarnoka Kft' volt tig;rvezető igazgatőja az ingóságokkal
kapcsolatban úgy nyilatkozoÍt, hogy azok a magántulaj doĺát képezik, azok a fe|számolás targyát nem
képezik, azoWa a továbbiakban nincs szüksége és térítés nélktil a Kisfalu Kft. tulajdonába adja.
Tekintettel arĺa,hogy az iĺgőságok ellenszolgá|tatás nélkiil kęrtiltęk a Kisfalu Kft. birtokába, éľtéktik
nincs, leltárba vételľę nem kęrült sor. A helyiségek kiürítésére nem került Soľ a magas k<iltségvonzatra,
valamínt attrgyak jellegére, a további hasznosítási szándékľa tekintettel. A Kisfalu Kft' a Bérbeadó és
a Bérlő között létrejövő béľleti szerződés keretein be|i'il átadja azokat a Bérlő ľészére.

A helyiségcsopoftok jelenleg üresek, több érdeklődő is van a szinhźtzuzeme|tetése tekintetében.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az önkormányzati tulajdonú üres helyiségek nyilvános egyfordulós pá|yázaton történő bérbeadásához
bérbeadói döntés szükséges, amelynek meghozata|źlra az ingat|anok éltékéľe tekintettel a Képviselo-
testĺilet jogosult.

A lefolytatott szakmai egyeztetések a|apján megindítható a helyiség bérbeadására vonatkozó pá|yázati
eljáľás. Tekintette| arra, hogy az onkormányzat érdeke a helyiségek mielőbbi bérbeadésa az
önkormányzati költségek csökkentése éľdekében, az e|óterjesztés sürgősséggel töľténő tárgya|ása
indokolt.

III. Tényá|lási adatok

A Budapest VIII.' Ká|vána tér 6. szám a|atti vizőrás albetétękľe az onkormányzat havi közös
költségfizetésí kötelezettsége a

3 5881 l0 l N I 6 hrsz-Íl helyiség esetében:
3 5 88I l 0 l N 17 Ilrsz-ű helyiség esetében:
3588I l0l N 18 hrsz.ú helyiség esetébęn:
35 8 8 1 /0/A/ 1 9 hrsz-u helyiség esetében:
35881 l0/ N20 hĺsz-ú helyiség esętébęn:
3588I l0l N21 hľsz-ú helyíség esetében:
3 588I l 0 l N22 hrsz-tl helyiség esetében:
3588Il0l N23 hľsz-ú helyiség esetében:
3588I l0l N24 hĺsz-u helyiség esetében:

összesen: 218.610.- F.t/hó.

A Budapest VIII., KáIvária tér 14. szám alatti
költségf,rzetési kötelezettsége : 7 6.319,- Ftĺ hő.

A Grifton Property Kft. által 20|3. szeptembeľ 6-áĺkészite|t értékbęcslés szęrint a Budapest VI[.,
Kálváriatér 6. szźtm alatt elhelyezkedő3588lftlN|6 hrsz-ú, 9 m2 alapterületű féIemeleti nem lakás
cé|járaszo|gáIő egyéb helyiség aktuális forgalmi értéke: 630.000,- Ft. A248lf013. (VI. 19.) sztmtl
Képviselő-testtileti hatfuozat II. Fejezet 7, pontja értelmében, abban az esetben a helyiség
bérbeađásáľa, versenyeztetés, vagy pályázat útján keľül sor, a minimális bérleti dijat a helyiség Afa
nélktili bekĺjltözhető foľgalmi éľtékének 80 %-źLt alapul véve kell meghatźlrozni, erľrek összege
504.000,- Ft. Amennyiben a pá|yázatban a bérbeadás soľán végezhető tevékenység meghatározásra
keľül, ťlgy az a|ap bérleti díj mértéke a he|yiség Afa né|kti|i bekö'ltözhető foľgalmi értékének (színbáz
tevékenységre) 6 oÁ-a, a számitott bérleti összeg: 2,520,- Fýhó + Afa.

A Budapest VIII., Kálvánatér 6. szám alattí, 35881lOlNI7 hlrsz-u,228 m2 alapterĺiletű félemeleti
helyiség aktuális forgalmi éĺéke: 32.500.000,- Ft, a bekö|tözhető forgalmi érték 80 %o-źlt alapul véve:
26.000.000'- Ft, a sziĺlház,í tevékenységľe vonatkozó 6 %o-os szorző a|apjétn a számitott béľleti díj
összeg: 130.000,- Ft/hó + Afa.

A Budapest VI[., Kálvána tér 6' szám alatti, 35881 lOlNL8 hľsz-ú, 565 m2 alapterĺiletű ftjldszinti
helyiség aktuális foľgalmi értékę: 62.300.000'- Ft, a beköltözhető forga|mi érték 80 %o-tlt a|apl.lJ véve:

1.890,- Ft,
47.880,- Ft,

l18.ó50,- Ft,
23.100,- Ft,
9.240,-Ft,
1.050,- Ft,
3.360,- Ft,
1.680,- Ft,

17.760,- Ft,

vizőrás helyiségre az onkormányzat közös



49.840.000,- Ft, a szinház, illetve ezze| osszefuggésben lévő egyéb kultuľális és vendéglátó
tevékenységre vonatkozó 12 o/o-os szorző a|apján a számitott bérleti díj összeg: 498.400,. Ft/hó + Afa.

A Budapest VI[., Kálváiatér 6. szám alatti, 35881 lOlNIg |tsz.ll,110 m2 alapteľi'iletű pince helyiség
aktuális foľgalmi értéke: 4.900.000,- Ft, a bekö|tĺzhetó foľgalmi érték 80 oÁ-át a|apul véve:
3.920.000,- Ft, a szirlházi tevékenységre vonatkoző 6%o-os szorző a|apjáĺ a számított bérleti díj
cisszeg: l9.600,- Ft/hó + Afa.

A Budapest VI[., Kálváriatér 6. szám alatti, 3588|l)lNf0 hrsz-ú, Ą4 m2 alapteľületű pince helyiség
aktuális foľgalmi étéke: 1.960.000,- Ft, a bekĺjltözhető forgalmi érték 80 %o-tú alapul véve:
1.568.000,- Ft, a sziĺ.lházi tevékenységľe vonatkoző 6oÁ-os szorző alapján a szźlmitott bérleti díj
összeg: 7.840,- Ft/hó + Afa'

A Budapest VIII., Kálváriatér 6. száma|atti,3588llolV21 hrsz-ú' 5 m2 a|apteľületű pince helyiség
aktuális forgalmi étéke: f20.000,- Ft, a bekoltözhető forgalmi éľték 80 %-át alapul véve: 176.000,- Ft,
a szinházi tevékenységĺe vonatkozó 6 %o-os szorző a|apján a számított bérleti díj összeg: 880,- Ft/hó +

Afa.

A Budapest VIII., Kálvári a tér 6. szám alatti, 3588IlOlNf2 hrsz-il, 16 m2 a|apterületű pince helyiség
aktuális forgalmi értéke: 710.000'-'Ft, a beköltozhető forgalmi éľték 80 %o-át a|apu| véve: 568.000,- Ft,
a sziĺlházi tevékenységľe vonatkozó 6 o/o.os szorző alapjtn a számított bérleti díj összeg: 2.840,-Ftlhő
+ Afa.

A Budapest VIII., Kálváriatér 6. szám alatti, 35881l)lVz3 hĺsz-ú, 8 m2 alapteľületű pince helyiség
aktuális forgalmi értéke: 357.000,- Ft, a bekö|tozhető forgalmi éľték 80 %-át alapul véve: 285.600,- Ft'
a sziĺlházi tevékenységre vonatkozó 6 oÁ.os szorzo atapjáĺ a számított bérleti díj osszeg: I .428,- Ftlhó
+ Afa.

A Budapest VIII., Kálvária tér 6. szám a|atti, 3588llolN24 hrsz-u, 56 m2 alapteľü|etű pince helyiség
aktuális forgalmi értéke: 2.500.000'- Ft, a bęköltözhető foľgalmi érték 80 oÁ.át a|apul véve:
2.000.000,- Ft, a színházi tevékenységľe vonatkoző 6%o-os szotző a|apján a számitott bérleti díj
összeg: l0.000,- Fýhó + Afa.

Azokban az esetekben, ahol a sztlmított bérleti đíj alacsonyabb, mint a kĺjzös költség összege (|9-24
albetétek) a minimális bérleti díj megállapításánáI a közös költség összege kęrtilt figyelembevételre.

A számított béľleti díj összege łisszesen: 681.110,- F.t/hó + Áfa.

A Gńfton Property Kft. által 2013. októbeľ 11-én készítętt értékbęcslés szeľint a Budapest vI[.,
Kálvária tér 14. szám alatti,35915l0/N38 hĺsz-ú, 457 m2 alapteľĹiletű nem lakás cé|jára szolgáló
helyiség aktuális foľga|mi értéke: 52.400.000'- Ft. A 24812013. (VI. 19.) számű Képviselő-testĹileti
határozat II. Fejezet 7. pontja értęlmében' abban az esetben a helyiség béľbeadására, versenyeztetés,
vagy pá,|yázat lfltján keľül sor, a minimális béľleti dijat a helyiség Afa nélktili beköltözhető foľgalmi
értékének 80 oÁ-át alapul véve kell meghatátozni, ennek összege: 41.920.000'- F't. Amennyiben a
pźiytnatban a bérbeadás során végezhető tevékenység meghatározásra kerül, úgy az a|ap béľleti díj
mértéke a helyiség Afa nélküli beköltözhetőforgalmi éľtékének (raktár tevékenységrc) 8 %o-a, azaz a
szímított béľleti łisszeg: 279.467'- Fťhó + Afa.

A Budapest VIII., Ktivána tér 6. és a Budapest VIII., Kálvária t& 14. szám alatti helyiségek
bérbeadása együtt javasolt, mivel a Budapest VI[., Kálvána tér 6, szám alatti helyiségcsoport
megfelelő méľetrĺ díszlet, jelm ez és egyéb kellék tźro|ásáraalkalmas helyiséggel nem rendelkezik.

A Budapest VIII.. KálváľÍa téľ 6. és ą Budapest \łII.. Kálváľia tér 14. szám alatti helviségek
eeviittes béľleti díia: 960.577.- Ft/hó + Afa.

IV. Döntés tarta|mőnak részletes ismeľtetése

Javasoljuk a Budapest v[I., Kálvária téľ 6. szám a|atti ingatlanon belĹil elhelyezkedo,
3588|l0/NI6-24 hrsz-ll, összesen I04I m' alapteľülettĺ és a Budapest V[r., Kĺílváľia tér t4. szttm
a|atti ingatlanon beliil elhelyezkedo, 3591610lAl38 hrsz-ú, összesen 457 m2 alapterületrĺ
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek együttes béľbeadásáľa nyi|vĺĺnos, egyfoľdulós
páůyázat kĺíľĺísát színhőzi tevékenység céljára 681.110'- Ft+ 279.467,- Ft, cisszeseĺ960.577,-Ftlhő



+ Afa minimális béľIetĺ díj összegen. A pályázati fe|híválsban a bérleti jogviszony idótartamát
hatźrozat|an időben javasoljuk megjelölni, az évad végéľe szóló felmondási idővel, amelyet legkésőbb
a folyó évad decęmbeľ 31-ig kell bejelenteni..

Javasoljuk, hogy a vźrhatőanjelentős ĺisszegű beruházás bifosítása érdekében az Önkormányzatűgy
kössön bérleti szerzodést a leendő béľlővel, hogy a határozat|an idore szóló bérletijogviszony első l5
évében a bérleti jogviszony felmondása tekintetében a hatźrozott idotartamra vonatkozó felmondási
kötelezettséget vállalják a felek, azaz,hogy a bérleti jogviszony felmonđására rendes felmondással ne,
csak közĺis megegyezéssel kerülhessen Sor.

Javasoljuk, hogy a pá|yázati kiíľás tartalmazza, hogy a fenti helyiségekben az e|őző béľlő által
otthagyott szinházi Íárgyak és ingóságok további haszná|ata vagy megsemmisítése a leendő bérlő
döntése és feladata saját költségen.

A pá|yázat megjelentetésével kapcsolatban kb. 160.000,- Ft hirdetési kĺiltség felmerülése lerne
várható abban az esetben, ha az onkormáĺyzat a felhívást napilap, hirdetési újság útján iskozzétenné,
ezérttapasńalataink a|apján nem javasoljuk a hirdetés napilapban töľténo megjelentetését. A pá|yázati
felhívást kĺjzzétessztik a Versenyeztetési szabéiyzat 1l. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváľos Kormányhivatala VIII. kerületi Hivatala okmányirodáján, va|amint a Budapest
Főváros VIII' kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Polgáľmesteľi Hivatala hirdeto tábláján, a
vagyonügyleti megbizott tigyfélfogadásra szo|gáIő helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefuáľos című helyi lapban, az Önkormányzat és a vagyonügyleti megbízott honlapján, és egyéb
rendelkezésre áIl'ő internetes hiľdetési portálon.

Javasoljuk, hogy a ptiyázatokat 3 tagú' szakmai bizottság birálja el, és tegyen javaslatot a páIyénat
eredményének me gállapításźr a.

V. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

Javasoljuk a fenti helyiségekre nyilvános egyfordulós páIyázat kiírását, mível a helyiségek minél
előbbi béľbeadásából befolyó béľleti díj fedezi az onkormányzat kilzös költség fizetési teľhét, és
pá|yźuat révén vélhetoleg a nagyobb bérleti dij aján|attal még plusz bevétel is valószínűsíthető.
Amennyiben a helyiségekľe kiíĺ nyilvános pá|yázat eredménýelen az onkormányzatnak kiadásként
.havonta közĺis kĺjltség fizetési kötelezettsége keletkezik és a helyiségek műszaki állapota is tovább
romlik.

Apá|yázat kiíľása pénnjgyi fedęzetet nem igényel.

Ahattlrozati javaslat elfogadása várhatőanpozitívanbefolyásolja a2014. évben a béľleti díj bevételet.

VI. Jogszabályĺ kiiľnyezet ismertetése

Az onkormtnyzat vagyonáľól és a vagyon feletti ľendelkezési jogokróI sző|ő 6612012. (XII. 13.)
számű onkormáĺyzati rendelet 14. $ (3) bekezdése szerint, ha a szerződés tárgya több vagyonelem,
akkoľ a ľendelet érté|dlatárra vonatkozó rendelkezéseinél a vagyontáľgyak együttes vagyonügyleti
értéke az irányadő. osszesített vagyonügyletí érték a|att az adott vagyonügylet által érintett
vagyonosszesség részeinek összeadott vagyonügyleti értékét kell tekinteni.

A Vagyonrendelet 16. $ a) pontja a|apján a i00 MFt feletti forgalmi éľtékú vagyon hasznosításáról a
Képviselő-testület dönt.

Az onkormárlyzat fulajdonában á1ló nem lakás céljáľa szolgtiő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől
sző|ő 3512013. (VI. 20.) számll rendelet 7. $ (i) b) ponda ahatározza meg a bérbeadás módját. A
Rendelet 7. $ (2) bekezdése a|apján, ha onkormányzat rende|ete vagy a Képviselő-testülęt határozata
mást nem tartalmaz, a tulajdonosi jog gyakorlójahatározzameg, hogy melyik versenyeztetési eljárást
kell alkalmazni.

A nyílvános ptůyázat lebonyolításáĺak szabtůyait, a versenyeztetési eljárásokľól szóló 42812012. (XIJ.
06.)száműKépviselo-testriletíhatározattarta|mazza.

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-tęstületének 428lfOI2. (xu. 06.) számit
VeľsenyeztetésiSzabá|yzatát aBudapest Józsefuárosi onkormányzattulajdonában álló vagyonelemek



hasznosítása és tulajdonjogának átruhźnása esetén a hasznosító és a tulajdonj ogot szerzo kivá|asztására
kell alkalmazni, ha a veľsenýárgyalás taľtása jogszabá|y a|apján kótelező, vagy a tulajdonosi
jogkörgyakoľló e|óírta, hogy a vagyont versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a
tulaj donj o gá t átruházni.

A Versenyeztetési SzabáIyzat 29. pontja értelmében a nęm |akás cé|jára szo|gá|ő helyiség
bérbeadására meghirdetett pźiyázat esetében a minimális bérleti díjat első esetben a Képviselő-testület
nem lakás cé|járaszo|gáIő helyiségek bérleti díjárőI szóló határozatábaĺaz adott helyiség kategóľiára
meghatározott bérleti díj 100 oÁ-aképezi.

A helyiségbér alapjául a 248lf0l3. (VI. 19.) számű Képviselő-testülęti hatźrozat szo|gáI. A Kt.
határozatIl. fejezet7, poĺtja értelmében, a helyiségbér alapjául a hetyiségeknek ajelen határozat és a
Kt. más határozata szeľint aktua|izá,|t bekĺjltözhető forgalmi éľtéke szolgál. Abban az esetben, ha a
helyiség b.éľbeadására, versenyeztetés vagy páIyázat útján kerül sor' a minimális bérleti dijat a
helyiség Áľ.e nelkuli beköltözhető foľgalmi értékének 80 %-át alapul véve kęll meghatáiozni.
Nyilvános pá|yáztatás esetén onkoľmányzati érdekből a minimális bérleti díj a beköltözheto forgalmi
érték 80 o/o-náI kisebb értékben is meghatározhatő azza|, hogy ęz az érték nem lehet kevesebb a
beköltözhető forgalmi éľték 50 %o-ná|. Jelen esetben a helyiségekben végezhető tevékenység
eryéľtelműen meghatározásľa keľül, íry a minimális bérleti dijat a Képviselő-testtilet hatáľozatának 8.
pontja értelmében kell meghatáĺozni, azaz, a sziĺtház tevékenységhez tartoző szorző 6 %o, mig azutcai
bejaratú, ftildszinti helyiségben végzett ra|<tározási tevékenységé 8%.

A Képviselő-testület határozatának24. pontja a|apján a bérlęti díj legalacsonyabb összege nęm lehet
kevesebb, mint a helyiség utźn ťlzetendő közös költség mértéke.

A Képviselő-testület határozatának 5. p.) pontja értelmében, amennyiben a helyiségben tĺibbféle
tevékenységet is végeznek, a bérleti dij számításakor azt a tevékenységet kell ťrgyelembe venni, amely
a|apján magasabb bérleti díj igényelhető.

Fentiek a|apjźn kéręm a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiségek nyilvános egyforđu|ós pá|yázatra
történő kiíľásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Határozatijavaslat

. év. (... hó.... nap). számú Képvi selő-testtileti hattlr ozat:

A Képviselő-tęstület úgy dönt, hogy:

1.) felkéľi a Kisfalu Kft{ a Budapest vlu., KálváľÍa tér 6. szám a|atti ingatlanon belül
elhelyezkedő, 3588|l0ĺN|6-24 hrsz-ú, cisszesen |O4| m2 alapterületű és a Budapest VIII.'
Kálvária tér |4. szám a|aÍti ingatlanon belül elhelyezkedő,359|5l0lN38 hrsz-ú, összesen 457 1ŕ
alapterületrí üres önkormźnyzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek együttes béľbęadására
nyilvános egyfordulós ptiytzat kiírását az a|ábbi feltételekkęl:
a.) a helyiségekben végezhetó tevékenység: szinhtn, illetve ezzel összefüggésben lévő egyéb

kultuľális, vendéglátó és raktározás célľa.
b.) a minimális bérleti díj összege: 960.577,-Ft,
c.) a helyiségek csak egyĺittesen vehetők bérbe
d.) bérleti jogviszony időtartama: határozat|an idő, az évad végéľe szóló felmondási idővel,

amelyet legkésőbb a folyó évad decembeľ 31-ig kell bejelenteni.
e.) a bérleti szerződésben kikötésre kerül, hory a bérleti jogviszony első 15 évéľe felek a

határozott idejű bérleti jog megszűntésére vonatkozó feltételeket magukľa vonatkozólag
kötelezően elfogadj ák.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t a páIyázat a Versenyeztetési szabályzatrő| szóIő 428/20|2. (x[. 06.) számu
a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselo-testtilętének határozatćtban foglaltak szerinti
lebonvolításľa.



3.) a pá|yázati fe|hivźlst a Veľsenyeńetési Szabtt|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Fováros Kormányhivatala VIII. keľületi Hivatala okmányirodájétn, va|amint a Budapest
Főváros VIII. keľĹilet Józsefuárosi Önkormányzat Po|gármesteri Hivatala hiľdeto tźh|áján, a
vagyonügyleti megbízott ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (Kisfalu Kft telephelyein), a
Józsefuáros címrĺ helyi lapban, az onkoľmányzat és a vagyonügyleti megbizott honlapján,
toválbbá a Polgármesteri Hivatal számára költségmentes hiľdetési felületeken történő
megielentetés szélesebb kĺirű biztosítása érdekébeÍL aZ egyéb rendelkęzésre álló internetes
hirdetési portólokon kell kĺjzzétenni.

4.) a benýjtott ajánlatok elbírálására 3 tagt: bizottságot hoz|étre, amelynek taĄaíra

.... jelöli ki.

5.) eľedménýelenpáIyázat esetén apá|yázat eredményének megállapitásáva| kapcsolatos tulajdonosi'
bérbęadói döntés meghozata|źlval a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hata|mazzafęI.

Felęlős: Kisfalu Kft ügyvezető igazgatő
Határido: 2013. novembęr f7.
A dĺjntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles kĺiľét érintő döntések eseténjavaslata a közzététe| módjára
nęm indokolt hirdetótáblán honlapon

Budapest, 2013. novembeľ 21.
Tisztelettel:

Kovács Ottó
ugyvezető igazgatő

Töľvényességi eIlenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

nęvében és megbízásából:

l ĺ/ł^ (, 'ŕIW?k ĺ,(!,frauf*24
Dr. Mészár Erika /a|jegyző /
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Nyilvános, egyfordulós pá'Jy őzati felhívás

Onkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbeadĺĺsáľa

o A Budapest Főváros Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének ...../f0|3. (.......) számu
döntése a|apjźtn nyilvános egyfordulós páIyäzatot hirdet a tulajdonát képező Budapest VIII.,
35881/0/A/16-f4 he|yrajzi szám alatt felvett, a t'ermészetben a Budapest Uil., Kálváľia téľ 6.
alatti, iisszesen 1041 m2 alapterületű, üres nem lakás céIjára szolgáló utcai bejáratú, pinceszinten,
ťoldszinten és emeleten elhe|yezkedő nem lakás célú szinház és kiszolgáló helyiségei, valamint

o a Budapest Főváľos Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének ..../2013. (.......) számú
döntése aIapján nyilvános egyfordulós pźůyázatot hirdet a tulajdonát képezó Budapest VIII.'
359|5/0ĺN38 helyrajzi szám a|att felvett, a természetben a Budapest VIII., Kálvĺĺľia tér 14.
szám a|atti, 457 m2 alapteľületű, üres nem lakás céljára szo|gá|ó utcai bejáratú, pinceszinten és
füldszinten elhelyezkedo nem lakás célú egyéb megje|olésű helyiség együttes bérbeadására.

|. Ä' páiy ízatĺ felhívás közzététe|e

A ptiyázati felhívás a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerĺileti Hivatala okmányirodáján,
valamint a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkoľmányzatPolgármesteľi Hivatala hiľdető
tźlb|ájźn, a vagyonügyleti megbízott ügyfelfogadásra szolgáló helyíségében (Kisfalu Kft telephelyein),
a Jozsefváros című helyi lapban, az tnkormányzat (wrvyłjpzsęfippsůu), és a vagyonĺigyleti
megbizott (www.kisfalu.hu), honlapján, és egyéb rendelkezésre álló internetęs hirdetési portálon kerül
kózzététe|re.

A Kiíró jogosult a ptúyázati felhívását az aján|attételi határidő |ejárta előtt visszavonni, de erľől a
péiyázati felhívás közlésével megegyező módon az ajttn|attételi határidő |ejźrta előtt köteles
hirdetméný megjelentetni. A felhívás visszavonása esetén _ amennyibęn a dokumentációt a pá|yźnó
ellenérték fejében kapta meg _ a Kííró köteles az ellenértéket visszaťtzetni' ha a pźiyźĺző a
dokumentációt visszaadja. A pá|yázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kíviil semmilyen más
esetben nem fizeti vissza.

2. A'páiyőzatĺ kiírás adatai

A'páiyánĺt kĺíľója:

A' páiy ázĺt lebonyo|ítój a :

A' páiyázatjellege:

A pályázat célja:

Ä' pő|y ázati dokumentácĺó ĺĺra :

A pőiy ázati dokumentĺĺcĺó m e gvás áľlásának

helye, ideje:

Az aján|an biztosíték összege:

Az aján|atl biztosíték befizetésének módja'

Budapest Józsefuárosi onkormányzat

(1082 Budapest, Baľoss u,63-67.)

Kisfalu Kft.

(1083 Budapest, Losonci u. 2.)

Nyilvános, egyfordulós ptiy ázat

Béľbeadás

5.000"- Ft +Afa

Kisfalu Kft., 1083 Budapest, Losonci v f.I.
em. 13. szoba

2013. december 9.től (hétfő) ügyfélfogadási
időben

a minimális bruttó béľleti díi háromszoľosa



szím|rczálmz

Az ĺjőnl'atí biztosíték beéľkezésének határidej e:

Ä' p ály ázattal kap cs ol atb a n továb bĺ info ľm áció

kéľhető:

A' pár|y ánattal éľÍntett ingatlanok

megtekinthetők:

A pá'|y ízatok leadásának határidej e :

A pí|y ázatok bontásának ĺdőpontj a

A pá'ly ízatok benyújtás ának

és bontásának helye:

A pí|yízat eľedményét megállapít ő szery ezet:

A'páiyőzat elbíľálásának határideje, és a

váľható eľedményhiľdetés:

A'pályáza;t nyelve:

áfita|ás, a Kisfalu Kft Sberbank
Magyarország Zrt-né| vezetett 14100309-
92I I05 49 -I5 00000 1 számí szám|ájźlra

f0|4. január 16. (csütörtök)

Kisfalu Kft.

Helyiség Bérbeadási Csoport

Tel.: 0ó-1 333-67 8I, 216-696fĺ1I8, 126

2013. december 9. (hétfó) és 2014. január
16. (csütörtök) között elozetes egyeńetés
a|apján. Időpont egyeztethetó a Kisfalu Kft.
onkormányzatiHázkezelő Iľodáján (tel.: 06 1

210-4928,06 I 210-49f9) (1083 Budapest,
Tavaszmező u.2.)

20t4. januálľ 17. (péntek) 10.00 óľa

f0|4. janluárr 17. (péntek) 10.10 óľa

Kisfalu Kft., 1083 Budapest, Losonci u. f. L

ęm.

Az ajánÍattevők a ptilyázatok bontásán je|en
lehetnek.

A Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuárosi
onkormányzat Képviselő-testülęte

2014. február 28.

Magyar

zttta| éľintett

Kźivánatér 6.

utcaim pincei,
ftildszinti,
emeleti

Kä|váťratér 74. 359t5/0/N38

A pźĺIyázőnak egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészíteníe aján7atát, feltrintetve az ađott
példányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,,Másolati aján|at" megjelölést, amelyeket ktilön-kiilön sértetlen"
lezárt borítékban kell ben}rújtania. A példányok közötti ęltéľés esetén az eredeti példány érvényes.

4. Apí|yőzat célja, taľtalma

A bérbeadásľa kertilő nem lakás cé|jfua szo|gtiő helyiségek a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefváľosi onkormányzat Ł'lzárő|agos tulajdonát képezik , ezért a bérbeadásllk'ra az onkormányzat



tulajdonában ál1ó nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségek béľbeadásának feltételeiről szóló 35lf0|3.
(VI. 20. ) szźlmí Budapest Józsefu árosi onkormány zat rendeIet vonatkozík.

A kiíró a bérleti szeľződésben béľbe vehető üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket adja béľbe a
bér|ó részére hatźrozat|an időre, a szinházi évad végéľe sző|ő, a folyó év december 3 1 . napjáig történő
felmondás bej elentése mellett'

A béľlő a helyiségeket csak színhán, illetve ezzel tisszefiiggésben lévő egyéb kultuľáIis, vendég|átó
és raktározősi célľa használhatja. A béľlőnek vĺĺllalnia ke||' hogJ' eg),üttműködik az
Onkoľmányzatta|, és lehetőséget biztosít különféle ľendezvények, lakosságĺ fóľumok stb.
lebonyolításában, továbbá kĺemelten kezeli a keľület nyugdíjasainak, és gyeľmekeĺnek a
szórakoztatását.

A páiyázőnak ajánlatot kell tennie a havi bérleti díjľa, amely nem lehet alacsonyabb 960.577 
'- 

Ft
+ Afa/hó összegnél.

Az ingatlant a pá|yázőnak saját kiĺltségén fel kell újítania. A felújítás kii|tségeit a béľ|ő a
fizetendő béľleti díjba kĺiltĺn megá|lapodás alapján beszámíthatja az alábbiak szerint. A havonta
beszámítható tisszeg az a|betétek után az onkoľmínyzat áita| fizetendő mindenkoľi ktiziis
költség alapján megállapított béľIeti díj - jelenleg294.929,- Ft/hó + Áfa * ktizĺizemi és kĺilön
szolgáltatási díjak - és a nyeľtes páilyáző á|ta| megajánlott béľletĺ díj (a későbbiekben ĺndexált)
kfilönbözete.

A pá|yázónak meg kell jelölnieo hogy a saját költségén e|végzendő felújításľa tekintettel hány
havĺ béľleti díj beszámításľa tart igényt. Egy béľbeszámítással éľintett hónapok száma nem
haladhatja meg a 48 hónapot' de ttibb alka|ommal igénybevehető a beľuházás méľtékéľe
tekintettel. A béľbeszámítás kéľhető minden a színház mĺĺködéséhez szükséges, az épületbe
beépítésľe keľülő szeľkezetľe' így például a színpad, színpad technĺkai szeľkezet, széksoľok
felújításáľa, cseréjéľe ĺs.

A helyiségekben díszletet jelmezet egyéb beľendezésĺ táľgyak eszközök vannak, amelyeket a
leendő béľlő saját céljáľa felhasználhat. Amennyiben az aján|attevőnek az ott található do|gokra
nincs sziiksége vállalnia kell, hogy azokat - a színház teľemben található rőgzített széksorok
kivételével - sajĺít kiiltségéľe kell elszĺíllítatnia, megsemmisíttetnie.

A helyiség saját kóltségen történő felújításának költségeit a fentieket meghaladóan nem hárítja źú a
Kiíróra, jogalap nélktilí gazďagodás címén sęm'

Az ingat|anok túa|akitása, átépítése, felújítása esetéľę is a fent hivatkozott jogszabá|y az irányadó.
Eszerint a helyiségben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magában foglaló
táĺsasház és az engedé|yező hatóságok, szakhatóságok, és közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a
béľlőnek kell beszereznie, ame7yhez a bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájźru|ást a
Yárosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság adja ki a munkálatok megkezdése előtt. A béľbeadás során
az onkoľmányzatnem szavato|ja, hogy bérlő a helyiségben az źt|ta\akívánt tevékenységet folytathatja.

A helyíségek minimális havi béľletí đija a 3. pont a|atti táblázatban található. Kiíró óvadék
megf,rzetését kötí ki, amelynek mértékę a havi bruttó bérleti díj háromszorosa. Az ajźtnlati bíĺosíték
összege a nyertes ajánlattevo részére az ővadék összegébe beszámításra kerül.

Kiíľó kiköti, hogy a bér|eti szerzodés hatá|yba lépésének fe|tétele kozjegyzői előtt egyoldalú
kĺjtelezettségvá||a|ó nyi|atkozat a|áirása, amelynek költségét a Bérlo viseli. A bérleti szerzodésben
foglalt bérleti díj évente, az adotÍ év jansáĺ l-től a KSH által közzétett e|őzó évi inflációs index
méftékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első idopontja20|5.január hónap. A január havi
emelés összege február hónapban kęru| számlázásra'

A Kiíró kiköti továbbá, hogy

a) a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a Versenyeztetési eljárás soron kĺĺvetkező
helyezettj ével szeľződést kdtni,

b) jogosult ana,hogy a versenyeztetési eljarást eľedménýelennek nyilvánítsa,



c) szĹikség esetén az ajźn|attevőtó| az ajttn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben
íľásban felvilágosítást kérhet annak előrebocsátásával' hogy az ajánlaitevő ezze| kapcsolatos
írásbeli vá|asza semmilven formában nęm eredménvezheti a veĺsenYęztetési eliárásban tett
ajánIatábanmegfogalmaźott feltételek olyan megvtitozását, ame|y az értéke|és során a bęéľkezętt

aj ánlatok sorľendj ét módosítaná.

Az ajánlattevo tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kiíró

a) az ajźn|attételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbithatja, amit _ az indok
megjelölésével - a Kiírás közlésével megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határido |ejárta
előtt legalább 5 nappal köteles hirdetményben megj elentetni;

b) jogosult az aján|attételi felhívását az aján|attételi határidő előtt visszavonni, de eľőI a kiírás
közlésével megegyezó módon az ajánlattételi határidő |ejźrta e|őtt köteles hirdetméný
megjelentetni,

c) a fęlhívás visszavonása esetén - amennyiben a dokumentációt apályáző ellenérték fejében kapta
meg _ a Kiíró köteles az ę|Ienértéket visszafizetni, ha apáIyáző a dokumentációt visszaadja,

d) apáIyázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró a c) pontban meghatározott eseten kívtil semmilyen
más esetben nem fizeti vissza,

e) a páIytzati biztosítékot a kiírás visszavonása, az e|járás eredménýelenségének megállapítása
esetén, illetve - az ajźtn|atok elbírálását kovetően - a nem nyertes ajánlattevők részéľe 15

munkanapon b elül v ísszaťlzeti,

Đ az aján|ati biaosíték után kamatotnem ťlzet, kivéve, ha a visszafizetésihatźridőt elmulasaja,

g) a nyertes ajánlattevő esetében a beťlzetett biztosítékot az aján|atÍevő á|ta| fizetendő ellenéľtékbe
beszttmitja,

h) nem fizeti vissza a nyeľtes által teljesített biztosítékot, ha a szerzódés megkotése a nyertesnek
felróható vagy éľdekkĺiľébęn felmeľült okból hiúsul meg.

5. Az ajőn|at benyújtásának előfeltételei

Az aján|at benyújtásának elengedhetetlen feltétele a ptiyázati dokumentáció megvásárlása, valamint
az ajźn|ati biĺosíték hatáľidőig történő befizetése.

A pá|yázati felhívás visszavonása esetén a kiirő kĺiteles a dokumęntácio megvásáĺIására fordított
ĺisszeget az aján|attevőnek visszatéľíteni, amennyiben az aján|attevő a dokumentációt visszaadja. A
kiíľó más esetben a dokumentáció megvásárlásźtra fordított összeget nem kötelęs visszaťrzętni.

A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pá|yázatí felhívás visszavonása, az eLjárás eredménýelenségének
megtl|apitása esetén, illetve _ az aján|atok elbírálását követően - a nem nyeľtes ajánlattevők ľészéľe
köteles i5 munkanapon belül visszaťrzetni.

A pźÄyźaaton való részvéte| további előfeltétele, bogy az aján|attevő megismerje a ptiyázattárgyát, az
aján|aÍtéte| feltételęit - vagyis apá|yázati kiíľást - és aztmagáta nézve kotelezőnek tekintse.

Az ajźln|at benyujtási határidő |eteltét követően aján|atot aKiíró nem vesz át.

6. Apáł|yáuaton töľténő ľészvétel feltételei

Az aján|attevő részt. vehet a péiyázaton amennyiben:

a) megvásárolj a a ,,Ptúyázati feltételek''-et, és az erľől szóló igazo|ást csatolja,

b) az aján|atĺ biĺosíték összeget határidőben megfizeti és azbeérkezik,

c) az ajáĺ.iatok leadásának határidejéig az ajánlatát benyújtja,

d) az aján|attevőnek az NKA-Előadóművészeti kodájáná'| regisztrźtltnak kell lennie, eľről szóló
igazolást csatolja,
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e) az aján|attevőnek rendelkeznie kell a Magyar Allamkincstárnak megkĹildött 6120|0' 0I. 04') oKM
rendelet szerinti szakmai és pénzĺ'igyi beszámolóva| a20If . évről, erĺől szó|ő ígazo|ást csatolja,

az aján|attevőnek a fU|f , évi bevételei (akózzétett eľedménykimutatás a|apján az I'+II'+III. sorai
szerint) meghaladják a 400 MFt-ot, erľől aközzétettfD|f . évi eredménykimutatását csatolja,

g) az aján|attevo fl|f-es szinházi eloadásainak száma legalább 400, erľol szóló nyilatkozatát
csatolja,

h) az aján|attevó 20|f-es előadásainak fizetó nézőszáma legalább 100.000 fő, enől szóló
ĺy 1|atkozatát c satolj a,

Đ az ajźtn|attevőnek minimum 10 évęs szinház-üzemęltetési gyakorlata van.

7. Az aián|at tartalmi ktivetelményei

Az aján|attevőnek:

a) az aján|atban közölnie kell a cégnevét, székhelyét, adőszźmát, cégszámát, képviselőjének nevét és
eléľhetőségét, az e|ektronikus levelezési címét, ha ilyennel rendelkezik.

b) az aján|athoz kell csato|ni a pá|yázott nem lakás célú helyiségnek megfelelő aján|ati biztosíték
befizetésre vonatkozó bizonylat másolati pé|dányát, banki átutalás útján történo befizetés esetén a
bank teljesítési igazolását,vagy az átuta|ás teljesítését igazo|ő bankszámla kivonatot.

c) az ajttn|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy vtil'a|ja a ,,PáIyázati fe1tételek''-ben, illetve
mellékleteiben leírt szerződéskötési és eryéb feltételeket, továbbá a pä|yázat céljának
megvalósítását. Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a bérbevétel időtartamát,
amennyiben az a ptiyźnati kiírásban foglaltaktól eltéľo, egyúttal tudomásul kell vennie, hogy a
pá|yázati dokumentáció mellékleteként csatolt béľleti szerződés tervezet, béľleti jogviszony
időtaľtamához kapc solódó ľészei éft elem szeľű en v á|toznak.

d) az ajźn|atban nyilatkoznia kell arľól, hogy ľá vonatkozóan a201I. évi CVIII. törvény 56. $ (1) és
57. $ (1) bekezdésbęn foglalt kizárő körülmények nem állnak fenn.

e) az ajtn|atban nyilatkoznia kell arról, hogy adó és adók módjára behajtható köztartozása nincs. E
ĺyiIatkozat mellé kęll csatolnia a NAV igazo|źsát arról, hogy nem ál1 fenn köaartozása.

Đ az aján'latban nyilatkoznia kell arról, hogy Kiíróval szemben béľleti dij tartozása nincs' továbbá a
Kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kotelezettsége nincs.

g) az aján|athoz csatolni ke|| az ajánlattevő bemutatását (eddigi szinház-uzemeltető gyakoľlat,
művészeti munkásság, további tervek).

h) az aján|athoz csatolni ket| az éptilet felújításával kapcsolatos elképzeléseket, és a megvalósítás
hozzáv ető|eges költségvetés.

A pá|yázati eljárás során benýjtott ajánlatot, tovéhbá az ajtn|at mellékleteként benyújtott valamennyi
nyilatkozatot cégszeru aláíľással kell ellátni. Cégszerű a|áirźs során a cég képviseletére jogosult
szemé|ylszemélyek a táľsaság kézze|, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá
nevét/nevüket onál|őanlegyüttesen irjalírják alá hiteles céga|áirási nyilatkozatuknak megfelelően'

A Lebonyo|itő az aján|attevőt - az összes ajánlattevő szźtmára azonos feltételekkel _ az aján|attevő
á|ta| a pá|yázatában megadott elektronikus címen, illetve faxon ktildött levélben, határidő kitÍĺzésével
fe|sző|ítja az aján|attal kapcsolatos formai vagy tartaLmi hiányosságok pótlásáľa' amennyiben a
szükséges nyilatkozatokat, igazo|ásokat nem megfelelően, ill. nem teljes körűen csatolta. Amennyiben
az aján|attevő a felhívás kézhezvéte|ét követően az abban megjelölt határidőre ahiźlný nem' vagy nem
teljes köľűen pótolja, űgy aján|ata a hiánypótlási határidő elteltének napjéłt követő naptól
éľvénýelennek minősül' és a pá|ytnat további részében nem vehet résń.. Az elektronikus úton, vagy
faxon kĺildött levęlet apáIyázat Kiíroja kézbesítettnek tekinti.

A Lebonyolító a híánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokró|, a hiánypőtlási hatáľidőľol
egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az cisszes ajźn|attevőt'
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A hiánypótlás nem terjedhet kí az aján7at módosítására.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának, és a ajtn|attevő ajźnlata éruénýelennek minősül,
amennyiben

a) az aján|ati biztosíték összege a pźůyázati kiírás 2. pontjában meghatározott hatáľidőn beltil nem
kerül jóváírásľa a Kiíró bankszám|ájáĺ,

b) nem jelöl meg bérleti díjat.

8. Az ajánlat foľmaĺ követelményei

Az ajźtn|attevőnek aján|atźtt egy eredeti és egy másolati példányban kell elkészítenie, felttintetlle az
adott példányon az ,,Eredeti aján|at,, és ,'Másolati aján|at,, megjelölést, melyeket kiilön-kiilön sértętlen.
lezárt borítékban kell benyújtania. A példányok közötti eltérés esetén az eľedeti példány érvényes.

Az aján|at első oldalán kell elhelyezni a megfelelően kitöltött 
',Jelentkezési 

lapot'', a második oldalon
a kitoltött ,,Ajánlati összesítőt'', ktilönös tekintettel a megajánlott bérleti díj megjelolésére. Ezt
követően kell elhelyezni az ajáĺ|ati felhívás mellékletét képezo éľtelemszeľtĺen kitöltött
nyilatkozatokat, valamint a 6-7. pontban rész|etezett valamennyi dokumentumot. Az ajánlattevonek
kcizölnie kell a benýjtó nevét, lakcímét (székhelyét), ahová a pá|yćuati eľedmény közlését kéri,
továbbá aú' a bankszámlaszámot és a bankszámla kedvezményezettjének nevét illetve más
azonosítóját, ahova az ajćn|atí biĺosíték (bánatpénz) visszautalásźúkérr, amennyiben nęm nyęrtese a
ptiyázatĺak'

Az aján|attevőnek nyilatkoznia kell, hogy a helyiségben milyen célú tevékenységet kíván folytatni.
Ajánlatot kellteĺlĺrie a nettó havi béľletí díj összegére' amely nem lehet kęvęsebb apá|yázati kiíľásban
megjelölt minimális bérleti díjná|.

Az ajdnlat és űz iisszes melléklet minden oldalát - összefűzve, az oldalak számának
dokumentálłĺsával - fo ly am ato s s zlźm o zás s al k el I eI I ótní.

Az iratokat magyar nyelven, Iezárt, sértetlen borítékokban, személyesen (nem postai úton) kell
benyújtani'Aborítékľakizárő|agapá|yázattárgyátkellráírni, aza|ábbiakszeľint:

,,Budapest VIII. Kálváľia téľ 6. és 14. szám alatti' 35881/0/A116-24 és 35915/0/A/38 hrsz-ú nem
lakás cé|jáľa szolgá|ó helyiségek béľbevétele''

A Lebonyolitő |ezárat|an vagy séľütt borítékot nem vesz át. Kiíľó minden, az ajánlattételi hatáľidőn tul
benyújtott ajanlatot érvénýelennek nyilvánít.

Amennyiben az aján|attevő a pźiyázati e|jźtrás bármelyik szakaszźlban meghatalmazott ítjźln jár e|, a
teljes bizonyító eĘű magánokiľatba foglalt meghatalmazás eredeti pé|dányát is mellékelni kell az
aján7athoz. A Polgárí Perrenđtartás 196. $.a szerint a teljes bizonyitő erejű magánokiratnak az alźłbbi
feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) akiá||itő az okiratot saját kezűleg írta és a|áirta1'

b) két tanú az okiraton a|áirástxa| igazo|ja, hogy a kiállító a nem źilta|a írt okiľatot elottük ifta a|á,

vagy aláírását előtttik sajátkezu a|áírásának ismerte e|; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel
kell tüntetni;

c) a kiállító a|áirásavagy kézjegye az okiratonközjegyző által hitelęsítve van;

d) a gazdá|kodő szervezet á|ta| uz|eti körében kiállított okiľatot szabá|yszeruen a|áirtźlk;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az źútalra készített okirat szabźiyszeru ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a
kiállító a nem áIta|a irt okiratot előtte írta a|á, vagy a|áirástú előtte saját kezú a|źĺírásának ismerte
el, illetőleg a kiźL||ítő minősített elektronikus a|źúrásźna| aláíft elektronikus okirat tarta|ma az
ügyvéd á|ta| készitętt elektronikus okiľatéval megegyezík;

Đ az elektronikus okiľaton kiállítója minősített elektľonikus a|túrást helyezett el.
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A gazdálkodő szervezet apáIyázati eljáľás során nevében nyilatkozatot a cégjegyzékben feltüntetett
képviseleti joggal rende|kező szemé|y, vagy e személy meghata|mazottja tehet.

9. Az aiánllat módosítása

Az ajźnlattevő az ajátn|attételi határido |ejártáig módosíthatj a vagy visszavonhatja páIyázati aján|atźń,

az aján|attételi határidő lejźrtát kovetoen azonban a benyrijtott ajánlatok nem módosíthatók.

Azaján|ati kötöttség azajtln|attételi hatáľidő lejártának napjával kezdódik'

10. Ajánlati ktitöttség

Az ajttn|attevő az e|bírálási hatáľidőt követő legalább 60. napig terjedő ajän|ati kotöttséget köteles
vállalni, amely az aján|attételi határido lejártának napjźxal kezdődik. Az ajźtn|attevő kĺjteles
nyílatkozni, hogy amennyiben a k1írő az ajánlatok biráIatát ęlhalasztotta, ugy vá||a|ja az ajáĺIaÍi
kötöttsé g u gyanannyi nappal töľténő me ghosszabbitźsát'

Az ajźlnlati kötöttség tarta|mánakmeghatározźsára a Polgáń Törvénykonyv rendelkezései irányadőak,
kĺilonös tekintettel a2II. $-ľa és ahozzá fűzött kommentárca.

Az aján|at olyan megállapodást, kezdeményező nyi|atkozatot jelent, amely legalább a törvény a|apján
lényegesnek tekintett szeľződéses elemeket tarta|mazza' s egyértelmtĺen kitűnik belőle, hogy az abban
foglaltak ügyletkötési akaratot ttikröznek, tehát a nyi|atkoző - elfogadás esetén - azt magźra nézve
kotelezőnek ismeľi el'

Az aján|ati kötöttség azza| jár, hogy ha a másik fé| az adott idohatáľon be|til az ajánlatot elfogadja, a
szerződés a töľvény ľendelkezése folýán létĘön. Az aján|at megtételéve| tehát fiiggő helyzet alakul
ki, amely az aján|ati kötöttség leteltével ér véget.

11. A pályázatok bontása

A pá|yázati ajánlatokat tartaLmaző zárt bontékok fęlbontását a Lebonyolító végzi a pá|yázati
felhívásban megjelölt idopontban. Az aján|atok felbontásán, a Lebonyolító képviselójén kívtil az
ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően
(személyi igazolvźny, meghatalmazás) igazolni kell.

Az aján|attevők a bontás időpontjáról kĺilön érĺesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen
lévők jelenlétük igazolásáľa jelenléti ívet írnak alá.

Az aján|atok felbontásakor a Lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, a páIyźnat
tárgyźú, az aján|attevő á|ta| felkínált bérleti díj ajánlatot, egyéb vállalásokat.

Az ajtn|attevo a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Lebonyolitó az ajćn|atok felbontása ésblrá|ata között vizsgá|ja meg, hogy az aján|atok a formai és

tartalmi követelményeknek megfelelnek-e.

A Lebonyo|ítő az ajánlatok felbontásáró|, az ajtln|atok ismertetett tarta|márő| jegyzőkönyvet készít,
amelyet az aján|attevőknek erľe vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A jegyzőkönyvet a
Lebonyolító képviseloje és a jegyzőkönyvvezető írja a|á, és a bontáson megielent ajánlattevők kozül
kijelöltek' pedig a|tńtásukkal hitelesítik.

t2. A páiy átzat érv énytelenségeinek es eteĺ

A Kiíľó az ajttn|atok bírálatakor megtűIapitja, hogy mely ajánlatok érvénýelenek. A Kiíró
érvénýelennek nyilvánítj a az ajánlatot,ha

a) azt a|<lirásban meghatározott, i|Iętve szabźilyszeruen meghosszabbitott ajánlattételi hatáľidő után
nyújtották be.

b) azt o|yan ajźn|attevő nyújtotta be, aki az onkormányzattal szembeni, korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette'

c) az ajźtn|attevő abiztositékot nem, vagy nem az e|őírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre.
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d) a kiíľásban szeľeplő adatokat, igazolásokat nem' vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
ideérrve, ha az aján|attevő nem csatolta aľľól szóló nyi|atkozatát, hogy nincs köztartozása (aďő-,
vám., täĺsadalombiaosítási járulék és egyéb, az źůLanhánartás más alręndszereivel szemben
fennálló fizętési kotelezettsége),

e) az aján|at nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajźln|attevő nem tett a
kiírásban foglaltaknak megfe|elő aj ánlatot,

Đ az ajttn|attevő valótlan adatot közölt.

g) az aján|attevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körtĺen tett eleget.

Az e|1źltás további szakaszílban nem vehet résń' az, aki érvénýe|eĺpáIyázati ajánlatot tett.

13. A pályázati aján|atok elbírálása, tz e|bírálás szempontjai

A pźiyázati ajánlatokat a lehető legľövidebb időn belĺil el kell bírálni. Az e|birä|źsi hatáľido egy
alkalommal meghosszabbítható. Az űj e|birálási határidőről, illetve annak fiiggvényében az Ąán|ati
kötöttség időtaltamának meghosszabbításárő| a Kiíľó köteles aján|ott levélben tźĄékonatni az <isszes

páIyázőt.

A Lebonyolító a pá|yázati fe|hivtlsban meghatározott értékęlési szempontok alapján bírálja el és
ľangsorolja az érvényes pá|yźnati ajánlatokat, szĺ'ikség szeľint szakértők bevonásával.

Az e|bírá|áls fő szempontjai, az e|érhető maxĺmális pontszám 100:

. Lz ajánlott bérleti díj łisszege (max.30 pont),

. az épĺilet felújításĺíra fordítandó łisszeg (max. 10 pont)

. ilz eddigi színházi és kultuľális tevékenység (max.40 pont)

o teľvezett gyermek, ifirńsági' felnőtt és nyugdíjas színházĺ és ku|tuľá|is pľogľamok (max. 20.
pont).

A Kiíró a pá|yázati felhívásban igényelt iľatokon és adatokon tlilmenoen is jogosult megvizsgźini az
ajánlattevők alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek soľán a csatolt dokumentumok
eredetiségét is ellenőľizheti'

A Kiíľó szükség esetén az ajźtnIattevőtő| az ajtn|at lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben,
írásban felvilágosítást kéľhet annak előrebocsátásával, hogy az aján|attevő ezze| kapcsolatos írásbeli
vá|asza semmilyen formában nem eľedméĺyezhetí az ajźn|atthan megfogaLmazott feltételek olyan
megváItozását, amely a pá|yázat soľán a bęérkęzett ajánlatok sorrendjét módosítaná. A Kiíľó a
felvilágosítás kéréséľől, és annak tartalmáľól haladéktalanul íľásban éľtesíti a többi aján|attevot.

A pá|yázati ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek

tarta|mazni kell a pá"|yázati boľítékok felbontásakor a pá|yázők részéről felmerüIő észrevételeket,
kérdéseket és az anla adott válaszokat is. A jegyzőkönyvet az ajánlattevők közül felkértek hitelesítik.

Apá|yázat nyertese az, aki apáIyázati felhívásban rcgzített feltételek teljesítése mellett a legmagasabb
pontszámot érte el' Amennyiben a legmagasabb pontszámot több aján|at is eléri, a pá|yázat

lebonyolítój a az azonos pontszámot e|éro aján|attevőket behívja és ők a bérleti díjľa licit formájában
újabb ajźlnlatot tehętnek' Az induló béľleti díj a beérkezettlegmagasabb béľleti dij aján|at, a licitlépcső
10.000,- Ft,- azazTízezer forint, negatív licit nem lehetséges. A licit nyeľtese az az ajźn|attevo, aki a
legmagasabb ö s szeget aj án|otta.

A veľsenýfugyalásrő| jegyzőkönyv készül, amelyet a Lebonyolító jelen lévo képviselője, a
j egyzőkony v v ezető és az aján|attevok j el en lévő képvise lői írnak alá.

A Lebonyo|itő az ajánlatok éľtékeléséről jegyzőkcinyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzőkönyv)
készit, amely tarta|mazza:

a) a páIy tlzati elj árás rövi d i smertetését, a b eérkęzętt aj ánlatok számát,

b) abeérkęzett ajánlatok ľövid éľtékelését,
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c) a legjobb ajźnIatra vonatkozó javaslat indokait,

d) az e||ęnérték (bérleti díj) meghatározásának szempontjait (ideéĺtve a bérleti díjat befolyásoló
kĺjtelezettségvállalásokat),

e) a kikötcitt bíztosítékok megfelelőségének szempontjait,

Đ a döntések indokát,

g) a pźiyázati eljárás eredményének összefog|aló éľtékelését, az első két helyľe javasolt pá|yaző
megjelölését, ha erľe mód van'

h) a bírálatban közreműködók źiltalfontosnak tartott körülményeket, tényeket.

14. osszeféľhetetlenség

Apá|yázati eljárás során összeférhetetlenséget kellmegállapítani, ha apá|yázatok elbírálásában olyan
szervezet, illetőleg képviselőjük veszrészt, aki maga is ajánlattevo, vagy

a) annak közeli hozzátartozoja (Ptk. 685. $ b) pont),

b) aĺĺrak munkaviszoĺy a|apjźn felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak mźs szeľződéses jogviszony keretében foglalkoztatőja, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem váľható el tőle azugy elfogulatlan megítélése.

15. A pályázati eljárrís éľvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pá|yázati elj áľás, ha

a) apáIyázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabá|yokat megsértették,

b) valame|yik ajánlattevő az e|járás tisztaságźÍ vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan séfto
cselekméný kovet el.

A kííró eredménýelennek nyilváníthad a az eljćltást,ha

a) nemérkezettaján|at,

b) kizárőIag érvénýelen ajánlatok érkertek

c) az egyik aján|attevő sem tett a páiyázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajźtn|atot.

d) a kiíró az e|jźltás érvénýelenítéséről dĺjntött.

Eredménýelen eljárás esętén a kiíró dönt a további vagyonügyleti eljárásról'

1 6. Eľedményhirdetés, szerződéskötés

Apźiyázati ajánlatok e|bírá|ásárol a Kiíľó legkésőbb 2013. december 3l-ig dönt' amelyről 15 napon
belül valamennyi aj ánlattevőt íľásban éľtesíti.

Béľbeadó apá|yázat nyertesével a döntés áwételét követően az onkoľmányzattliajdonában álló nem
lakás céljára szo|gá|ő helyiségek bérbeadásának feltételeiľől szóló 35lf013. (VI. 20.) számű Budapest
Józsefuáros onkoľmányzati rende|etben foglalt határidőn belül bérleti szerződést köt. A nyertes
pźiyáző visszalépése esetén a béľbeadó jogosult a páIyázati eljáľás soľon következő he|yezettjével
béľleti szerzódést kĺitni, amennyiben annak aján|ata megfelelo a Kiíró számára.

A nyeľtes ajánlattevő esetében abefizetett biĺosíték az ajźn|attevő źita| ťlzetendó óvadék összegébe
beszámításľa kerül, azonban ha a szerződés megkötése az aján|attevonek felróható, vary éľdekkörében
felmerült más okból hiúsul me5, abiztosítékot elveszti. Az e|vesńett biĺosíték a Kiíľót illeti meg.

17. Egyéb ľendelkezések
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Az ingat|anok megtekinthetok a Kiírás f . pontjźban megjelölt időpontban, de a megtekintés előtt két
nappal a Kisfalu Kft onkoľmányzati Házkeze|ő Irodájának munkatáľsával telefonos egyeztetés
sztikséges a következő telefonszámokon: 06 1 2|0-4928, 2I0.49f9 , 210-4930 , 210-47 66 .

Az ajźtn|attevő az aján|atok felbontásig köteles titokban tartani az ajtn|atánaktarta|máú' és a Kiíľó által
a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott minden téný, információt,
adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez atĹ|aĺom
nem teľjed ki a ťtnanszíroző bankkal és konzorciális aján|at esetén a rész|vevőkkel való
kapcsolattartásľa. Ha az aján|attevő vagy az éľdekkörében álló más személy a pá|yźnat titkosságát
megsértette' a Kiíró az ajánlatát érvénýelennek nyilvánítja.

A Lebonyolitő az ajáĺ.iatok tartalmát a pá|yázat lezárásáíg titkosan keze|i, taľtalmukľól felvilágosítást
sem kívülállóknak, sem a pályázaton résffievőknek nem adhat.

A Kiíró az aján|atokat Vjzárő|ag elbírálásra hasznźihatja fel, más célú felhasználás esetén az
ajánlattevővel külön meg kell anól állapodnia.

A Kiíró a pá|yázati eljárás során készített jegyzokcinyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőrizni, továbbá ilyen jellegtĺ ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szeľv' személyek
rendelkezésére bocsátani.
A jelen kiíľásban nem szabályozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi
Onkoľmányzat Képviselo-testületének 42812012. (xII. 06.) határozata, valamint a vonatkozó egyéb
j ogszabályok rendelkezé sei az irány adőak.

Budapest,

Józsefuárosi onkormányzat
nevében eljáró

Kisfalu Kft

Mellékletek:

1. szám,ű melléklet: Jęlentkezési lap tarsaságok számáľa
2. számu melléklet: Ajánlati összesítő
3. szźmtll' melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásľól, felszámolásról
4' számímelléklet: Nyilatkozat aszínház.izemeltetésitevékenységről
5. sztlmu melléklet: Nyilatkozat a pá|ytzati feltételek elfogadásáró|, szerződéskötésľől'

ingat|anszerzésiképességrő|,aján|atikotĺĺttségről
6. számtlmelléklet: Nyilatkozat adó és adók módjaľa behajtható kijn.artozásrol; Kiíľóval

szemben fennálló Ártozásrő]r
7. száműmelléklet: Nyilatkozat péĺlzłgyialkalmasságról
8. szźlm.ú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéľől és a bankszám|aszámro|
9' számu melléklet: Nyilatkozat átlátható szewezetrő|
10. számumelléklet: Nyilatkozat a Nemzeti Kultuľális Alapnál történt regisńtációrőL
11' számumelléklet: Nyilatkozat a6lf0l0. (II.04.) oKM rendelet szeľinti 2012. évi beszámolási

kötelezettség telj esítésérol
12. sztlműmelléklet: Nyilatkozat a20|2.évi árbevételről
13. számű melléklet: Nyilatkozat a20|2, évi eloadásszétmrőlés fizeto nézószźtmrő|
14. száműmelléklet: Bér|eti szeľződéstervezet
15' száműmelléklet: osszefoglaló a benyújtandó ajáĺ|at formai és tartalmi kovetelményeiről
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1. számú melléklet

Budapest VIII., KáIvtńatér 6. és 14. szám alatti, 3588ll0lNI6-24 és 35915/0lN38 hrsz-ú
nem lakás cé|jára szo|gźůő helýségek bérbevétele

JELENTKEZÉSI LAP
táľsaságok szálmára

Budapest,

césszer|J aláírás

Táľsaság neve, cégfo rmája:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statisztikai számi e|..

C ésnülvántartási száma..

Adószáma:

Szám|av ezető bankj ának neve :

Bankszámla-sztlma..

Képviselőjének neve, beosztása:

Meshatalm azott nevet :

Telefonszáma:

Faxszźtma..

E-mailcíme:

' Meghatalmazott esetén töltendő ki. A meghataImazás eredeti péIdźnya az aján|athoz csatolandó!
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2. számú melléklet

Budapest VIII., Kálvána tér 6. és 14. szám alatti,3588|l0lNI6-24 és 35915/0lN38 hľsz-ú
nem lakás céIjar a szo|gá|ő helyiségek bérbevétele

AJÁNLATI osszľsÍľo

Alulírott. .(név/táľsaság

neve) a Budapest VIII. ... szźtm a|atti, ../.../... he|yrajzí

számí nem lakás cé|játa szolgáló helýség bérbęadására kiírt páIyźaatra ajźn|atomat az

alábbiakban fo glalom <jssze:

Nettó havi bérleti dij ajáĺ|at: .. . .. . ....Ft

Tervezett felújításra szánt <isszeg:

A bérbevétel cél1-a:

Egyéb vállalások:

Budapest,

cégszeru a|áitźs
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3. számú melléklet

BudapestVIII., Ká|váiatéró. és 14.sztlmalatti,35881/0/N16.24 és 35915/0/N38 hrsz-ú
nęm lakás cé|jára szolgáló helýségek bérbevétele

NYILATKOZAT

Yégelszámolásľĺól, csődeljáľásról, végľehajtási etjáľásľól, felszámolásról

Alulírott.
(táľsaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a tarsaság

o Végelszámolás alatt *áIl/nem źů|

. ellen csődeljárás folyamatban *vaďnincs

. ellen felszámolási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

. végrehajtási eljárás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

cégszeru aláírás

4 x-gal megielölt résznél a megfelelő sz<iveg a|áhuzanđő.
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4. számú melléklet

Budapest VIII., Kálvária tér ó. és 14. szźĺm aIatti,3588I/0lNI6-24 és 35915/0/N38 hrsz-ú
nem lakás cé|jára szo|gá|ő helyiségek bérbevétele

NYILATKOZ'AT

Alulírott ..... (név) mint a

(táľsaság neve) vezető tisztségviselője nyilatkozom, hogy a szinház-

üzemeltetési tevékenységet az általam képviselt ttĺrsasźĺglszervezet ...... évben kezdte

meg, azőta folyamatosan a

tár su|at l színház izemelteté s i fel adatai t l áti a el.

Budapest,

cégszerú a|áírás
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5. számű melléklet

Buđapest VIII., KáIvánatéľ 6. és 14. szźm a|atti,3588Il0lN16-24 és 35915/0lAl38 hrsz-ú
nem lakás cé|jźra szo|gá|ő helyiségek bérbevétele

NYILATKOZAT

a pźĺIyánati feltételek elfogadásáről, szerződéskiĺtésľől, ingatlanszerzési képességľől'
ajánlati kiittittségľől

Alulírott

...,(névltársaság neve) kijelentem, hogy a pá|yázat tárgyát részletesen megismertem) aZ

aján|attéte| fęltételeit, apá|yázati kiírást magamtanézve kötelezően elfogadom.

A P áIy ázathoz mellékelt bérbeadá si szer ző dés szove gét elfo gadom.

Kijelentem, hogy Magyarországonbérleti jogviszonyszeľzésre jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy apá|yázati felhívásban foglalt 45 napos aján|ati kotöttséget vállalom.

Budapest,

césszerv a|źirás
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6. számű melléklet

Budapest VIII., KáIvánatéľ 6. és 14' szám a|atti,3588I/O/NI6-24és 35915/0 /N38hĺsz-ú
nem lakás céIjźra szolgáló helyiségek bérbevételę

NYILATKOZAT

Adó és adók módjáľa behajthatőkoztartozásrő|; Kiíľóval szemben fennálló taľtozásľó|

Alulíľott ... (név) mint a

.. (társaság neve) vezetó tisztségviselője kijelentem, hogy az ajtnlatÍevőnek,

- Kiíróval szemben befletílhasznáIati-, kapcsolódó kozüzęmi- és ktilönszolgáltatási díj
taĺIozás * vanJ nincs;

- Kiíróval szemben szerzodésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * van/nincs.

amelyeket az a|źhbi okiľatokkal igazolok, és nýlatkozatomhoz csatolok:

1.

2.

4.

Budapest,

cégszeru a|áírás

4 x-gal jelölt részné| a megfelelő szöveg aIáhűzandő'
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7. számű melléklet

Budapest VIII., KáIvána tér 6. és 14. szám a|atti,3588I/0lN16-24 és 35915/0/N38 hrsz-ú
nem lakás cé|jára szolgáIő helýségek bérbęvétele

NYILATKOZAT

Pénzügyi alkalmasságról

Alulírott .... (név) mint a

... (társaság neve) vezető tisztségviselője, kijelentem, hogy a pźiyázat tárgyát
képezo ingatlan bérleti díjának megfizetésére képes vagyok, a bérleti đíj megťlzetéséhez
szükséges aĺy agi eszközok rendelkezésemre állnak.

Budapest,

cégszeľű a|áírás
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8. számú melléklet

Budapest VI[., Ká|váiatér 6. és 14. szźĺm a|atti,3588110lN16-24 és 35915/0lN38 hľsz-ú
nem lakás céIjára szo|gáIő helýségek bérbevétele

NYILATKOZAT

a kézbesítés helyéľől és a bankszńml'aszámrő|

Alulírott (név) mint a .....

... (táľsaság neve) vezető tisztségviselője kéľem, hogy a Pályázattal kapcsolatos
mindennemrĺ nyilatkozatot, felhívást, éľtesítést, vagy más információt, valamint aPáIytnatta|
kapcsolatos esetleges jogvitrĺban minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az
alábbi címľe kéręm postázĺi:

Cimzett:.

Cím:.

Amennyiben az źůta|am a fentiekben megjelolt cimzett a fenti címen aziratot nem veszi át,

ennek következményeit a gazdasági társaság váů|a|ja. Tudomásul veszem' hogy amennýben a

címzętt a fenti címęn az értesitést nem veszi át, az éľtesítés a postára adást követő 5.

munkanapon kézbesítettnęk minősül.

Apá|yazati felhívás visszavonása, apáIyázati e|járás eredménýelenségének megállapítása,
illetőleg - az ajánlatok elbírálását követően - más páIyáző nyertessége esetén kérem a
gazdasági társaság áIta|befizetett aján|atíbiztosíték osszegét az alábbi bankszámlaszámta
visszautalni:

Bankszámlavezető pénzintézet:.. . .. .

Bankszámlával rendelkęznij ogosult :

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

cégszeru alźirás
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9. számú męlléklet

Budapest VIII., Kálvária tér 6. és 14. számal-'atti,3588ll0lA116-24 és 35915/0lN38 hrsz-ú
nęm lakás cé|j ár a szolgáIő helyi ségek b érb evételę

NYILATKOZAT

Alulírott ... (név), mint a

(társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a

társasáýszervezet a nemzeti vagyonról sző|ő 2011. évi CXCV. torvény 3. $ (1) bek' 1.)

pontj a s zerinti átl'źúhatő szerv ezetnek m inő sül.

Kijelentem, a fenti ingatlan béľlete időszakában a táľsaságunk/szęrvezetünk tekintetében nem

tervezünk olyan vtitozćĺst, amely miatt a ttľsaságlszewezet már nem minősĹilne át|tńhatő

szervezetnek.

Tudomásul Vęszem' hogy amennýben bármiféle vá|tozźĺs miatt a társasáýszęwezet már nem

minősülne źú|źthatő szervezetnek, a bérbęadó a bérleti szerzőđést jogosult felmondani.

Budapest,

cégszeru a|áirás
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10. számú melléklet

Budapest VIII., KáIvána tér 6. és 14. szám alatti, 3588ll0lN16-24 és 35915/0lAl38 hrsz-ú
nem lakás céIjźtra szo|gá|ő helyiségek bérbevétele

NYILATKOZ.AT

Alulírott .... (név), mint a

(társaságlszervęzet neve) vezętő tisztségviselője kijelentem, a

tźrsaságlszewezet a Nemzeti Kulturális Alapnál regisztĺtĺ|ttársaság, amelyľől sző|ó igazolźst
j elen nyila tkozathoz csatolom.

Tudomásul VęsZęm' hogy amennyiben bármiféle váItozás miatt a társasáýszeryęzet
ľegisztrációja megszúnik' a bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani.

Budapest,

césszerű a|áirás
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11. számú melléklet

BudapestVIII., Kźiváťratér6. és 14.számalatti,3588Il0/NI6-24 és 35915/0lN38 hľsz-ú
nem lakás cé|jára szolgáló helýségek béľbevétele

NYILATKOZAT

Alulírott ... (név), mint a

(ttrsasáýszervezet neve) vezető tisztségviselóje kijelentem, hogy az
á|ta|am képviselt társasáýszervezet a 612010. (II. 04.) oKM rendelet szerinti 2012. évi
beszámolási k<jtęlęzettségének eleget tett, amelyről szóló igazo|ást jelen nyilatkozathoz
csatolom.

Budapest,

césszer|J a|áirás
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12. számi melléklet

Budapest VIII., KáIvélťra tér 6. és 14. szám alatti,3588110lN16-24 és 35915/0/N38 hľsz-ú
nem lakás cé|jára szo|gáIő helýségek bérbevétele

NYILATKOZAT

Alulírott (név), mint a

.. . . . .. (társasáýszervezet neve) vezetó tisztségviselóje kijelentem, hogy az áItala
képviselt társasáýszervezet 20L2. évi bevételei meghaladják a 400 MFt-ot. A f012. évi
kozzétett eredménykimutatás mellékletét j elen nyilatko zathoz csatolom.

Budapest,

césszerv aláirás
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13. számú melléklet

Budapest VIII., KźĺIvána tér 6. és 14. szám a|attí,3588I/0/NI6-24 és 35915/0lN38 hľsz-ú
nem lakás cé|jźra szo|gáIő helýségek bérbevétele

NYILATKOZ'AT

Alulírott .... (név), mint a

(társaság/szewezet neve) vezętő tisztségviselője a 2012. évi
előadásszámľól, és fizető nézőszámrő| az alábbiak szeľint nyilatkozom:

Nézőszám:

Előadásszám: .....

Budapest,

césszerľ aláírźs
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14. számú melléklet

TERVEZET
Helyiség béľleti szerződés

határozatlan időre

(egyoldalú kötelezettségvállalásĺ nyilatkozattal egyiitt érvényes)

amely egyľészről
a Budapest Józs.efuárosi onkormányzat (IOlf Budapest, Baross ll. 63-67. adőszáma: 15735715-f-4f a
továbbiakban: onkormáĺyzat), mint a bérlemény tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáró Kisfalu
Józsefuárosi Yagyoĺgazdálkodó Kft (1083 Budapest' Losonci v 2, cégszáma: 01-09-265463,
képviseli: Nováczki Eleonóra divíziővezeto, Markó Tímea irodavezető) (a továbbiakban: Béľbeadó)

másľészľol

Székhely:
Cégtregyzékszám:
Adószáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
SzĹilętési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyig. szám:
Lakcímkártya sztm:
mint béľlő (a továbbiakban: Béľlő)
(a béľbeadó és béľlő a továbbiakban egytitt: szerződő felek) közott jött |étre alulíľott helyen és napon
az a|ábbi feltételękkęl :

1.
Az onkoľm ányzalt tulajdonát képezi a Budapest VIII. keľĺilet 35881/0/A/16.2| heLyrajzi szám a|att
nyilvántartott, természetben a Budapest VIIL, Krílváľĺa tér 6. szám a|att található mindłisszesen
|04| mf alapterületű utcai bejáľatú pinceszinti, füldszinti és ęmeleti nem lakás cé|jára szo|gźl|ő

helyiségcsoport, valamint a Budapest VIil. keľület 35915ĺ0ĺN38 helyľajzi szám a|att nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII., Kálváńa tér |4. szám a|atti ta|áIható, 457 m2 alapteľtiletti, utcai
bejáratű, pinceszinten és füldszinten elhelyezkedo nem lakás céljáľa szolgźł|ő helyiség (a továbbiakban
együtt: béľlemények).

)
A Budapest Józsefrárosi onkormányzat Képviselő-testülete a ...lf0|3. ( . .) száműhatfuozattlban
döntött a bérlemények pźiyánat útján történő bérbeadásárő| szinház, il|etve ezzel cisszefi'iggésben lévő
egyéb kulturális és vendéglátő cé|ra és rakttrozási célĺa. A Budapest Józsefuárosi onkormányzat
Képviselő{estĺilete a lefolytatott pá|yázat eľedményeként ...l20t3. (......) számí határozatában
döntcĺtt a bérlemények, - üres helyiségként - a Bérlő részére történő bérbeadásárő| hatírozat|an
időľe. Ere tekíntettel a Béľbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Béľlő pedig megtekintett
állapotban bérletbe veszi aZ 1. pontban megfiatározott bérleményeket. A Bérlő kijelenti, a
bérleményeket megtekintette, az á||apotát ismeri, azt e|fogađja.

3.
A szerződó felek ľögzítik, hogy az onkoľmányzatot illetik meg a jelen bér|eti szeľződésből eredő
béľbeadói jogok _ ezen belül a béľleti díj, és ha van ilyen, a közmű díj - és teľhęlik a bérbeadói
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kötelezettségek. A Béľbeadó a bérbeadás tękintetében az onkormányzat megbizása a|apjźln, helyette
és a nevében jár el. A szeľzodésből eredő igények éľvényesítésére bíróságok és hatóságok e|őtt az
onkormányzat j ogo sult.

4.
A szerzodő felek rögzítik, hogy a Béľ|ő a bérleményeket színház, ĺlletve ezzel összefüggésben lévő
egyéb kultuľĺĺlis, vendéglátó és ra'ktá.rozási célra vęszi bérbe.

Béľlő kijelenti, hogy a szerződés megkotése időpontjában a nemzeti vagyonról sző|ő f0||. évi
CXCVI. törvény 3. $. szerinti át|áthatő szeryezetnęk minőstil. Tudomásu| veszi, ha a bérleti idoszak
a|att a tulajdonosi szerkezetében beállott vá|tozás folytán máľ nem minosi'il át|áthatő szervezetnek, a
Béľbeadó a béľleti szeľzodést azonna|ihatá||ya| és kártalanítás nétkü| felmondhatja.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy a béľleményben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatbaĺ az
engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok)
nyí|atkozatát, illetve a jogszabá|y szerinti tulajdonosi hozzájáru|ást neki kell megszereznie. Erte
tekíntettel a Bérbeadó nem szavatolja, hogy a Béľlő a helyiségben az á|tala kívánt tevékenységet
folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meghatározott tevékenység a Bér|őnek nem felróható okból,
az előbbi hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhetó, a felek a béľleti szerződést közös
me gegyezéssel felbontj ák.

Béľlő tudomásul veszi és elfogadja, hory a tevékenysége megkezdése elott a jelen bérleti
szerződésben megál|apított helyiség hasznáilati módja megvźútońatásához a társashtn be|eegyező
nyí|atkozata szükséges lehet. Ha abe|eegyezést nem kapja meg, a Béľbeadóval szemben kár- vagy
megtéľítési igénnyel nem léphet fe|, Ez esetben a felek a bérleti szeľződést közös megegyezéssel
felbontják.

5.
ABérbeadĺó azI,pontbanmeghatározottbérleménýhatározatlanidoľeadjabéľbeaBéľlőnek.
A bérleti jogviszony kezdete: a szeľződés kelte
A bérleti díjfizetési kötelezettség kezdete: a he|viség biľtokbaadását kiĺvető hónap 1. napia

szerződő felek a bérleti jogviszony kezdetén a béľleti díiat ...........- Ft/hó + Áfa, azaz

il;i;;iáĺ j;;;;.;,;;;áľJ:l,'j::Jľ'Tiľi€śľłľ]Jj,:#:,#""1,ä?Íl1xĺ::?ä1TlJ11*iiíJ
emelkedik. A béľleti díj emelkedésének első időpontja 2015. január hónap. A januáľ havi emelés
összege február hónapban kęru| szám|ázźsra.

7./
A Béľlő egyéb fizetési kötelezettségei:
Yiz és csatornadíj (váItozó) A Szolgáltatóval kotött megállapodás alapján fizetendő.
Szemétszállitás đija A szerződés kötésekoľ ........... Ft/hó + Afa, évente a Béľbeadó

Aľamdíj (vá|toző)
által meghat ár ozott ĺisszegĺe v á|tozik.
A Szolgáltatóval kotott megállapodás alapján fizetendő.

Gźz szolgá|tatás đíja (vá|toző) A Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján flzetendő.
F tĺté s szo l gá|tatás (v á|to ző) Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fi zetendő.
A ťrzetési kötelezęttség összege a vonatkozó rendeletek vá|tozása esetén módosul.
A Béľlő az e|óbbi fizetési kote|ezettségek teljesítését vállalja.

8.
A Béľlő ahavi béľleti díjat havonta előre, atárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a Bérbeadó
nevében kiállított sztlmla a|ap1án, a sztm|án szeľeplő bankszámláľa. A bankszźĺm|a száma a bérleti
szerzodés megkötésének idopontjában 14l00309-9fI10549-15000001 (Sberbank Magyarország Zrt).
A bankszám|a száma a bérleti szerződés időszaka a|att vźitozhat, amelyľől a Béľbeadó tájékoztatja a

6.
A
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Béľlőt. A Bérlőt a béľleti díj a bérlemények birtokbaadását követő hónap l. napjától terheli.
Amerĺryiben a Béľlő a bérleményeket kello alap nélkül nem veszi birtokba, a bérleti díj fizetési
kötelezettség az azt követő hónap I, napjtltó| terheli a Béľlőt, amikoľ a bérlemények birtokbavételére
lehetősége lett volna. A Bérbeadó k<itelezettséget vállal arra, hogy a Béľlő részére a számlát úgy ktĺldi
meg, hogy a ťlzetési kötelezettségét a jelen pontban meghatáľozott határidőig teljesíteni tudja. Bér|ő
kötęles a havi bérleti díj megťlzetése éľdekében a Bérbeadótól számlamásolatot kérni, amennyiben a
szźtm|át valamilyen okból nęm kapta meg. A bérleti díjfizetés akkor tekinthető teljesítettnek' haaza
táľgyhónap f0. napjáig a Béľbeadĺí bankszánrlájárr jóváíľásľa keľül. Arrreruryibelr a Béľ|ő a fizetési
kötelezęttséget helýelen szźtm|tra ťtzetibe, az nem számit teljesítésnek. A Béľtő késedelmes f,rzętése
esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késędelmi kamatot számitjafe|.

Ha a ki'ilon szolgáltatások díját a Bérbeadó szám|ázza aBér|ő fe|é, ań. a Béľlőnek a szám|án szereplő
határidőig kell átutalnia a megjelölt szám|ära, A fizetéssel és késedelemmel kapcsolatosan egyebekben
a bérleti díjra vonatkozőak az iráĺyadőak.

9.
A Béľlő hozzájćlru| a|.lhoz, hogy a Bérbeadó a jelen szerződésben szereplo adatait nyilvántartsa.

10.
A Béľlő hozzájáru| allhoz, hogy bérleti dij,könjzemi dij,használati díj és egyéb hátralék esętén - ha a
ťtzętési kĺjtelezettségének nem tesz eleget - a Béľbeadó a je|en szeľződésben szeľeplő adatait
követeléskezelő cégnek kiadj a.

11.
A Béľ|ő tudomásul veszi, amennyiben vele szemben bér|eti díj, közmű díj, késedelmi kamat vagy a
követelés beszedésével kapcsolatos kĺiltség merül fel, az źitala a Bérbeadónak bęfizetett összeget a
Bérbeadó előbb a költségekre, majd a kamatokľa, ezután a bérleti díj, majd a kĺizüzemi dijtartozásra
számolja el.

12.
A Béľbeadó a bérleményeket egyĺittesen átadás- átvételi eljárássaladja birtokba, amennyiben a Béľ|ő
a jelen szerződés hatá|yba lépéséhez szükséges feltételeket teljesítette. Béľlő a helyiséget köteles a
bérleti szeľződés hatá|yba|épését kovető 5 napon belĺil birtokba venni. A felek az átadás-tltvéte|í
eljárás sorźn jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben ľögzítik a bérlemények állapotát, a mérőőrttk
ál|ását, valamint minden, a bérlęttel kapcsolatosan rógzíteni sziikséges köľülméný.
Felek ľögzítik, hogy a béľleményekben díszletek, je|mezek, egyéb beľenđezési tárgyak, eszközök
vannak, amelyeket a béľlő sajtt cé|jfua fe|használhat' Béľ|ő vá||alja, amennyiben a bérleményekben
ta|źiható dolgokra nincs szüksége vállalnia kell, hogy azokat _ a színház teľemben ta|á|hatő rogzített
széksorok kivétęlévęl - saját költségére elszáIlittatja és megsemmisíti.

13.
A Béľbeadó szavato| azért,Ilogy harmadik személynek nincs a bérleményekľe vonatkozó o7yan joga,
amely a Béľlőt a bérlemények bitokbavételében, zavarÍa|an hasznźiatban akadtůyozza, vagy
kotĺátozza'

14.
A bérlet tartama a|att a Béľbeadó gondoskodik a Béľlő tűrési kötelezeÍtsége mellett, az é|etveszéIyt
okozó, az ingat|an źil'agát veszé|yeztető, a bérlemények rendeltetésszeríi használatát lényegesen
akadźiyozô, a Béľbeadót terhelő hibák kijavításáról. A Béľlő e munkálatok elvégzését a Bérbeadóval
történt me gál I ap o d ás a|apj án átv á||a|hatj a.

15.
A Béľ|ő kijelenti, hogy a béľlemények klzárőIag a 4. pontban megjelölt tevékenységének végzése
céljából veszi ígénybe.
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A Szeľződő felek rögzítik, hogy a Béľ|ő á|ta| a bérleményekbe tcjrténő befogadáshoz, albéľletbe
adáshoz, a helyiség cseréjéhez, a bérleti jog tltruházásához a Béľbeadó írásbeli hozzájárulása'
valamint a Béľbeadó és Béľlő ezze| kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szeľződésmódosítás)
szükséges.

A Béľlő tudomásul veszi' hogy a további haszntiaÍba (albérletbe) adás kapcsán _ a tulajdonos előzetes
hozzájźtrulása ęsetén -k,lzárőIagtermészetes személlyel, valamint atemzęti vagyonĺól szőIő 20II. évi
CXCVI. tĺirvény 3' $ (1).bekezdés 1. pont szeľinti át|áthatő szervezettel köthet szeľzodést. Tudomásul
veszi továbbá, amennyiben a vele szerződott fél tulajdonosi szeľkezetében, vagy egyéb okból olyan
vá|tozźs áll be, amely a|apjźn már nem minősĺil ttt|áthatő szervezetnek, köteles vele szemben a bérleti
szerződést azonnalihattů|ya| felmondani. E téný ahaszná|atba (albéľletbe) adásról sző|ő szerződésben
ľögzítenie kell. Az előbbiek elmaradása esetén a Béľbeadó a Béľ|ővel szemben a bérleti szerződést
azonna|i hatállyal felmondhatja. A bérlemények bérlęti joga kizárólag a Béľbeadő hozzájárulása
mellett rlházhatő át másra vagy cseľélhető el természetes személlyel vagy anemzeti vagyonról szóló
201 1. évi CXCVI. torvény 3. $ (1). bekezdésben meghatározott átláthatő szervezette|.

16.
A Béľlő vá||a|ja, hogy a je|en szerzódés megkötését követo 8 napon be|til kezdeményezi a vízőra
nevére történő źÍíľását, valamint valamennyi, a bérlęmények haszná|atához a Béľbeadó szeńnt
szĺikséges szolgáltatási szerzodés megkötését (a..továbbiakban: szolgáltatási szerződés) a Fováľosi
Vízművek Zl1-ve|, a Díjbeszedő Zrt-ve|, azELMIJ Zrt-ve\, a poľÁv Zrt-ve|, a Gázmtĺvek Zrt,-vę| és
egyéb szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltatási szeruodés megkötését a
Béľbeadó felé 30 napon belül a szolgáltatási szerzĺídések egy másolatának átadásávaligazaIja.

A Béľlő tudomásul veszi, amerľtyiben a Béľbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt kíván közmű
méľőőrtlt felszereltetni a bérleményekben, aztturni köteles, és a mérőóľa felszeľelését követő 8 napon
belül a saját nevében a szolgáltatási szerzódést meg kell kötnie, a megkötés tényét pedig a szolgáltatási
szerződés egy másolatának megktildésével kell igazolnia a Béľbeadó fęlé.

A Béľlő vá|laIja, hogy a szo|gá|tatási szerződésekben szereplő, illetve a szo|gá|tatő źita| kiszám|énott
szo|gá|tatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony - jelen szerződés 5. pontjában szereplő - kezdeti
időpontjától a szeľződésben, illetve a szám|źtban szeľeplő hatáľidőig a szolgáltatók részére
renđszeľesen megfizeti.

17.
A Szerzodő fe|ek rögzítik, hogy a Béľlő a bérleti szeľződés megkötését mege|ózóen a Bérbeadĺó által
megállapított bankszám|ára 3 havi bruttó béľIeti díjnak megfelelő, - Ft összegű
óvadékot megÍizetett.

A Béľbeadő az ővaďékot a Bérlő által (felszólítás ellenéľe) meg nem f,rzetett béľleti díj, akonjzemi
dij vagy károkozás esetén a kártalanítás kiegyenlítéséľe, valamint ezek kamataiľa és költségeire
szabadon, a Béľlő hozzájárulása nélkĺil felhasználhatja. Ez esetben a Béľlő köteles az ővaďékot az
eredetí összegre a Béľbeadó írásos felhívásátő| számitott 8 napon belül kiegésziteni.

A befizetett óvadék összeg nem kamatozik és a bérleti szerződés megsztĺnése kapcsán a helyiség
Béľbeadónak történő visszaadását követő 30 napon belül visszajźr a Bér|őnek, ha ekkor nincs
semmifele hźltra|éka, és a bérleményeket újra hasznosítható állapotban ađja vissza biĺtokba a
Béľbeadónak. Amennyiben a helyiség visszaadásakor a Béľlőnek az onkoľmányzat, vagy a

Bérbeadĺó felé a béľleményekkel kapcsolatosan lejárt tartozása van, a tartozást a Bérbeadő az
óvadékösszegéből levonhatj a.

18.
A Béľ|ő koteles a bérleményeket és azok berendezési télrgyait rendeltetésszeľűen használni, valamint
gondoskodni a berendezési tárgyakban - ideértve az épiIetek szerkezetí elemeiben, vezetékekben,
épület-felszeľelési ttrgyakban ) mind a kiztro|agosaĺ hasznáIt, mind a kozösen hasznáIt
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helyiségekbeĺ a saját, vagy a bérleményekhaszná|atára vele együtt jogosított személyek magatartása
folytán keletkezett hibák kijavításáľól és az okozott kár megtéľítéséľől.

A Bérlő köteles az ti|agmegóvás érdekében a béľleményeken belül felmeľülo karbantartási, javítási
munkákat saját k<iltségén elvégezĺi. A bérlemények burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
bérlemény berendezéseinek, a poľtálnak az izlethom|okzatnak a karbantartźstwa|, illetőleg azok
pótlásával, cseĘével kapcsolatos koltségek viselésére a Béľlő köteles. Ettől a felek külön
megállapodásban eltéľhetnek.

A Béľlő az épületben levő többi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és munkáját zavarő
tevékenységet nem folytathat. A Bérlő, ataĄai, dolgozói, tizleti partnerei, látogtói sem tanúsíthatnak
olyan magataľtást, amely a többi bér|ő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát vagy munkáját
zava4a.

A Bér|ő a bérleményekben kizátő|ag az á|talabeszerzett, a tevékenységhez szükséges engedélyek (pl.
mtĺködési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás - beleértve aZ energia igéný is)
biľtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményekben csak a szeľződésben foglalt tevékenység
e|Iátásához szükséges gépeket és beręndezéseket üzemeltetheti. Az izemeltetés a saját kockázatára,
felelősségére és teľhére történik.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a béľlemények valamelyikét a Bérbeadó felhívása ęllenére
nem hasznźija a 4. pontban meghatározott célra, a Béľbeadó jogosult a béľleti jogviszoný
felmondani.

19.
A Bér|ő tulajdonában á||o, a bérleményekben lęvő vagyontárgyakľa, valamint a tevékenységből eredo
károkľa a Béľlő köteles biztosítást kötni' éS a biztosítási köwéný köteles a béľleti szeľzodés
megkötését követő 90 napon belül a Bérbeadónak bemutatni.

f0.
A Béľlő saját költségén kĺjteles gondoskodni:
a.) a bérlemények, a béľleményekheztartozó eszközök, beľendezések állagának megőrzéséről,
b') az épület továbbá a közös haszná|atra szo|gá|ő helyiségek és területek tisztántartásáľól és

megvi|ágitásáról, ha ez aBér|ő tevékenysége miatt válik szükségessé'
c') a tevékenységévelkapcsolatban keletkezett há^aÍtási és ipari hulladék ęIszá|Iittsáről,
d.) az épület olyan központi berendęzéseinek kaľbantartásáľól, amelyeket a Bér|ő hzárolagosan

hasznźú, illetőleg tart üzemben,
e.) a bérleményekhez esetlegesen tartoző üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőteto, emyőszerkezet,

biztonsági berendezések karbantart ásfuőI,
f.) a bérleményekben folýatott tevékenység körében felmerülő felújításľó|, pótlásľól, illetőleg

cseréről,
g.) műktidésével összefü ggo hatósági engedélyek beszerzésérol, valamint
h.) ha a bérlemények előtt jáľda van, annak atisztźn taľtásáról.
i.) ahatősźęi,ttĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi elóírások maľadéktalan betaľtásáról.
j.) a bérleti szerzodés megsztĺnését kovető l5 napon beIül a cégnyilvántartásbóltĺjröltetni a

székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérlemény címét, és eń a Béľbeadó felé igazolni
k.) mindazt, amit jogszabályok előírnak.

21.
A Béľlő a bérleményekben csak a Béľbeadó előzetes írásbeli engedélye a|apján végezhet bármiféle
źlta|akítást, beleéľwe a tevékenységéhez szükséges saját költségén végezendő átalakításokat is.

Az źńalakltási munkálatokhoz szükséges hozzájáru|ások és hatósági engedélyek beszerzése a Bérl'(j
kötelessége.
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A Béľlő tudomásul veszi, bármifele átalakítási, felújítási, karbantaľtási munka _ beleértve a
béľlemények szeľződéskötéskor megismert á|lapotéthoz képest szükséges állagmegóvó, javító és

karbantartási munkákat is - ellenéľtékének bérleti díjba töľténó beszámitásáľa, külön igényléséľe,
illetve emiatt a bérleti díj csökkentésére csak a munka megkezdését mege|őzően a Bérbeadóval
előzetesen történt megállapodás a|apjtn van helye.

A bérleményeket a Bérlonek saját költségén fel kell í|ítania. A felújítás költségeit a Béľlő aťlzetendő
béľleti díjba kĺilön megállapodás a|apján bcszámithatja az altlbbiak szcrint. A havonto beszómíthotó
összeg a bérlemények után az onkormányzat á|tal fizetendő mindenkori kozös költség alapjźtn
megáúapított bérleti díj _ a jelen szerzódés megkötésekor f94.929,- Ft/hó + Afa + konjzemi és ktilön
szo|gá|tatźsi díjak - és a 6. pontban szereplő bérleti díj (a későbbiekben indexált) kĺilonbozete.
A Bérlőnek meg kell jelölnie' hogy a saját koltségén elvégzendo felújításra tekintettel hány havi
bérleti đíj beszámításratart igéný. Egy bérbeszámítássalérintett hónapok száma nem haladhatjameg
a 48 hónapot, de több alkalommal igénybevehetó aberuházás mértékére tekíntettel. A bérbeszámítás
kérhető minden a színhtn mrĺködéséhez sziikséges, a bérleményekbe beépítésre keľiilo szeľkezetľe, így
például a színpad, színpad technikai szetkezet, széksorok felújítására, cseĘére is.

Béľlő a bérleti jogviszony megszűnését kĺjvetően ezeket az eszközóket köteles azok sérelme nélküI a
he|yiségben hagyni. A további kaľbantartási kötelezettségek a Béľlot terhęlik a béľleti jogviszony
fennállása alatt.

A Béľlő a Bérbeadó áLta| beszámítással, vagy egyéb módon meg nem téľített éľtékntivelő beľuházásait
jogosult _ a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés hiányában pedig köteles - a szerződés
megszűnésekor a béľlemények állagának sérelme nélkül leszerelni, illetve kötelęs a leszeľeléssel
okozott állagsérelmet a Bérbeadónak megtériteni, az eredeti állapotot helyreállítani. A Béľbeadó a
Béľlő éľtéknövelő beruhźuźsainak megtérítésére akkor köteles, illetve abban az esetben köteles jogalap
nélkĺili gazdagodźs címén a Bérlő részére pénzösszeg megfizetésére, ha a beľuházáshoz vagy
étéknovelo munkához e|őzó|eg a Bérbeadó hozzź|áru|t, és abban a felek írásban megállapodtak. A
Béľlo ilyen címen bérleti díjba töľténo beszámításra csak akkoľ jogosult, ha a Béľbeadó ehhez e|őzóIeg
hozzźĘźru|t'

A Béľlő tudomásul veszi, hogy a bérleményekben díszletek, jelmezek, egyéb berendezési tárgyak
eszközök vannak' amelyeket saját céIjáĺa felhasználhat. Amerľrylbefi az a bérleményekbeĺtaIźihatő
dolgokra nincs szüksége, azokat_ a szinház teremben taltúható rogzitett széksorok kivételével _ saját
költségére kell elszállítatnia, megsemmisíttetnie.

,,)

A Béľtő az épületek homlokzatán - a táľsasházban ]évő helyiség esetén a tttrsasház kozgyűlése, tiszta
önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiség esetén a Béľbeadó előzetes engedélyéve| és az á|ta|a
jóváhagyott helyre és kivitęlben - csak olyan cégtáblát, emblémát, ľeklámot, légkondicíonáló
beľendezést, sze||ózó kivezetést helyezhet el, amely a.vonatkozó jogszabályoknak megfele|ő. Az
építési engedély köteles cég!źh|a, embléma, ľeklám, |égkondicioná|ó berendezés, sze||óző kívezetés
kihelyezése ezen felüljogerős építési engedély biľtokában helyezheto el. A táľsasházvagy a Bérbeadó
elozetes engedélye nélküI, vagy építési engedély nélkt'it kihelyezett dolog esetén a Béľbeadó a bérleti
szerződést felmondhatia.

23.
A Béľ|ő kijelenti, hogy a nemzęti vagyorľól sző|of0I1. évi CXCVI. törvény 3.$ (1).bekezdés 1. pont
b. alpontja alapjźn át|áthatő szeľvezetnek minősül. Ezt a tényt a Béľbeadónak átadott cégkivonattal
igazo|ja, Vállalja, hogy a bérleti szerzódés tartama a|att a tulajdonosi szerkezetén nęm vá|toztat olyan
módon, amely a|apján márnem minősül źLt|źLtható szervezetnek. Tudomásu|veszi, hogy amennyiben a

tulajdonosi szerkezetében töľtént vá|tozás miatt vagy egyéb okból már nem minĺisn| źú|źńhatő

szervezetnek, a Béľbeadó a jelen szerződést azonna|ihattú|ya| felmondhatja.
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Bérlő a székhelyében, a cégjegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező változást kĺjteles a
cégbíróságí
bejegyzést kovető 15 napon belül a Bérbeadónak bejelenteni. Hasonlóképpen közölni kell a
szeľződésben szereplő bankszámlája megszűnését és az új bankszámla számát. Az ennek
elmulasztásából eredő károkéľt a Béľlő felel'

Az értesitéseket a Szerződő Feleknek a szerzódésben rögzített székhelyéľe lehet érvényesen
kózbcsítcni kézbesítovel és postán. A felek ľogzítik, amenĺryiben a Béľ|ő a széklrelyében
bekĺivetkezett váItoztlst a Béľbeadónak nem jelenti be, a Béľbeadó által az utolsó ismert címľe
ktilđött leveleket a Béľlő á|ta|kézhęzvęttnek kell tekinteni.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megktildött ktildemétý a kézbesítés
megkísérlésének napjan kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cimzętt az tltvétęlt megtagadj a. Ha a
kézbesítés azért vo|t eľedménýelen, mert a címzetÍ az iratot nem vette źlt (az ,,nem keľeste'',
,,elköltözött,, vagy ,,ismeľetlen helyre költözcitt'' jelzéssel érkezett vissza) az iĺatot annak
visszaérkezése napján kell kézbesítettnęk tekinteni'

24.
A Béľ|ő a tudomásra jutástól számitott 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadónat ha vele
szemben felszámolási vary csődeljárás indult, vagy a végelszámolásźúhatárońa eI.

)t
A béľleti jogviszony az 5' pontban meghatározott kezdeti időponttól határozat|an ideig tart, és a fe|ek
vállalják, hogy az első 15 évben a béľleti jogviszoný a hatátrozott idejű béľleti jogviszony
megszüntetéséľe vonatkozó feltételek alapján, továbbá a jelen szerződésben szabályozott esetekben
szüntethetik meg. A határozott ido alatt a Béľlő jogosult a bérlęti jogviszoný a sziĺ.lhźzi évad utolsó
napjára felmondani úgy, hogy azt legkésőbb a folyó évadban december 31-ig köteles a Bérbeadó
részérę bejelenteni, amennyiben a bérlet fenntaľtása már nem á1l éľdekében. Béľlő vá||a|ja, hogy a
felmondás időtartama a|atÍ, e|őre egyeztetett, a színhtni előadást nem zavaró időpontban biĺosítja a
helyiségcsoport megtekintését más érdeklődők ľészére. A felmondás a bérleti jogviszoný mindkét
bérlemény tekintetében megszűnteti.

26.
A 25. pontban meghatározott idótartamot kövętően ahatározatlan idő a|att a Felek jogosultak a
szinházi évađ utolsó napjára felmondani a bérletijogviszoný úgy, hogy azt legkésőbb a folyó év
december 3 1 -ig kötelesek a másik felnek bejelenteni. Béľlő vállalj a, hogy a felmondás idótartama
alatt, eloľe egyeztetett, a szinházi előadást nem zavarő időpontban biĺosítja a helyiségcsopoľt
megtekintését más érdeklődők részére. A felmondás a béľleti jogviszoný mindkét bérlemény
tekintetében megsztínteti.

27.
A szerződó felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek béľletére, valamint az elidegenítésükľe
vonatkozó egyes szabźtlyokľól szőLő |993. évi LXXVIII' törvény 25. $-a szerint a bérleti jogviszony
Bérbeadó részérő| töľténő ľendkívüli felmondásának van helye a következo esetekben és módon:
a.) Ha a Bérlő a bérleti díj fizetésľe megállapított időpontig a bérleti díjat nem ťlzeti meg, a Bérbeadĺó

koteles a Béľ|őt _ a következmények're ťlgye|meztetéssel- a teljesítésre íľásban felszólítani. Ha a
BéľIő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további nyolc napon belül
írásban felmondással élhet.

b.) Ha a Béľlő a szerzłídésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a
Béľbeadó á|ta| irásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a Béľbeadő ahatáridót követő tizenöt
napon belül íľásban felmondással élhet.

c.) Ha a Bér|ő magatartása szo|gál a felmondás alapjául, a Béľbeadó köteles a Bér|őt * a
kĺjvetkezményekĺe ťtgye|meztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való
tartőzkodásra a tudomására jutásától szttmított nyolc napon belül írásban felszólítani. A
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d.)

e.)

felmondást az alap1tt,il szo|gtiő magaÍartts folytatásáról vagy megismétlésétől számított nyolc
napon belĺil íľásban kellközölni.
A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogáso|t magatartás olyan
súlyos, hogy a Bérbeadótó| a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásľa
jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közĺjlni.
A felmondás az a.) és b.) pontok esetében az e|mulasztott határnapot kĺjvető hónap, a c.l és d.l
pontok esetében a hónap utolsó napjźľa szólhat' A felmondási idő nem lehet rövidebb tizęnot
napnál.

28.
A 27 ' pontban meghatározott jogszabá|yi ręndelkezésekľe tekintęttęl Bérbeadó rendkívüli
felmondással szüntetheti męg a bérleti jogviszoný kiilöncisen akkor' ha a BéľIő
a.) A bérleményekben a szükséges engedélyek hiányábankezdimeg a tevékenységet,
b.) A béľleményeket vagy azok valamelyikét nem a jelen szerződésben meghatározott cé|rahaszná|ja,

vagy másnak a Béľbeadőhozzájźlrulása nélktil részben vagy egészbeĺhasznźiatra átengedi, vagy
arra a Bérbeadőhozzájáru|ásához kötött bármi|yen szerzódést kcjt, hozztĄáľu|źs nélkĹil.

c.) A Bérbeadó részére fizetendő bérleti dij, közuzemi díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési
kotelezęttség teljesítésével késedelembe esik, és a Béľbeadĺó írásos - a felmondás kilátásba
helyezését is tarta|mazó - felhívásáta a fizętési kötelezettségének a felszólítás kézhezvéte|ét
követő 8 napon belül nem tesz eleget.

d.) A béľleti szerzódés megkötését koveto 30 napon beltil nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó
felhívását követő 8 napon belül nem intézi avízőra nevére töľténő éúírását, valamint nem köti meg
a bérlemények használatához szükséges valamennyi szolgáltattsi szerződést, vagy a szolgáltató
felhívásában szereplo határidőn belül a szolgá|tatási szeľződések szükség szerinti módosítását'
vagy ezek megkötését az e|őbbi határidőn belül a Béľbeadó fe|é a szerzodések egy másolatának
leadásával nemigazo|ja. Meghiúsítja, ill. akadályozzaazűj mérőőľa beszerelését.

e.) A szolgtiltatási szerződésekben szereplo, illetve a szo|gá|tatő á|tal kiszám|ázott szolgáltatási és

eryéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerzódésben, illetve a számlźlban
szereplő határidőig a szo|gá|tatő részére nem fizeti meg.

f.) A befizetętt óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén ań. az eredeti cisszegre a

Bérbeadó íľásos felhívásátőI számított 8 napon belül nem egészíti ki.
g.) A bérleményeket és azok berendezési télrgyait nem rendeltetésszeľűen haszná|ja, az ezekben źita|a

okozott hibfüat a Bérbeadó felhívásara, 8 napon belül nem javítjameg, ill. a kárt nem téríti meg a
Béľbeadónak.

h.) A Bérbeadó fe|hívása ellenére nem kezdi meg, és a felhívásban megjelölt határidőre nem fejezi be
az źi|agmegóvás érdekében a bérleményekben belül felmerülő felújítási, kaľbantartási, javítási
munkákat'

i.) A bérlemények valameIyikében a Béľbeadó előzetes engedélye nélkül végez áúa|akítást vagy
bővítést. A társasház vagy a Béľbeadó előzetes engedélye nélkül, vagy építési engedély nélkül
he|yezki reklámot vagy cég!źtblát' légkondicionáló berendezést, sze||őző kivezetést.

j.) A bérleményeket úgy haszná|ja, a Bér|ő, a tagtrai, a do|gozői, az iz|eti partnerei' látogatóí olyan
magataľtást tanúsítanak, amely az épuletben levo másik bérlőt, lakókat, szomszédokat, a
tevékenységében zavar1a vagy veszélyhelyzetet, teremt, és eń. a magatarlttsát a Béľbeadó
felszólítását követo 8 napon belül nem szünteti meg.

k.) A bérlemények valamelyikét a Bérbeadó fęlhívása ellenére sem haszná|ja, ill. nem
ľendelteté s s zertlen haszná|ja.

l.) Nem köt biĺosítást a bérleményekben |evő vagyontźtrgsĺaira, valamint a tevékenységéből eľedő
károkĺa. a kötvényt a Béľbeadóntk a szerződésben meghatźlrozott határidőn belül nem mutatja be,
és mindezt a Béľbeadó felhívása ellenéľe 30 napon belül nęm pótolja.

m.) A hatósági'tuzvédelmi' balesetvédelmi és polgáľi védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása
ellenéľe nem tartja be.

n.) A székhelyében vagy képviseletében bekövetkezett vźitozást cégbíľósági bejegyzést követő 15

napon belülnem jelenti be a Béľbeadónak
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o.) Előzetes idopont egyeztetés a|apján nem engedi be a Bérbeadó képvise|őjét a bérleményekbe a
rendeltetésszeru haszntl|at e||enőrzése, illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése
érdekében, 1II. ezek vé gzé s éb en akadźĺ|y ozza.

p.) A Béľtő tulajdonosi korében vagy egyéb okból olyan vá|tozás történik, amely alapjáĺ a Béľlő már
nem minosü| anemzeti vagyonról sző|ő 20|1. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés b. pontja
szeńnti átlźthatő szęrvezetnek'

r.) A jelen szeľződésben foglalt esetekben.

f9.
A bérleti jogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozott jogszabá|yok által szabá|yozott esetekben

szűnik meg.

30.
A bérleti jogviszony bármilyen megszűnése esetén aBérlő köteles a bérleti jogvíszony utolsó napjáĺa
bérleméný kiürítve, tiszttn, az átvétę|kori felszereltséggel, amennyiben bérbeszámításra sor került, a
bérbęszámítással megtéľített munkálatok során kivitelezętt állapotban és felszereltséggel, a Béľbeadĺí
képviselójének átadni. A felek az ätadott bérleményekľol állapotfelvételt és helységle|tárt,tarta|maző
jegyzőkönyvet vesznek fel. A Bér|ő hozzájáruI at.lhoz, amennyiben a bérleti jogviszony megszrĺnését
követo 30 napon beltil ingóságaitól kiüľítve nem hagyja el a bérlemények valamelyikét, a Béľbeadó
il|etve képviselóje jogosulttá válik arra' hogy a bérleméný felnyissa, az ingőságokat a Bérlő
koltségére elszállítsa' és a bérleméný birtokba Vegye. A Béľbeadő az ingőságokon törvényes
zálogjogot szerez a hátralékos bérleti és használati díj, valamint a járulékai eľejéig.

31.
Ha a béľlemény korábban a Béľlő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon bejelentésre
keľült, a bérletijogviszony megszrĺnését követő l5 napon beltil a Béľlő köteles azt töröltetni'

32.
A Béľlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megsziĺnése esetén csere helyiségre nem talthat
igéný. Kártalanításľa abban az esetben tarthat igéný, ha a bérleti jogviszony _ részéről töńéno _
felmondására a Bérbeadó szerződésszegése miatt keľlilt sor.

33.
A jelen bérleti szerződében nem szabályozott kéľdésekben a lakások és helyiségek béľletéľő| szó|ó
1993. évi LxXVn. törvény, a ĺemzeti vagyoĺľól sző|ő 201'1. évi CXCVI. törvény, a Polgári
Törvénykönyv, valamint az onkormányzat tulajdonában ál1ó nem lakás céIjára szolgá|ő helyiségek
béľbeadásának feltételeiről szóló 35120|3. (VI. 20.) Budapest Józsefuárosi onkormányzati rendelet
mindenkori vonatkozó rendelkezés ęi az ktnvadóak.

34.
Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kísérlik meg
ręndezni. Amennyiben eZ nem vezet ercdményTe' a bérlemények helye szęrint illetékes bíľóság
kizáľólagos illetékességét kötik ki.

35.
A Béľlő kijelenti, hogy a je|en szerződésben foglalt kĺjtelezettségei vállalásfua közjegyző e|őtt
egyoldalú kĺitelezęttségvállalási nyilatkozatot ir a|á. Ez a|apjáĺ bírósági végľehajtásnak van helye' A
Béľ|ő tudomásul veszi, amennyiben az egyo|da|í k<jtelezettségvállalási nyi|atkozatot a jelen bérleti
szerzodés a|áirásźú követő 5 munkanapon belĹil nem íľja a|á, az onkoľmányzatnak, illetve a

Bérbeadónak a Bérlő kijelöléséről szóló jognyilatkozatához való kötĺjĺsége megszűnik, a jelen

bérleti szęrződés a hatźiy át v esziti'

ASzerződő Fe|ek kijelentik, hogy a béľleti jogviszonyból mindenkoľ fennálló bérleti díj, kĺizmű díj és

egyéb tartozás mértékét a Béľbeadó szám|źń, nyi|vántarttlsai, konyvei alapján készült közjegyzói
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okiratba foglalt ténýanúsítvány igazo|ją amelynek elfogadására a Felek je|en szerződés aláírásával
kotelezettséget vállalnak.

A Szerződő Fe|ek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó a közjegyzőtől a teljesítés kotelezettség
|ejfuata, a béľleti jogviszony megszűnése megá||apításának ténytanúsítványba foglalását is kérheti,
amennyiben a bírósági nemperes eIjáráshoz erre sztikség van.

A Szeľződő Felek a felkéft kozjegyzőnek a titoktaftási k<jtelezettsége aló| a felmentést megadják,
abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kĺjtęlezęttségvállalási nyi|atkozatot, ill. a ténýanúsitvźnyt'
elkészítse.

A Szerződő Felek rögzitik, hogy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat és a ténýanúsítvány
költségei a bérlőt teľhelik.

36.
A jelen bérleti szerzodés akkor lép hatá|yba, ha a Béľ|ő az ővaďékot a Béľbeadónak megfizette,
valamint a közjegyzóné| az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|áírta. Amennyiben erľe a
je|en szerzodés a|áírásźtól számított 5 napon belül nem kerül soľ' úgy a béľleti szerződés nem lép
hatá|yba, és a bérlemények birtokbaadására nem kertil sor. A Béľlő a bęťlzętętt aián'lati biaosítékot
ęlveszti.

37.
A jelen béľleti szerződés megkötéséve| a Szerződő felek kozött a bérlet tárgyában korábban
esetlegesen létľejött szóbęli vagy írásbeli megállapodások a hatá|yukat veszítik, kivéve azokat,
amelyek a jelen szeľződés mellékletét képezik.

38.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a béľleti szerződés a|áíräsfua jogosultak. E kijelentésĹikéľt,
valamint a béľleti szerződésben leírt adatok helyességéért teljes aĺyagi felelősséget vállalnak'

39.
A jelen szęrződés e|vźiaszthatatlan mellékletét képezi a Béľlő cégkivonata, a|áirźsi címpéldánya, a
képv i se l őj e szemé ly i igazolv ány élnak é s lakc ím káľty tłj ának m áso l ata.

40.
Je|enszerződés kilenc (9) számozott oldalból ál| és 5 (öt) eľedeti példanyban készült. Abérleti
szerződést a Szerződő Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezót, jővźthagyő|ag

írták a|á.

Budapest, '.'.... hó ...nap

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat
me gbizźsából elj áró Kisfalu Józsefu árosi

Y agy ongazdálkodó Kft Béľbeadó képviselőj e
Béľ|ő képviselője
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15. számímelléklet

osszefoglaló a benyújtandó ajźn|at formai és tartalmi követelményeiľől

Az ajźn|atot attrsastry képviselóje minden oldalon kézjegyével köteles ellátni.

Äz aj án|atnak fo lyam ato s s o rsz ám o z ás s al kell ľendelk eznie.

A borítékon nem szerepelhet a benýjtóravonatkoző jelzés.

Az ajźn|atot két példányban, ktilön |ezárt borítékban kell benyújtani, az egyik példányon
feltüntetve az ,,F;ređeti példány'', a másikon a,,Másolati példány'' szöveget.

A borítékon a következó szoveget kell és lehęt felttintetni: ,,Budapest VIII. Kálvéniatér 6. és

14. szám a|atti, 3588Il0lNI6-24 és 359I5l0lN38 hľsz-ú nem lakás cé|jára szolgáló
helyiségek bérbevétele''

Az aján|atot sértetlen borítékban kell benýjtani, sérült, felnýtott borítékot a Lebonyolító
nem vesz át.

Aho| az nincs jelezve, hogy másolat is elegendo, az eredeti igazo|ást kell csatolni az
ajénlathoz.

Az ajtnlati biztosíték befizetésénél a közlemény rovatba a következőt kell beírni: sziĺtház
aján|ati biztosíték

Az ajtln|attarta|mát a következő sorľendben kell összefrĺzni:

1. Jelentkezési lap

2. Ąánlati <jsszesítő

3. Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

4. Eredeti a|áirási címpéldány

5. A Ptk. eloíľásai szerinti bizonyító erejű meghata|mazás, amennyiben az ajźn|atot nem
a cég képviselője irja a|źt

6. Pźiyázati dokumentáció megvásarlésárőI szóló bęvéte|ipénztárbizony|at másolata

7. Aján|ati biztosíték bęfizetésérol szóló igazo|ás másolata

8. Nyilatkozat végelszámolásľól, csődeljaľásľól, felszámolásról

9 . Nýlatkozat a sziĺthźn-izemeltetési tevékenységről

I0. Az ajánIattevó szakmai bemutatása (eddigi szíĺlhźz-izemeltetési gyakoľlat, múvészeti
munkásság, további tervek)

11. A bérlemény felújításávalkapcsolatos elképzelések,hozzávetőleges költségvetés

12. Nyilatkozat a pźiyázati feltételek elfogadásárő|, szerzođéskĺitésľől, ingat|anszeruési
képessé grőI, aján|atí kĺitöttségről

13. Nýlatkozat aďő és adók mődjárabehajtható koztartozásról; Kiíróval szemben fennálló
l.artozásről'

14. NAV igazo|źsa
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15. Helý adő igazo|tls (beszerezheto: Budapest Józsęfuáľosi onkormányzat Polgármesteri
Hivatala 1082 Budapest, Baross u.63-67.)

16. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|źsa (beszerezhető: Kisfalu Kft. 1083
Budapest, Losonci u. 2.)

1 7. Nýlatkozat pénzigý alkalmasságról

18. Nýlatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszám|aszámrőI

1 9. Nyilatk ozat átlźLthatő szerv ezett őI

20. Nýlatkozat a Nemzeti Kulturális Alapnál történt regisztrtrciőrő|

2I . A Nemzeti Kulturális Alapnál t<jrtént regísztráciő igazolása

2Ż.Ný|atkozat a 612010. (II. 04.) oKM ľendelet szerinti 2012. évi beszámolási
kötelezettség telj esítéséľől

23.A 612010. (II. 04.) oKM ľendelet szerinti 2012, évi beszámolási kĺjtelezettség
telj esítéséľől szóló igazolás

24. Nyilatkozat a2012. évi árbevételről

25 . A kozzétett 2012. évi eredménykimutatás másolata

26. Nyilatkozat a20I2. évi előadásszámrő| és ťlzető nézőszámtőI

27 . A bérleti szerződéssel kapcsolatos észręvétęlek, módosítási javaslatok
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