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Előterjesztő: dr. Pesti Ivett igazgatóság elncĺke

A képviselő-testületi ülés időpontja:2016. október 06. . sz. napirend

Tárry: Javaslat a Budapest VItr. kerĹilet, Üllői Ĺ|t I6.tB és Üllői |it 18. szám alatti nem lakás
cé|járaszo|gáió helyiségek páiyázati eljárás kerętében tĺirténő bérbeadására

Melléklet: pá'|y éłzati dokumentác iő tervezet

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatfuozat elfogadásához egyszeru szavazattĺlbbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigri BÍzottság véleményezi x
Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr
Határozati iav as|at a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megĹárgyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és a dłintés tartalmának részletes Ísmeľtetése

1. A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
tulajdonát képezi a Budapest YIII. kerůilet, UllőÍ űŃ t6tB szám alatti, 36763l0ĺN48 helyrajzi
számú,, 118 m2 alapterü]9tű, földszinti nem lakás cétjfua szo|gáIó helyiség, me|y kizfuő|ag a
Budapest YIII. keľiilet, Ullői út 18. szátma|atti,3676410lNI hrsz.-ú helyiségből közelíthető meg.
Az ingatlan-nyilvántaľtiásban egréb besorolással szerepel.

2. Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII. keriilet, tluoĺ ĺt 18. szám alatti,
36764lolN1 hľsz.-ú utcai bejáratú, ftildszinti és pinceszinti 756 m2 alapterületű és a kjzáró|ag
ebből a helyiségből megközelíthető 36764I0lN3 hĺsz.-ú 28 m2 alapterületű, földszinti nem lakás
cé|jára szol.gá,|ó helyiség. Az ingatlan-nyi|vántartátsban a helyiségek iizlet besorolással szerepelnek.
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Az Önkormányzati Házkezelő koda a fenti helyiségeket 2o|4. janurár 15-én vette birtokba. A
birtokbavételi jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiségek jó állapotúak, (4) mÍĺszaki besoľolásúak,
rendeltetésszeru hasznátlatra csak egyĹitt alkalmasak, tekintettel arra, hogy műszakilag egyesítésre
kerültek koľábban és a k<jzmú kialakíĺás is közö's. Az Üllői út 16./B 36763l0lV48 hľsz.-ú helyiség
fűtési rendszere kozĺis háiózaton műk<idik az Ülloi út 18. szám a|atti36764l0tNI brsz. alatti helyiség
pincefútésével. A fútést cirkó szolgá|tatja a földszinten légbefúvással, a pincében radiátorokkal. A
többi részen padlófíĺtés van kialakítva. A két rendszert azĺJtlói út 18. szám a|atti,36764totN1 hrsz.-ú
helyiségben |évókazárházbate|epített,kétkazán működteti. A két kĺ.ilĺin nem választható helyiségben
Gllői ť|t 16.lB szám a|atti 36763tOtN48 hrsz.-ri és az Üllői út 18. szám alatti 36764lotNI hľsz.-ri
hetyiségben) lévő vizesb|okkok egyetlen vízfogyasztátst mérő órára vannak ktĺtve, mely óra azu||óiílt
18. szám a|atti36764ĺ0lN1 fusz.-ú helyiség pinceszintjén került kiépítésre.

Az ingatlanokat magába foglaló épület az 1900-as évek elején épült, hagyományos tégla szerkezette|,
pince + földszint + 4 emelet kialakítással. A földszinti tész üz|ethelyiségei a társasház udvara a|á is
benyúlnak, ahol átriumos kia|akítással felülvilágító ablakok biztosítják a természetes megvilágítást. A
földszinti részből nyílik a pince. A földszint és a pince is több kisebb és egy nagyobb helyiségre
osztott. A szinteket 500 kg teherbírású teherlift kĺjti össze. A földszinten üzlethelyiségek, irodák,
vizesblokkok, a pincében raktárak és a légtechnikai gépészeti helyiség található. A belmagasság a
földszinten 4,2 _ 4,4 m, a pincében 3,0 m. A kĹilső nyflászá.ľó fémszerkezptu, azuvegezett poľtálajtó és
a faszerkezetű portálablakok közepes állapotúak. A belső ajtók fém- és faszerkezetíĺek, a padozat
beton, amely a földszinten pvc-vel, járólapokkal, a pincében cementlapokkal burkolt. A falak vakoltak,
|ambériázottak, tapétázottak, festęttek, c sempézettek'

ĺ,z Ünoi útt 16.ĺB szám alatti, 36763tOtN48 hrsz.-ú, vízóra nélki.ili helyiségre az Önkormányzat kiizĺis
költség fizetési kötelezettsége 5 8. 820,- Ft/hó.

Az Üllői út 18. szám alatti, 36764l0lNI hrsz.-ú vízórás helyiségre az onkormányzat közös köttség
fizetési kötelezettsége |20.2M,- Ft/hó + 19.656,- Ft/hó célbefizetés, osszesen
139.860,- Fr.

AZ Üllői út 18. szám a|atti,36764tOtN3 hľsz.-ú vízóra nélkĹili helyiségre az onkormányzat közös
ktiltség fizetési ktjtelezettsége 6.412,- Ft/hó + 7f8,-Ftlllló célbefizetés, összesen 7.I40,-Ft.

A fentÍ 3 helyiségľe az onkoľmányzat kłizłis kiiltség fizetési kötelezettsége łisszesen
205.820.- Fr.

A Képviselő-testület a 112ĺ2016. (v. 05.) számú határozatában felkérte a Jőzsefvá,'rosi Gazdálkodási
Központ 7'rt.-t a fenti nem lakás cé|jára szo|gáł|ó helyiségek egytittes bérbeadására vonatkozó
nyilvĺános páiyázati eljárás keretében történő kiírásra 945,f67,- Ft/hó + AFA bérleti dd összegen.

A Képviselő-testület a fenti határozatáłban kikötötte továbbá, hogy eredménytelen versenyeztetési
eljárás esetén az e|játráłs eredménytelenségének megá||apítására vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói
döntés meghozata|álra a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hata|mazzafe|.

A pályázat 2016. június 01. napján került közzétételre, az ajánlrat benyújtásának határideje 2016. június
29., apályátzat bontásának határideje 2016. június 30. napja volt.
Apáiyázati dokumentációt haĺáridőn belül senki nem vásárolta meg, páiyázat sem került benyújĹásra,
így a helyiségekre kiírt pá'|yáĺzat érvényesen, de ajánlattevő hiányában eredménytelenül zárult.

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 787|fol6. Nn.22.) száműhatźrozatáxa| a 112|2016. (Y.
05.) számú képviselő-testületi hatźrozat alapján kiírt nyilvános pá|yázatot érvényesnek, de

eredménytelennek nyilvánította, és javasolta továbbá a tisztelt Képviselő-testületnek a helyiségek
béľbeadásáľavonatkozóúljbó|ipáł|yálzatkiírását'

A CPR-Vagyonértékelő Kft. által 2015. jrilius 02-án készített és 2016, szeptember f6-án fĘget|en
ingatlanforgalmi szakértó áL|ta| aktua|izáit értékbecslés szerint a Budapest VIII. keľiilet' Ullői rit
16ĺ8.. száłma|atti,36763l0lV48 hľsz'-ú helyiség foľgalmĺ éľtéke 2|.250.000,. Ft (180.050.- Ft/m2).
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A forgalmi érték 100 %o-ának figyelembe vételével a bérleti díj méľtéke - amennyiben apáiyázatban a
bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerĹil meghatźrozásra -, a helyiseg Áre nélkĹili
beköltözhető forgalmi értékének 8 %o-a, azaz a nettó havi bérletĺ díjz |4l.667,. Ft.

Az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására, tulajdonjogának áltruháLzáLsáLra

vonatkozó versenyeztetési szabályokról szóló L36l201,6. (vI.02.) számú' képviselő-testĺ.ileti hatá^rozat
(a továbbiaklran: Veľsenyeztetési szabáł|yzat) 54. pontja éftelnrében, ha a pá'|yázati eljárás
eredménytelenül záru|, ugyanaÍTa aZ ingatlanra két éven belĹil ismételten kiírt páiyázatbarl
meghatározott béľleti díj 80 vo-át|ehet minimális bérleti díjként meghatźrozni. Az így számított nettó
havi béľleti díj: 113.333'.Ft.

A GRIFTON Property Kft. által f0I4. átpri|is f9-én készített, majd a független ingatlanforgalmi
szakértő áůtal. 2016, szeptember 26-án aktua|izá'It értékbecslés szerint a Budapest YIII. keľĺilet' UI|ői
út 18. szám alatti, 36764l0lNt és 36764l0lN3 hĺsz.-ú helyiségek forgalmi éľtéke 125.570.000'. Ft
(egy m' átlagos (fcildszint + pince) forgalmi értéke 192'000.- FĐ.

A forgalmi érték 100 vo-ának figyelembe vételével a bérleti díj ménéke - amennyiben aý|yázatban a
bérbeadás során végezhető tevékenység nem kerül meghatározátsra -' a helyiség AFA nélki.ili
beköltözhető forgalmi értékének 8 %o-a, azaz a nettó: 837.133'. Ft.

A Versenyeztetési Szabáiyzat fentebb említett 54. pontja értelmében a bérleti díj 80 %o-ának alapul
vételével meghatározott nettó havĺ béľleti dÍjz 669.707,.Ft.

Fentebb leíľtak alapján a 3 db helyiség (łisszesen 902 m2) szálmított nettó havi béľleti díja a
foľgalmi érték 100 %o.ának figĺelembe vételével łisszesen 978.800'. Ft.

A 3 db helyiség (łisszesen 902 m2) számított nettó havĺ béľleti díja a foľgalmi éľték
80 Zo-ánakÍiryelembe vételével összesen 783.040'. Ft.

Javasoljuk a Budapest VIII. kerület, Üllői |it 16.ĺB szám alatti, 36763t0lV48 helyrajzi szátm(l,118 m2

alapterületű (kizáłró|ag a Budapest VIII. kerület, Üllői út 18. szźtm a|atti, 36764l0lNI hľsz.-ú
helyiségből megközelíthető), és a Budapest VIII. kerület, Üllői út 18. szátm a|atti, 36764l0lNI és
36764lolN3 helyrajzi számú, (kizáró|ag a 36764|0/N 1 hrsz.-ú helyiségből megktĺzelíthetó),756 + 28
m2, összesen 90f m2 alapterüIetű, tires önkormányzati tulajdonú, csak egyĹittesen hasznosítható nem
lakás céljára szo|gá|ó helyiségek bérbeadására nyilvános egyfordulós páiyázat eljárás keretében
történő újbóli kiírását, a maximálisan megállapítható 978.800,- Ft/hó + AFA bérleti díj összegen,
tekintettel a helyiségek iránti érdeklődésre, valamint azok kerületen belüli elhelyezkedésére.

Javasoljuk, hogy a helyiségekre ne legyen beadható olyan ajánlat, amely a Képviselő-tęstület
u8/f0l3. (vI. 19.) szátmúhatározatának 8. a) pontja szerinti 25 ?o-os bérleti díj kategóriálbataĺIozó
(italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), illetve nyilvános intemet szo|gáitatás (intemet kávézó,
call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Javaso|juk, hogy eredménytelen versenyeztetési eljáľás esetén az e|járás eredménytelenségének
megá||apítálsára a Képviselő-testület a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot hatalmazzafe|.

A páiyázati felhívást a (Versenyeztetési Szabályzat) 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetótáb|áján, a Józsefvárosi
Gazdálkodási K<izpont Zrt. (a továbbiakban: Bonyolító) ügyfélfogadásra szol'gáió helyiségében, a
Józsefváros címiĺ helyi lapban, az onkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá azorlkormányzat
és a Bonyolító rendelkezésére á||ő egyéb intemetes hirdetési portálokon javasoljuk kozzśtenri.

II. A beterjesztés indoka

Az önkormányzati tulajdonú üres helyiségek nyilvános páiyázaton tĺirténő bérbeadásához bérbeadói
döntés szükséges, amelynek meghozatalára az ingat|anok együttes érték&e tekintettel a tisztelt
Képviselő-testület j ogosult.
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III. A dłintés célja' pénzügyi hatása

Javasoljuk a helyiségekre a nyilvános páiyázat kiírását, mivel a helyiségekre érdeklődés érkezettés a
minél előbbi bérbeadásából befolyó bérleti díj fedezi az onkormányzat közös köhség fizetési terhét, és
apáiyánat eredményessége esetén még plusz bevétel is keletkezik.

A helyiségek bérbeadásapénzugyi fedezetet nem igényel.

Ahatározati javaslat elfogadása várhatóan pozitívan befolyásolja a20I6. évi bérleti díj bevételt.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosijogok gyakoľlásáról
szóI'ó 6612012. (x[. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonĺendelet) 16. $ a) bekezdése
szerint a Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorló a 100 millió Ft feletti értékű vagyon
hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalában.

A Vagyonrendelet 7. $ (2) bekezdése alapján, ha onkoľmányzat rendelete vagy a Képviselő-testület
hatálrozata mást nem tarta|maz a tulajdonosi jog gyakorlója hatfuozza meg, hogy melyik
versenyeztetési eljáľást kell alkalmazni.

Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szó|ó 3512013. (vI. 20.) önkormányzati rendelet 7. $ (1) bekezdés a) pontja hatźrozza meg a bérbeadás
módját.

A nyilvános pát|yázat lebonyolításának szabátlryait az onkormányzat tulajdoná-ŕian ál|ó ingatlanvagyon
hasznosítására, tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetési szabályokról szóló 136/2016.
(vI. o2.) szátmťl képviselő-testületi határozat (a továbbiakban: Versenyeztetési Szabáiyzat)
tarta|mazza. amelyet az onkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítłísa és
tulajdonjogának átruházása esetén a hasznosító és a tulajdonjogot szerzn személyének kiválasztására
kell alkalmazni, ha a versenytárgyalás taĺtása jogszabály alapján kötelező, vagy a tulajdonosi
joggyakorló e|óírta, hogy a vagyonelemet versenyeztetési eljárással kell hasznosítani vagy a
tulaj donj o go t átruházni.

A Versenyeztetési Szabáůyzat 53. pontja éľtelmében a nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadására meghirdetett páiyáłzat esetében a minimális bérleti díjat a Képviselő{estület nem lakás
cé|jfua szolgáló ingatlanok bérleti díjáró| szó|ő hatálrozata a|apjáln az adott ingatlanĺa meghatározott
bérleti díj 100 vo-aképezi. A Versenyeztetési szabályzat 54. pontja értelmében, ha a pá|yázati eljáľás
eredménytelentil zźtru|, ugyanaÍTa az ingatlanra két éven beli.il ismételten kiírt pá|yázatban
meghatározott bérleti díj 80 vo-ált lehet minimális bérleti díjként meghatározni.

A helyiség bérleti díjának alapjául a 24812013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat szo|gá|,
melynek 7. ponda értelmében a he|yiség bérleti díjának alapjául a helyiségeknek a je|en hatfuozat és a
Kt. más hatźrozata szerint aktual'izáit beköltözhetö forgalmi értéke szolgál. Abban az esetben, ha a
helyiség bérbeadására veľsenyeztetés vagy páiyázat údán kerül sor, a minimális bérleti díjat a helyiség
Ár,ą. nélkĺ.ili bekoltcizhető forgalmi éľtékének
80 vo-át alapul véve lehet meghatározni. Nyilvános páiyáztatiís esetén önkoľmányzati érdekből a
minimális bérleti díj alacsonyabb forgalmi értéken is meghatározhatő, mely nem lehet kevesebb 50 7o-

nál. Amennyiben a pályázatban a bérbeadás soriín végezhető tevékenység nem kerül meghatározásra,
űgy az atap bérleti díj éves mértéke a helyiség Ár'a. nelnĺi beköltözhető forgalmi értékének legalább
aB Vo-a.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testüIetet, hogy a fenti helyiségek nyilvános pályánatra
történő kiírásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.



Haúáľozatĺ javaslat

. . .. ..l .... (. . .) sz,ámú' képviselő-testületi hatátrozat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.) felkéri aJózsefvárosi Gazdálkodási Központzrt.-t a Budapest VIII. kerütet, tilői űlt16.tB
szám alatt elhelyezkedő 36763ĺ0lN48 helyrajzi szźtmĹl, 118 m2 aĺapterületiĺ ftjldszinti
(kizárő|ag a Budapest VItr. kerület, Üllői út 18. szám a|atti,36764lolN1 hrsz.-ú helyiségből
megközelíthető), valamint a Budapest VIII. kerület, tllĺi ĺt 18. szám alatt elhelyezkedó
36764l0lV1 utcai földszinti és pinceszinti,756 m2 alapterĹiletiĺ, és a 36764l0lV3 he|yrajzi
szám alatti, földszinti, 28 m2 alapterületű (V'lzárő|ag a 36764t0lN1 hrsz.-ú helyiségből
megközelíthető), mindłisszesen 902 m2 alapterületű üres, önkormányzati tulajdonri, nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségek egliittes bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfoľdulós páůyázat
keretében történő kiírására minÍmum 978.800'. Fťhó + AFA béľletÍ díj összegen.

A Kiíró kiköti, hogy a helyiségre nem adható be olyan ajátnl'at, amely a Képviselő.testület
f48l2oI3. (VI. 19.) számťlhatfuozatának 8. a) pontja szerinti 25 %o-os bérleti díjkategóriálba
tartozó (italbolt, dohányárusítás, játékterem, szexshop), illetve nyilvános internet szolgáltatás
(intemet kávézó, call center, stb.) tevékenység végzésére vonatkozik.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 7ĺt.vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 2016. október 06.

2.) elfogadja aPáiyánati dokumentációt ahatározat melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Ztt.vagyongazdálkodásiigazgató
Határidő: 2016. október 06.

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zĺ.-t a pá|yázatnak a versenyeztetési eljárásokról
szóló l36lfol6. (vI. 0f.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak szerinti
lebonyolíĺásra.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 2016. október 06.

4.) a pályázati felhívást a Versenyeztetési Szabá|yzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtáb|áján, a
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) ügyfélfogadásra szoi.gáió helyiségében
(telephelyein), a Józsefváros címú helyi lapban, az Orlkormźlnyzat és a Bonyolító honlapján,
továbbá az onkormányzat és a Bonyolítő számára elérhető koltségmentes hirdetési
felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési porLálokon kell közzétenni.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ 7st. vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: f0I6. október 20.



5.) eredménytelen versenyeztetési eljáľás esetén az e|járás eredménytelenségének megái|apítására
vonatkozó tulajdonosi, bérbeadói döntés meghozatalával a Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi
B i zottságot hata|mazza f e|.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt vagyongazdálkodási igazgató
Határidő: 2017, január 09,

A döntés végrehajtásátvégzo szervez'ęti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKőzpont7'rt.

Budapest, f0I6. szeptember f7.

igazgatőság elnöke

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

/, ,łüy-^/il?
dr. Mészár Erika /a|jegyző 
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Pálilyánatidokumentácĺó

Onkoľmányzatĺ tulajdonú nem lakás célú helyiségek béľbeadásáľa

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefvárosi onkormányzata a Képviselő-testületének
.....12016. (X. 06.) száműhatározata alapján nyilvĺínos pályázatot hiľdet a tulajdonát képezó
Budapest vlq. keľůilet, tnloĺ ĺt L6ĺB. szám alatt elhelyezkedő 36763t0tV48 helyľajzĺ
száműl,1'1.8 m2 alapteľiiletű földszinti (kizáľólag a Budapest, vlil. kerĺilet, tnlĺĺ ĺt rs.
szám alatti, 36764lolNl' hľsz..ú helyiségekből megköze|íthető), valamint a Budapest,
VIII. keľület, Ullőĺ út 18. szám alatt elhelyezkedő 36764I0tN1. utcai földszĺnti és
pĺnceszinti,756 m2 ďapteľületű, és a36764l0lN3 helyľajzĺ szám alatti, földszĺntĺ, 28 m2
alapteľületű (|<lzárő|ag a 3676410lNl hľsz..ú helyĺségekből megkiizelíthető),
mindiisszesen 902 m2 alapterületĺĺ üľes önkoľmányzatĺ tulajdonú, nem lakás céljáľa
szolgáló helyiségek egyĺittes bérbeadására.

A Kiíľó jogosult a versenyeztetési eljáľást annak bármely szakaszátban indokolás nélkül
visszavoĺuri, és erľől köteles hirdetményt kifüggeszteni. A veľsenyeztetési eljáľás
visszavonása esetén - amennyiben a dokumentáclőt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta
meg _ a Kiíró köteles az e|Ienértéket visszafizetni, ha az ajźn|attevő a dokumentációt
visszaadja. Apályázati dokumentáció ellenéťtékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben
nem fizeti vissza.

1. A'pá,ilyánatĺ kĺírás adataĺ

Apáůyánat kiírója:

A pá|yánat Bonyolffia:

A páiyánatjellege:

Apáůyáľ;at célja:

!ĺ páiily ánati dokumen táciő ár a:

A páiy ánati dokumentácĺó megvásárlásának

helye, ideje:

Budapest Józsefvárosi onkoľmányzat

(1082 Budapest, Baross u.63-67.)

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ ZÍt.
(1083 Budapest, Losonci u. 2.)

Nyilvános egyforduló s pály ázat

Béľbeadás

20.000,- Ft + ÁFA
átutalással fizetendő a Józsefváľosi
Gazdálkodási Kcizpont zrt. K&H Bank
ZrÍ.-néI vezetett 10403387-00028859-
00000006 számú' szźmIájźlra (megjegyzés
rovat: helyiségek címe, megvásárló neve
(cégnév)

páůyázati dokumentáció árźľrak áttuta|ása
utĺín, átutaláSi bizonylat bemutatásával
Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont ZÍt.
Keľeskedelmi Célrí béľbeadási Iroda

1083 Budapest, Losonci u. f. I. em. 13.
szoba
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A páiy ánattal kapcsolatban továbbĺ ĺnfoľmáció

kérhető: Kereskedelmi célú bérbeadási Iroda

Az ajánlatĺ biztosíték összege:

Az ajánlatĺ biztosíték beÍizetésének móđja,

számlaszám:

Az ajánlatĺ biztosíték befizetés beérkezésének

haüáľiđeje:

A páůyázatok leadásának hatáľĺdeje:

A páĺily ńzattal érĺntett ĺngatlan megtekĺnthető :

A páiyánatok bontásának időpontja:

A páiy ánatok bontásának helye:

A páity ázat eredményét megállap itő szerv ezetz

Apá|yánat elbíľálásának hatáľideje, és a

várhatĺí eredménvhirdetés:

2016. októbeľ zo.tő| ügyfélfogadási
időben.

bľuttó 3.60t.467,.Ft

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ 7Ít. K&H Bank 7fi..-né1 vezetett
10403387-00028864-00000008 számú'
száĺĺl7áĄfua

2016. novembeľ 08. (kedd) 24N őráig

20Í6. novembeľ 09. (szerda) 14oo őráig

Tel. : 06-1 333-67 8Il II8, | 126, fl6-6962

2016. október 2L. és2016. novembeľ 04.
között előzetes egyeztetés sztikséges a
Budapest VIII. keľtilet, Tavaszmező v 2.
szám a|atti hodában, va1y a 06 20663-
7496, vagy a 06 2027I-0960
telefonszámokon

2016. novembeľ 10. (csiitiirtök) 1430 óra

1083 Budapest, l,osonci u. 2. I. em.
tfugya|ó. Az ajĺínlattevő a pályázat
bontásĺán jelen lehet.

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefviárosi
Önkormányzat Képviselő-testülete

2017.január 09.

2. A' pálilyánattal érintett ingatlan:

üloi út 16/B.

Ülloi ĺt ts.

36763t0tN48

3676410ĺNI

36764t01N3 3.601.467,-Ft



A Kĺíró kiköti' hogy a fenti helyĺségekľe nem adható be olyan ajánlat, amely a
Képvĺselő.testiilet 248l2ol3. (vI. 19.) száműhatározatának 8. a) pontja szerĺntĺ 25 ło.os
béľleti díj kategóľiába tartoző (ĺtalbolt' dohányárusíúásjátékterem' szexshop), illetve
nyilvános ĺnternet szo|gáiltatáts (ĺnteľnet kävéző, ca|l centeľ, stb.) tevékenységvégzésére
vonatkozik.

Műszaki jellemzők:

Az íĺgat|anokat magába foglaló épĹilet az 1900-as évek elején épült, hagyományos tégla
szerkezettel pince + földszint + 4 emelet kialakítással. A földszinti rész üzlethelyiségei a
táłsasház udvara alá is benýlnak, ahol átriumos kialakítással felülvilágító ablakok biztosítják
atermészetes megvilágítást. A földszinti részből nyílik a pince. A földszint és a pince is ttjbb
kisebb és egy nagyobb helyiségekľe osztott. A szinteket 500 kg teherbírású teherlift köti
össze. A földszinten üzlethelyiségek, iľodák, vizesblok*ok, a pincében raktráľak és a
légtechnikai gépészeti helyiségek talá|hatő. A belmagasság a fĺildszinten 4,f _ 4,4 m, a
pincében 3,0 m. A külső nyíIászźtrő fémszerkezetu, az Ĺivegezett poľtálajtó és a faszeľkezetú
portálablakok közepes állapotúak. A belső ajtók fém- és faszerkezetuek, a padozat beton,
amely a fĺildszinten pvc-vel, járólapokkal, a pincében cementlapokkal burkolt. A falak
vakoltak,|ambériázottak,tapétázottak,festettek,csempézettek.

,ą.z Üttoĺ ĺt Í6ĺB. szám a|atti 36763tO|N48 hĺsz.-ri helyiségek fútési rendszeľe közös
háiózaton mfüödik az ülői út 18. szám alatti 36764lOlN1 hľsz. a\atti hetyiségek
pincefiĺtésével. A többi részen padtófútés van kialakítva. A két rendszert azlJ|I(riút 18. szám
alatti, 3676410lNl hľsz.-ú helyiségekben lévő kazálrházba telepített, kétkazán működteti. A
két külön nem választható helyiségekben Gtlői Ĺ|t I6tB.36763/0tN48 hrsz.-ú és az Üilői rit
18.3676410lA11 hľsz.-ú helyiségekben) lévő vizesblokkok egyetlen vízfogyasztástméro őrálĺa
varnak ktitve, mely óra azu||ői út 18. 36764t0lV1 hľsz'-ú helyiségek pinceszintjén került
kiépítésre. A helyiségekben lévő k<izmiivek felülvizsgálata, cseľéje, szabviínyosítása
szfüséges.

Fentiek éľtelmében a helyiségek csak együttesen hasznosíthatók.

3. Apá.ilyánat célja, tartalma

A bérbeadásra keľülő nem lakás cé|jálra szolgáló helyiségek a Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefvĺírosi onkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik, bérbeadásukra a nemzeti
vagyonľól szőIő 201I. évi CXCVI tv., a Budapest Józsefvĺírosi onkormáĺyzat vagyonáľól és
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásráról szóló 6612012. (XII. 13.) számű
<inkormĺányzati rendelet, a Képviselő-testĺ.ilet 136ĺ20|6 (VI'02.) számú hatálľozata
(Versenyeztetési szab áiyzat), és az onkormányzat tulajdonában á11ó nem lakás céljáľa
szo|gálő helyiségek bérbeadásanak feltételeiĺől szóló 35l20I3. (vI. 20.) tinkoľmányzati
ľendelet vonatkozik.

A Kiíró a 2. pontban körülírt helyiségeket adja bérbe a nyeľtes ajránlattevő részéte
hatźľozat|an időľe 30 napos felmondási idő kikötésével. Ameĺnyiben az aján|attevő ettől
eltérő bérleti jogviszony időtartamot (pl.: hatótrozott idő, 5 évre) kíváln létesíteni, azt a
pályázatábaĺ az ajźnlati tisszesítőn jeleznie kell. Határozott idő esetén a maximális időtartam
15 év lehet.

*{
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A bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente, az adott év január l-től a KSH által kłĺzzétett
e|óző évi inflációs index mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja
2017 .janurár hónap' A január havi emelés tisszege február hónapban keľül számlázásta.

A helyiségek minimális havi béľleti đíja a 2. pont a|attĺ tálblázatban találhatő. Kiíľó óvadék
megfizetését köti ki, melynek méĺtéke a havi bruttó béľleti đíj háromszorosa. Az aján|ati
biztosíték ĺisszege az ővadék összegébe beszźmításra kerül.

Kiíľó kikĺiti, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele kozjegyzői előtt egyoldalú
kötelezettségvá'||a|ő nyilatkozat a|áírása, melynek ktiltségét a Bérlő viseli.

A helyiségek átalakÍtása, źttépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabályok az
irányadók, melyhez a béľbeadó nevében a tulajdonosihozzájáralást a tulajdonosi joggyakorló
adja ki a munkálatok megkezdése előtt. Eszerint a helyiségekben folytatni kívánt
tevékenységgel kapcsolatban a helyiségeket magában foglaló társasház és az eĺgedé|yezo
hatóságok, szak*ratóságok, és kĺiztizemi szolgáltatók nyilatkozatait a béľlőnek kell
beszereznie. A bérbeadás során az onkormányzat nem szavatolja, hogy bérlő a helyiségekben
az áIta|a kív ránt tevékenységet fo l ytathatj a.

A Kiíró kiköti, hogy jogosu|t a pá|yźlzatot eredménýelennek nyilvánítani, amennyiben olyan
tevékenységvégzése érdekében tĺirténő bérbevételi ajántat érkezik, amelyet az onkormányzat
nem pľeferái,továtbbájogosult apáiyázat eľedményét a helyiségekbenvégzendő tevékenység
tekintetében a benffi tott ajáľ'.l'attől' eltéľő feltétellel megállapítani'

4. A' pá'ily álzaton tiirténő ľészvétel feltételeĺ

Az ajánlattevő té,szt vehet apályázaton amennyiben:

a) megvásáľo|ja aPźlyánati dokumentációt, és az eľĺőI szó|ő igazolást csatolja,

b) az ajáĺ|atíbiztosíték összegét megfizeti és azhatáĺidőn belĹil beérkezik,

c) az ajźn|atok leadásráĺlak határidejéig az aján|atát benýjtja.

A Kiíró kiköti, hogy az ajőnlattevő magánszemély nem lehet.

5. Az ajánlat taľtalmi követelményei

A versenyeztetési eljárás nyelve amagyar.

Az ajánlattevőnek:

a.) az ajánlatban közölnie kell a nevétlcégnevét, székhelyét, adószámát, adőazonosító számátt,
cég esetében cégszőtmát, képviselőjének nevét és eléľhetőségét, bankszámla szátmźtt, az
elektronikus levelezésí címét, ha ilyennel rendelkezik.

b.) az ajánlathoz kell csatolni a pályázott nem lakás célú helyiségeknek megfelelő ajźnl.ati
biztosíték befizetését visszavonhatatlanul igazo|ő átutalás teljesítését igazo|ő bankszámla
kivonatot.

c.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a Pá|yázati dokumentációban, illetve
mellékleteiben leírt szerződésktjtési és egyéb feltételeket, toválbbá a pályázat céljának
megvalósítását. Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a bérbevétel időtartamát.

d.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy ľá vonatkozóaĺa2ot5. évi CXLIII. towény 62.

$ (1) és 63. $ (1) bekezdésben foglalt kizálrő körtilmények nem állnak fenn.

e.) az ajanlatban nyilatkoznia kell arľól, hogy adó és adók módjára behajthatô koztartozása
nincs. E nyilatkozat me||é kell csatolnia a NAV igazolását arľól, hogy nem áll fenn
koztartozása.
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f.) az ajrínlatban nyilatkoznia kell arľól' hogy Kiíróval szemben adó és bérleti đíj tartozása
nincs, továbbá a Kiíróval szemben szerzódé,sben vállalt és nem teljesített kötelezettsége
nincs,

E.) az ajánlatban nyilatkoznia kell anól, hogy ellene végrehajtási eljárás nincsen folyamatban.

Haaz ajánlattevő egyéni vállalkozó, fentieken tril

h.) az ajánlatźłloz csatolni kell a váila|kozóí igazoIvány 30 napnál nem ľégebbi hiteles
máso1atát

Ha az aján|attevó nem egyéni vállalkozó, fentieken tril

i.) az aján|atához csatolni kell a tiírsaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a
társaság képviseletéľe jogosultak aláírási címpéldányának eredeti pé|darryái vagy hiteles
másolatát.

j.) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll végelszámo|ás a|att, ellene csőd-,
fel s zámol ás i é s végĺeh ajtási e|j átr áls nincs fol yamatb an'

k.) az ajánlatban nyilatkoznia kell aľról, hogy a nemzeti vagyonĺól sző|ó f0I1. évi CXCVI.
töľvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint ált|átható szeľvezetnek minősüI.

Az aján|attevőnek nyilatkoznia kell aľról és igazo|nia kell, hogy anemzeti vagyonĺól szóló
201L. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatő szewezet, me|yet az
eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal vagy végzéssel a szewezetbejegyzéséről
tud megtenni. Amennyibenezen okiľat a|apjánnem igazolhatók a törvény 3. $ (1) bekezdés 1.
pontjában meghatráľozott feltételek, további okiĺatok becsatolása szfüséges (pl: több mint
Z1vo-os tulajdonnal bíró jogi személy 30 napnál nem régebbi 30 napnál nem ľégebbi hiteles
cégkivonata, külföldön bejegyzett cég esetén annak hiteles fordítása is).

Amennyiben az ajránlattevő nem egyéni vállalkozó' a versenyeztetésí eljárás során benyújtott
aján7atátt, toválbbá az ajánlat mellékleteként benffitott valamennyi nyilatkozatát cégszeru
aláÍľással kell ellátnia. Cégszeru a|áftás során a cégképviseletére jogosult szemé|yĺszemélyek
a táľsaság kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott cégneve a|á nevét{nevtiket
tinállóaďegyüttesen kjalírják alá hiteles céga|áírási nyilatkozatuknak megfelelően.

A Bonyolító az aján|attevőt - az összes ajánlattevő szálmźĺa azonos feltételekkel _ ajánlott,
téľtivevényes levélben, 5 munkanapos hatáľidő kitűzésével felszólítja az aján|attal kapcsolatos
foľmai vagy taftalmi hiányosságok pőtIásfua, amennyiben a szi.ikséges nyilatkozatokat,
igazolásokat nem megfelelően, ill. nem teljes körÍien csatolta. Amennyiben az ajánlattevő a
felhívás kézhezvételét követőeĺ az abban megjelölt határidőre a hilányt nem, vagy nem teljes
ktiľűen pótolja, úgy ajźn|ata a hiánypótlási határidő elteltének napjáú követő naptól
érvénytelennek minősĹil, és apályőlzattovźbbi részében nem vehet részt.

A Bonyolító a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hirányokról és a hiánypótlási
határidőről egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az ĺisszes ajánlattevőt.

A hiĺánypótlás nem teľjedhet ki az ajánlat módosításáľa.

Nincs helye hianypótlási felhívás kibocsátásának, és az ajárlattevo ajárúata éľvénytelennek
minőstil, amennyiben

a.) az ajánlati biztosíték összege a pályázati dokumentáció 1. pontjában meghatátozott
hatĺáridőn belül nem kerül jóváíľásta a KiÍľó bankszám|ájan.

b.) nem jelöl meg bérleti díjat.

,, 
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6. Az ajánlat formai kłivetelményeĺ

A pá|yáző pát|yázatált zźtrt, jelzés nélküli boľítékban, 1 példányban kłiteles az ajránlatok
benyújtásrára nyitva álló határidőben és helyen, az adott pá|yázatra utaló jelzés se|, a pályázati
felhív ásb an me ghatár ozott módon benýj tani.

Az ajánlat mĺnden oldalát folyamatos számozással kell ellátni ós össze kell fűznĺ. Az
oldalak soľľendjét a 11. sz. mellék|et tarta|mazza.

Az iratot |ezálrt, séľtetlen boľítékban, személyesen, kézbesítő vagy futár útján vagy postai riton
lehet benffitani. A borítékĺa kizátő|ag apá|yázattőLÍgyátkell ráírni, az alábbiak szerint:

,, Budapest vlil. keľület t.lllĺĺ ĺt 16ĺB.,ülĺĺ ĺt 18. szám alattĺ, 36763t0tN48,
36764l0lN1,36764l0lV3 hľsz..ú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyiittes

bérbevétele''

A Bonyolítő |ezáttat|arl vagy sérült borítékot nem vesz át.

A Bonyolítő az ajánlattételi hatĺáridő Iejárta után csak abban az esetben vesz źi aján|atot,ha az
ajánlattevo vagy meghata|mazottja az aján|attételi hatáľidő előtt az ajźnLattételi felhívásban
megjelölt helyen megjelent, de azt méltráĺlyolható okból a Bonyolító érdekkörében felmerült
okból nem tudta időben benyíjtani (p1.: sorban állás). A Bonyolító minden aján|attéte|i
hatáľidőn túl benýjtott aj ánlatot éľvénýelennek nyilvĺánít.

Amennyiben az aján|attevő a versenyeztetési eIjárás bármelyik szakaszában meghatalmazott
iLtjan iár el, a teljes bizonyító eĘű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányát is
mellékelni ke|| az ajínIathoz. A Polgári Peľľendtaľtás 196. $-a szerint a teljes bizonyító erejrĺ
maganokiĺatnak az a|ábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

a) akíźllrító az okiratot saját kezűleg íĺta és a|áírta;

b) két tarui az okiraton aláíráłsáva| igazo|ja, hogy a kiállító a nem álta|a íľt okiratot előttĹik
írta a|á, vagy a|áírását előtttik sajáłtkezu a|áírásának ismerte e|; az okiraton a tanfü
lakóhelyét (címét) is fel kell tĹintetni;

c) akiá||ítő a|átírása vagy kézje1ye az okiľaton kozjegyző által hitelesítve van;

d) a gazdálkodó szervezet źL|taI üzleti körében kiállított okiľatot szabá|yszerőeĺ a|áírták;

e) ügyvéd (ogtanácsos) az áitala készített okirat szabályszeru ellenjegyzésével bizonyítja,
hogy a kiál'|ítő a nem á|ta|a írt okiľatot előtte írta aIá, vagy a|áírását előtte saját kezű
a|áírásának ismerte el, illetőleg a kíől|ítő minősített elektronikus a|áírásánaI a|áírt
elektronikus okiĺat tartalma az tigyvéd álta|készített elektronikus okiratéval megegyezik;

Đ az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Amennyiben az ajánlattevő egyéni váůIakoző' a versenyeztetési eljárás során nevében
nyilatkozatot maga vagy meghata|mazottja űtjaľ' tehet. Amennyiben az aján|attevő jogi
személy vagy egyéb szervezet' a versenyeztetési eljárás soľán nevében nyilatkozatot a
képviseleti joggal ľendelkező személy, vagy e jogi szeméLylszervezet meghatalmazottjatehet.

7. Az ajánlat módosítása

Az aján|attevő az aján|attéteIi hatráridő |ejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pál'yázati
ajáĺůatátt, az ajátn7attéte|í hatőLÍidő lejáľtát kĺivetően azonban a benyújtott ajánlatok nem
módosíthatók.

Az aján|att kötóttség az aján|attételi hatáľidő lejáĺtánaknapjźxa| kezdődik.

&'l
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8. Ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő 60 napig teľjedő ajáĺl|ati kötöttséget kiiteles vállalni, amely az ajánlattéte|i
határidő lejártának napjávalkezdődik. Az ajőn|attevő kĺiteles nyilatkozni, hogy amennyiben a
Kiíĺő az ajĺínlatok bírá|atálra vonatkozó határidőt elhalasztotta, űgy vál|a|ja az ajánlati
köttittség ugyanannyi nappal töľténő meghosszabbításátt.
Az aján|ati kötöttség taľtalmiának meghatározásátra a Polgáľi TöľvénykönyvľőI szóIó 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései iľanyadóak, különtis tekintettel a 6:64. $-ra.

Az aján|at olyan megállapodást, kezdeményező nyilatkozatot jelent, amely legalább a törvény
alapján lényegesnek tekintett szerződéses elemeket tarta|mazza, s egyéľtelműen kitűnik
belőle, hogy az abban foglaltak ügyletkötési akaratot tĹikľöznek, tehát a nyilatkozó _
elfogadás esetén _ aztmagáłtanézve kötelezőnek ismeri el.

Az ajánlati kötöttség azzal jźr, hogy ha a másik fé| az adott időhatáľon belül az ajátn7atot
elfogadja, a szerződés a törvény rendelkezése folytĺín létrejön. Az ajánlat megtételével tehát
függő helyzet alakul ki, mely az ajźnlatiktitöttség leteltével ér véget.

Amennyiben az ajánlattevő az aján|ati kötöttségének ideje a|att aján|atát visszavonja, a
befizetett aján|ati biztosítékot elveszti.

A Kiíró az aj6n|ati biztosítékot a felhívás visszavonása, az eljárás eredménýelenségének
megállapítása esetén, illetve _ az ajánlatok elbíľását követően - a nem nyertes ajánlattevők
részéte kciteles a közléstől szálmított 15 munkanapon belül visszafizetni. A Kiíró az ajánlati
biztosíték utiín kamatot nem fizet, kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja.

9. Apáiyánatok bontása

A páĺIyázati ajánlatokat tartalmaző zátt borítékok felbontását a Bonyolítő végzi a páIyázati
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánLatok felbontásán, a Bonyolítón kívĹil megbízott
jogi képviselőjének is jelen kell lennie, továbbá jelen lehetnek az ajánlattevők, valamint az
általuk íľásban meghatalmazott személyek. A képviseleti jogosultságot megfelelően igazolni
kell ( szem éIy i ígazo|vány, meghat a|mazás).

Az aján|attevők a bontás időpontjĺáról kültin éľtesítést nem kapnak. Az aján|atok felbontásán
j elen l évők j elenlétfü ígazo|ás átr aj el enléti ív et íĺľrak alá.

Az ajánlatok felbontásakor a Bonyolító ismeľteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét
(székhelyét), az általuk felkínák béľleti dí.i ajánlatot, az ingatlanban végezni kívánt
tevékenysé get, az egyéb vállalásokat.

Az ajánlattevő a fenti adatok ismeľtetését nem tilthatja meg.

A Bonyolítő az ajánlatok felbontásálrőI, az aján7atok ismertetett taĺta|mőttó| jegyzőkönyvet
készít, amelyet az ajźn|attevőknek erre vonatkoző igény esetén átad, illetve megküld. A
jegyzőkönyvet a Bonyolító képviselője és a jegyzőkönyvvezető írja a|á, és a bontáson
megj elent aj ánlattevők ktizül felkért személyek aláírásukkal hitelesítik.

Io. Az aján|at éľvénytelenségeinek eseteĺ

A Bonyolító érvénýelennek nyilvránída az ajźn|atot,ha

a.) a felhívásban megjelölttőleltérő módon (elektronikus riton) kézbesítették,

b.) az ajáil,attevo az ajálĺúattételi hatĺáľidőn túl nyĺjtotta be ajánlatát, vagy az ajánlat az
ajánIattéte|i hatáľidőn túl éľkezik be,

c.) azt olyan ajánlattevő nyujtotta be, aki az onkormányzatta| szembeni korábbi fizetési
kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb) nem teljesítette,



d.) a páLyázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatvanynak megfelelő formában
és adatokkal nyíjtotta be,

e.) az ajánlattevőnek a páiyázatí dokumentációban szereplő iratokat, igazolásokat nem, vagy
nem aZ előíľásnak megfelelően csatolta, ideéľtve, ha az ajánlattevő nem csatolta arról
szóló nyilatkozatźtt, hogy nincs köztartozása, (adó, vám, társadalombiztosítási jĺáľulék és
egyéb, az á||arnhálztaťtás más alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége), ha
ezek csatol ásőt a páIy ázati kiíľás előírta,

f'.) az ajánlat nem felel meg a pá|yázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy
az aján|attevő nem tett apáiyátzati dokumentációban foglaltaknak megfelelő ajánlatot,

E,) az ajőn|attevő valótlan adatot kĺjzölt,

h.) az ajźnlattevő a hiánypótlási felhívásbarr foglaltaknak a ľendelkezésére álló határidőn
belül nem vagy nem teljes köriĺen tett eleget,

i) amennyiben az ajánlatbarl foglalt tevékenységi kciľ végzését magasabb szintű jogszabály
ktzátrja.

Aze|jáľás további szakaszábannem vehet résztaz, aki érvényte|eĺpályázati ajánlatot tett.

11. A pálilyálz;ati ajánlatok elbíľálása, az elbíľálás szempontjai

A Bonyolítő apáiyátzati dokumentáciőban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult
megvizsgá|ni az ajánlattevők alkalmasságźtt a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A benyíjtott ajanlatok a|apjźn a Bonyolító éĺtékeli apá|yázatokat, meghatálrozza a benyíjtott
pőiyázatok sorrendjét, és javaslatottesz a Kiíľónak apőlyázat eredményének megállapításáĺa.

Amennyiben a benyrijtotÍ. ajánlatok alapjrárr több ajánlattevő a meghatározott éľtékelési
szempontok szerint a legmagasabb pontszámot éri el, a Bonyolító a második foľdulóban _
ezen aján|attevőktől _ új ajánlatot kér. Amennyiben ismételten azonos ajránlatok érkeznek,
Bonyolító addig kér be újabb ajánlatokat, ameddig olyan ajálĺúat nem érkezik, amíg nem
választhatő ki a meghatározott értékelési szempontok szeľinti legmagasabb pontszámot elérő
ajánlat.

A pá|yázatok eredményét a Kiíró állapítja meg. A pá|yázati ajánlatok eľedményét Kiítő a
bontástól számított 60 napon beltil állapítja meg. Az eredmény megállapításának hatĺáľideje
egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az űj hatráridőről, illetve annak
fĹiggvényében az aján|ati kötöttség időtanamának meghosszabbításáról a Bonyolító kciteles
hirdetményi úton tájékoztatni az érintetteket.

A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapjan áI|apítja
meg a páIyázat eredményét és raĺlgsorolja a pályázati ajánlatokat. Apáiyázat nyeľtese az, aki
a pályázatí dokumentációban rogzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési
szempontok alapj ĺán legj obb aj iánlatott tette.

A Kiíľó jogosult a páIyázat eredményét a benyríjtott ajánlatban foglaltaktól eltéľő feltétellel
megállapítani.

A Kiíró a Ptk. 6:74 E (2) bekezdése alapján kiköti, hogy a pá|yázati felhívásbaĺl foglaltaknak
megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben is fenntartja a jogát arra, hogy ne kössön
bérleti szerződést.

Aĺz e|bíráiáts fő szempontja:

. az ajánlott béľletĺ díj összege.
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A pályázati ajánlatok e|bíráiása során a Kiíľó írásban felvilágosítást kérhet a pályázati
ajánlattevőtó| az ajĺánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíľó a felvilágosítás kéréséről
és annak tartalmáról haladéktalanul írásban éĺtesíti a többi pá|yázati ajánlattevőt is.

1.2. osszeférhetetlenség

A veľsenyeztetési eljáľás során ĺisszeféľhetetlenséget kell megállapítani, ha a versenyeztetési
eljárás bonyolításában vagy az ajánLatok elbírálásában olyan személy vesz tészt, aki maga is
ajánlattevő, vagy

a.) annak kĺizeli hozzőtatĺozója (Ptk.: 8:1. $ (1) 1. pontja)'

b.) annak munkaviszony alapjan felettese vagy alkalmazottja,

c.) akitől bármely oknál fogva nem váľható el az tigy elfogulatlan megítélése.

1'3. A pá|yánati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

A Kiíró éľvénýelenné nyilvánítja a versenyeztetési eljárás, ha

a.) az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,

b.) valamelyik ajanlattevł| az eljárás tisztaságátt vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosaĺl
sértő cselekményt k<ivet el.

A Kiíró eredménýelennek nyilvánítja az e|játrást,ha

a.) nem érkęzett ajátn|at,

b.) az ajanlattevők kizĺáľólag éľvénytelen ajánlatot nýjtottak be,

c.) az ajĺánlatok bírálata során a Bonyolító az összes ajanlatot éľvénytelenné irźtnyította,

d.) az tnkoľmanyzat érdekeinek védelmében.

Eľedménýelen eljáľás esetén a Kiíró dcint a további vagyonügyleti eljáľásról.

14. Eľedményhĺľdeté s, szerződéskötés

A pá|yázat eredményéľől a Kiíľó legkésőbb 2017. januáľ 09.ĺg dönt, amelyről Bonyolító 15
napon belül valamennyi aján|attevot íľásban értesíti.

A Bérbeadő apá,|yázatnyeľtesével a d<intés áLtvéte|étkcivetően az onkormányzattulajdonábaĺr
álló nem lakás céljáľaszo|gát|ő helyiségek béľbeadásĺának feltételeiľől szóló 3512013. (vI. 20.)
tinkormányzati rcĺdelet 18.$-ában foglalt hatáĺidőn belül bérleti szerződést köt. A nyertes
ajiánlattevő visszalépése esetén a bérbeadó jogosult a páiyázati eljárás Soľon ktjvetkező
helyezetdével bérleti szetzódést kötni, amennyiben a páIyázat eredményének
me gáll ap ítás akor a más odik l egj obb aj án7at meghatáĺ ozásra került.

A nyeľtes ajĺínlattevő esetében a befizetett ajĺánlati biztosíték a fizetendő óvadék összegébe
beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható, vagy
érdekkörében felmeľült más okból hitisul meg' az ajariati biztosítékot elveszti. Az e|vesztett
aján|atibiztosíték a Kiíľót illeti meg.

15. Egyéb ľendelkezések

Az ingatlanok megtekinthetők a dokumentáció I. pontjábaĺl megjel<ilt időpontban, azonban a
megtekintés időpontj ĺáľól a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. mnkatársáv a|'.

Az aján|attevó az ajánlatok felbontásig köteles titokban tartani az ajánlatálnak tatalmát, és a
Kiíró á]tal a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott
minden téný, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, aľľő| tájékoztatást harmadik
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személynek nem adhat.Ez a tilalom nem terjed ki a finanszíĺozó ban]ĺkal és konzorciális
ajánlat esetén arésztvevókkel való kapcsolattartásľa. Ha az ajánlattevő vagy az érdekkĺirében
álló más személy apályázat titkosságát megséľtette, a Bonyolító az ajánlatźú érvénytelennek
nyilvránítja.

A Bonyolítő az ajánlatok tarta|mált a pá|yázat |ezálrásáig titkosan kezeli, tartalmukról
felvilágosítást sem kívülállóknak, sem apályázaton ľésztvevőknek nem adhat.

A Kiíró az ajźnlatokatkizárő|ag elbíľálásrahasználhatja fel, más célú felhasználás esetéĺ az
ajiánlattevővel külĺin meg kell anól állapodnia.

A Kiíľó a pźlyázati eljĺáľás során készített jegyzőkönyveket, dokumentumokat köteles 5 évig
megőľizni, továbbá ilyen jellegu ellenőrzés esetén az e||enorzést végzó szerv, személyek
ľendelkezéséľe bocsátani.

A jelen dokumentációban nem szabál|yozott kérdésekben a Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének I36t2OÍ6. (VI. 02.) hatátozata, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelke zései az irrányadóak.

Budapest,

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat

nevében elját6

Józsefvĺárosi Gazdálkodási Központ Zĺt.
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Mellékletek:
1. számú' melléklet: Jelentkezési lap egyéni vállalkozók számára
2. számű melléklet: Jelentkezési lap jogi személyek és egyéb szeĺvezetekszámáta
3. számű melléklet: Ajránlati összesítő
4. számű melléklet:Nyi|atkozat végelszámolásról, csődeljáľásról, felszámolásľól,

végrehajtási elj áľásľól
5. számú' melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáľőI, szerződéskötésľől,

szeľződésktitési képes ségľől, aj ránlati köttittsé$ől
6. számű melléklet: Nyilatkozat Kiíróval szemben fennálló tartozásró|, továbbá adó és

adók módj áľa behaj that ő ko ztaĺtozásr ő|
7. számű melléklet: Nyilatkozat pénz:d;gyi alkalmasságról
8. számli' melléklet: Nyilatkozat a bankszám|aszálmrő|
9. száműmelléklet: Nyilatkozat a szewezet át|áthatóságátő|
10. számú' melléklet: Bérleti szerződés tewezet
11. szálmú,melléklet: osszefoglaló a benyríjtandó ajánlat foľmai és tartalmi

követelményeiľől
12. szátmú'melléklet: Általĺános tájékoztatő
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1' számú melléklet

a Budapest VIII. keľüIet, Üllĺi ĺt 1ólB. és az tluĺĺ út 1.8. számalattĺ, 36763t0tv48,
36764l0lNt,36764l0lV3 helyrajzĺ számú nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek egyĺĺttes

bérbeadása

Jelentkezésĺ lap

egyéni vállalkozók számáľa

Budapest,

Az aján|attevő neve:

Székhelve:

Te1efonszáma:

Fax szźtma.

E-mail címe:

fłnn|cn eírne.

g 
- I ^1 ^- - ^ - ^+ A L ^-1-2 l^ ^1-

Bankszámlaszáma:

Meshatalmazottĺevel:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

l Meghatalmazott esetén

ajiánlattevő aláírása

l8



f. számú'me||ék|et

a Budapest vlil. keľĺilet, Ünĺĺ ĺt 1ólB. és az t..ĺlloĺ út 18. szám alattĺ,36.I63totV48,
36764l0lNÍ,36764l0lV3 helyľajzĺ számú nem lakás céljáľa szolgáló helyiségek együttes

bérbeadása

Jelentkezésĺ lap

jogi személyek és egyéb szervezetek számáľa

Budapest,

é

Jogi szemé|ylszervezet neve,
cégformája:

Székhelve:

Postacíme:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mailcíme:

Statisztikai számiel:

Cégnyilvántaľtási/nyilvántartási
c'zĄrĺ1c.

Adőszáma:

S zámlav ezető banki ának neve:

Bankszámlaszáma:

Képviselőj ének neve, beosztása:

Meghatalmazottnevez

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

2 Meghatalmazott esetén

cégszerí a|áírás

t9



3. számú' melléklet

a Budapest VIII. keľület, tnloĺ ĺt 16ĺB. és a,vlaift 18. szám alattĺ,36763totV48,
36764lolN1,36764l0lV3 helyľajzi számű nem lakás céljáľa szolgáló helyĺségek együttes

béľbeadása

AJAIILATI OSSZESITO

Alulíľott. .....(névljogi
szemé|yl szervezet neve) a Budapest VIII. szźlm a|atti,

..l...ĺ..' helyľajzi számú nem lakás céIjźra szolgáiő helyiségek bérbeadására kiírt
páIyázatta ajánlatomat az alábbiakban foglalom cissze:

Nettó havi bérleti díj aján|at: . . .. . .. . . ..... . ..Ft

Bérbevétel iđőtaĺtama*.. hatőrozat|aĺ l hatáĺozott idő: . . . . . .. . ..év

A bérbevéte| cé|ja/ helyiségekb en v égzendő tevékenység:

Szeszesitalt xkívánok foľgalmazni / nem kívánok forgalmazni.

(A helyiségekbenvégeznikívánt tevékenységhez szükséges TEÁOR könel rendelkezni kell.)

Egyéb vállalások:

Budapest,

ajźn|attev ó a|áíľ ásal cégszeru a|áíĺ ás

4 x-galmegjelölt résznéI a megfelelő szöveg a|áů,ńzanđő.

\r
j'{
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4. számri melléklet

a Budapest vlil. keľület, tnlĺi ĺt 16/B. és az UItĺĺ út 18. szám a|atti,36763t0ĺN48,
36764lolNl,36764loĺN3 helyľajzĺ számri nem |akás céljáľa szolgáló helyĺségek együttes

bérbeadása

NYILATKOZAT

Vége|számolásról, csőde|jáľásľĺól, felszámolásľól, végrehajtásĺ eljáľásról

Alulírott. (név) kijelentem, hogy az egyéni
vállalkozásom ellen végrehajtás elj ráľás folyamatban xvaďnincs

Budapest,

ajźn|attevo a|áírása

Alulírott
(ogi szeméIylszeĺvezet neve) képviseletében kijelentem, hogy a társasáýszervezet

o végelszĺímolás alatt *á|Unem á,||

. ellen csődeljárás folyamatban xvaďnincs

. ellen felszámolási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

. végrehajtási eljáľás folyamatban *vaďnincs.

Budapest,

4 x-gal megjelölt résznéI a megfelelő sz<iveg a|áłlűzandó.

cégszeru aIáíĺás

2t/
*fu



5. számú melléklet

a Budapest VIII. keľület, tllĺi ĺt 16/8. és az tnlĺĺ tit 18. száma|atti,36763t0tV48,
36764l0lN1,36764l0lV3 helyrajzĺ számű nem lakás cé|jáľa szolgáló helyĺségek együttes

bérbeadása

NYILATKOZAT

a pá,ty ázati feltéte|ek elfogadásáľól'

szeľződéskötésľől,

szeľződéskötési képességről,

aj ánlatĺ kötłittségről

Alulírott.
.(névljogi szeméIylszervezet neve) kijelentem, hogy apźlyázattáltgyát részletesen

megismeľtem, az aján|attétel feltételeit, a pá|yázati kiírást magamÍa nézve kötelezően
elfogadom.

Nyilatkozom, hogy a helyiségeket megtekintettem, az ái|apotát megismeľtem és azt elfogadom.

APályázathoz mellékelt bérbeadásiszeruodés szövegét megismeľtem és elfogadom.

Kijelentem, hogy Magyaroľszágonbérleti jogviszony létesítésére jogosult vagyok.

Kijelentem, hogy a páIyázati dokumentáciőban szereplő 60 napos aján|ati kdtöttséget
vállalom. Amennyiben a Kiíľó az aján|atok bírá|atát elhalasztotta, úgy vállalom az aján|ati
kötdttség ugyanannyi nappal tciľténő meghosszabbításáLt.

Budapest,

.Y,{

aj anlattevő aláírása I cégszeru aláírás
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6. számű melléklet

a Budapest VIII. keriilet, t]ttőĺ út \618. és az t]llői út 18. szám a|atti, 3676310lN48,
3ďI64l0lN1,36764lolM3 helyľajzĺ számú nem lakás céljáľa szo|gáiő helyĺségek együttes

béľbeadása

NYILATKOZAT

Kĺíróval szemben fennáIló tartozásróll' továbbá adó és adók módjára behajtandó
kłiztartozásról

Alulíľott .''... (mint a.....

.... (ogi szemé|yĺszeÍvezet neve) vezető tisztségviselője) kijelentem, hogy az
ajiínlattevőnek,

- Kiíróval szemben béľleti/hasznőlati-, kapcsolódó közüzemĹ és különszolgáltatási díj
taĺtozása * vanJ nincs;
- Kiíľóval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettsége * vanJ nincs;
- Kiíróval szemben ađőtartozása * vanl nincs;
- Kiíróval szemben egyéb jogcímen fennálló tartozása * vanJ nincs,

melyeket az a|őtbbi okiľatokkal igazolok:

1.

2.

3.

továbbá kijelentem, hogy adó és adók módjĺára behajtandó köztartozásom nem áll fenn,
melyet a30 ĺapnáll nem ľégebbi NAv álta|kiá..||ított nullás igazolással igazolok.

Budapest,

aj ĺánlattevő aláír ásal cégszeríj a|áír ás

4 x-gal jelĺilt részné| a megfelelő szöveg a|áłlűzarĺdó.

f3 -fl



7. számú melléklet

a Budapest vlil. kerület, tllĺĺ ĺt 16/8. és az tllĺĺ út 18. szám alatti,36763totN48,
36764l0lN1,36764l0lV3 helyrąizi számú nem |akás cé|jára szo|gá|ĺí he|yiségek egyiittes

béľbeadása

NYILATKOZAT

Pénzĺigyĺ alkalmasságľól

Alulírott ...... (mint a

.... (ogi szeméIylszeÍvezet neve) vezető tisztségviselője,) kijelentem, hogy a
páiyázat tárgyát képezłĺ ingatlan béľleti díjának megfizetésére képes vagyoVaz á|ta|am
képviselt jogi szeméIylszervezet képes, a bérletĹ, ktizĹizemi és kül<ĺnszo|gá|tatási díj
megfizetéséhez sztikséges anyagi eszkĺjzök a ľendelkezésre állnak.

Budapest,

aján|attev ő cégszeru aláírása

frĺ\Äĺ
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8. számú melléklet

a Budapest vlil. kerület, I']llőĺ út 16/8. és az t]llőĺ út t'8. szám a|atti,36763lolN48,
36764l0lN1,36764l0lV3 helyľajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyiittes

béľbeadása

NYILATKOZAT
a bankszámlaszámról

A pályázati felhívás visszavonása, a pőiyázati eljárás eredménytelenségének megállapítása,

illetőleg _ az ajánlatok elbírálását kĺivetően - más aján|attevő nyeľtessége esetén kérem az
áLl;tat'aml a jogi szemé|yĺszewezet áita| befizetett ajránlati biztosíték összegét az a|ábbi
bankszáml aszámr a visszautalni:

B anks zámI av ezeto p énzintézet:

Bankszámlaszźtm.

Bankszámlával ľendelkezni jogosult:

(név, lakcím vagy székhely)

Budapest,

aj ĺánl attevő aIáíĺ ás al cé gszeru a|áír ás

rs/
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9. számú melléklet

a Budapest VIII. keľtilet, tllĺĺ ĺt 1618. és az tItlőĺ út 18. szám ďatti,36763t0tN48,
36764l0lN1',36764lolN3 helyľajzĺ számú nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek együttes

bérbeadása

NYILATKOZAT

AlulÍrott .... (név), mint a

(ogi szemé|ylszervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a
társasáýszervezet a nemzeti vagyonľól sző|ó 2011. évi CXCVI. töľvény 3' $ (1) bekezdés 1.)
pontj a szerinti át|átható szervezetnek minősül'

^r|árhaó 

szervezetnek min ő sü| :

b) az o|yan belftildi vagy hilftildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezí5 gazdílkodó szervezet, amely
megfelel a kijvetkező feltételeknek:

bą) _ a nyilvĺánosan működő részvénýiíĺsaság kivételéve| - tulajdonosi szeĺkezete, a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzésérő| és megakadiílyozásźtó| szóló törvény szerint meghatáÍozott tényleges tulajdonosa
megismerhető,

bb) az Evópai Unió tagáIlamíban, az Európai Gazdasági Térségről szóló megĺíllapodĺásban részes államban, a Gazdasági
Egytittműködési és Fej|esztési Szervezet tagĺá||amábaĺr vagy olyaĺr ĺíllamban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséról szó|ó egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatźrozott e||enorzött kiilft'ldi táĺsaságnak,

bd) a gazdźlkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten tłjbb rnint 257o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavaz ati joggal
bíró jogi szemé|y, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szewezet tekintetében a bą), bb) és ác) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c) az a civi| szervezet és avízi társulat, amely megfelel a következ<í feltéte|eknek:

ca) vezetó tisztségviselĺĺi megismerhetĺĺk

cb) a civil szeÍvezet és a vízi tĺíľsulat, valamint ezek vezeto tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25vo-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagríllamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megríllapodásban, részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan ríllamban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatiís elkerĺiléséről szó|ó egyezménye van.

Fentieket az a|źLbbi okiĺatokkal igazolok:
1. Eredeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet

bejegyzéséľől,

Kijelentem, a fenti ingatlan bérlete időszakában a jogi szeméIylszeÍvezet tekintetében nem
terveztink olyan vá|tozást, amely miatt a jogi szeméIylszervezet már nem minősĹilne átlátható
szervezetnek.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben brármiféle vő]tozás miatt a jogi szemé|yĺszewezet már
nem minőstĺlne átlátható szeľvezetnek, a bérbeadó a bérleti szerzőđést jogosult felmondani.

Budapest,

2.

i-ĺ

aj ánlattevő a|áír ásal cégszeríj a|áírás
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10. számrí melléklet

A pályázati dokumentációhoz nem kell csatolni. kizĺárólag tájékoztató iellegrí!

Helyĺségek béľleti szerződés
teľ v ezete

hat á,rozatlan időľe
/egyoldalú kötelezettségvállalásĺ nyilatkoz attal együtt éľvényes/

amely egyrészró|

a Budapest Józsefvárosi onkormányzat (|O82 Budapest, Baross u.63-67. adószáma.. 15735715-2-42 a
továbbiakban: onkormányzat), mint a bérleményeket tulajdonosa és bérbeadó nevében eljáró
Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont zÍt. (Ío83 Budapest, Losonci u. f, cégszáma: 01-09-f65463,
képv: ) (atovábbiakban: Béľbeadó)
másrészről

............. Kft
Székhelv:
Cégegýzskszám:
Adószáma:
Képviselő neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Telefonszám:
Lakcím:
Személyig.. szám:
Lakcímkártya szám:
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)
(a berbeadó és béľlő a továbbiakban együtt: szerzódó felek) köztitt jött létre alulírott helyen és napon
az a|ábbi feltéte lekkel :

1.

A Budapest Főváľos YIII. Keľiilet Józsefváľosi onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest
VIII. keľiilet............ helyrajzi szá'ma|att nyilvántanott, a......... száma|attta|6iható .....
m2 alapterületiĺ utcai bej{lratű (tulajdoni lapon: .......) földszinti és pinceszinti (.....hrsz-ú helyiség)
nem lakás cé|jára szol.gáiő helyiségek (a továbbiakban: ).

2.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváros onkormányzat Képviselő-testülete a ...l.......
(...........) száłmli határozatában döntĺitt a béľleményeknek - üres helyiségekként - a Béľlő részéte
nvĺlvános egvfoľdulós pálvázat nveľteseként történő bérbeadásáról haĹáľozat|anIhatálrozo|ít
időre. Eľre tekintettel a Bérbeadó a jelen bérleti szerződéssel bérbe adja, a Béľlő pedig megtekintett
állapotban bérletbe veszi aZ 1. pontban meghatározott bérleményeket. A Béľlő kije|enti, a
bérleményeket megtekintette, az ái|apotát ismeri, azt e|fogadja.



3.

A szerzódo felek rögzítik, hogy az onkormányzatot illetik meg a jelen bérleti szerződésbőI eredő
bérbeadói jogok - ezen belül a bérleti közmű díj - és terhelik a bérbeadói kötelezettségek. A Bérbeadó
a bérbeadás tekintetében az onkormányzat megbízá',sa a|apján, helyette és a nevében jár el. A
szerződésből eredő igények érvényesítésére bíróságok és hatóságok előtt az onkormányzatjogosult.

4.

A szprződó felek rögzítik, hogy a Béľlő a bérleményeket ......... ...... cé|jára veszi bérbe.

Béľlő kijelenti, hogy a szerződés megkĺitése időpontjában a neÍnzeti vagyonról szó|ó f0I1. évi
Cxcvl. törvény 3. $. szerinti ált|álrhaó szervezetnek minősül. Tudomásul veszi, ha a bérleti időszak
alatt a tulajdonosi szerkezetében bęállott vźůtozás folytán már nem minősül át|átható szervezetnek, a
bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal és kártalanítiás nélkĺ.il felmondhatja.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy a bérleményekben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az
engedélyező hatóságok, szakhatóságok és közüzemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok)
nyilatkozatát, illetve a jogszabály szerinti tulajdonosi hozzájźłru|źłst neki kell megszereznie, Erue
tekintettel a Béľbeadó nem szavatolja, hogy a Bérlő a helyiségekbenazá,|ta|a kívánt tevékenységet
folytathatja. Amennyiben a jelen pontban meghatfuozott tevékenység a Bérlőnek nem felróható okból,
az előbbi hatóságok elutasító döntése miatt nem végezhető, a felek a bérleti szerződést közös
megegyezés sel felbontj ák.

Bér|ő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tevékenysége megkezdése előtt a jelen bérlęti
szerződésben megállapított helyiségek használati módja megváitoztatásálhoz a társasház be|eegyező
nyilatkozata szükséges lehet. Ha a beleegyezést nem kapja meg, a bérbeadóval szemben kár- vagy
megtérítési igénnyel nem léphet fe|. Ez esetben a felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel
felbontják.

3.

A Béľbeadó az I.l pontban meghatározott bérleményeket határozat|an időre adja bérbe a Bérlőnek.
A béľletijogviszony kezdete: a szeľződés kelte
A béľleti díjfizetési kötelezettség kezdete: .!.9.'.!,!.'.g

A bérleti jogviszony vége: határozatlan ĺdejíĺ' 30 napos felmondásĺ hatĺáľidő kikiitésével.

6.

A szerződó felek a bérleti jogviszony kezdetén a bértetĺ díiat ............ Ft/łló + ÁFA, azaz
.... forint/hó + Ár'a, összegben határozzálkmeg. A Bértő tudomásul veszi, hogy a

bérleti díj évente, az adott év januáłr l-től a KsH által kozzétett e|őzó évi inflációs index mértékével
emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja ..'..'. január hónap. A január havi emelés
ö s s zege február hó napban keru| szárn|á,záłsr a.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen megsziĺnése esetén a 31.
pontban foglalt kitirítési kötelezettségének nem tesz eleget, a bérleti szerződés megszűnését követő
naptól a helyiségek tényleges kiürítéséig ajogcím nélktili használat után havonta, a bérletijogviszony
megszűnésének időpontjában iľányadó bérleti díjjal azonos összegii hasznáiati díjat kell megfizetnie.
A használati díjról a Bérbeadó nem állít ki havonta szátm|átt, csak utó|ag, a használati díj megfizetése
után. A használati dijat havonta előre, minden hónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti díj
megfizetésére szo|gáiő - a bérleti díjról kiállított utolsó havi számlán levő - bankszámláĺa ttjrténó
átutalással' Amennyiben a bankszámlaszám változik a Bérbeadó erĺő|tájékoztatást ad. A használati díj
akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a tárgyhónap fo. napjáig a Bérbeadó bankszámláján jőváírásra
kertil. A használati díj késedelmes fizetése esetén a Bérbeadó a Polgári Törvénykönyvben
meghatározottkésedelmikamatotszámítjaf e|.

\r
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A Bérlő egyéb fizetési kĺĺtelezettségei:

Y íz és csatornadíj l v źitozóĺ

Szemétszállítás díja:

Áramdíj tvá|tozól

Gáz szo|gáitatás díj a lv áitoző|

Fűtés szol gá|tatás l v áitozó l

A szprződés ktitésekor ...,-Ft/hó + ÁFA' évente a bérbeadó
ríltal meghatőrozott cisszegre változik. A Szolgáltatóval kötott
megállapodiás alapján fizetendő. Amennyiben a helyiségekben új
vízóralvízórák felszerelése megtörténik, és a Szolgáltatóval
kötött megállapodást a Bérlő bemutatja, az átta|átnydíj törlésre
kerül. Az áta|ánydíj összege egyénileg (az adott háze|számo|ás
alapján) kerül kiszámolásra.

A szerződés kötésekoľ 2.091..Fíhó + ÁFA, évente a bérbeadó
által meghatározott összegre változik.

A SzolgíltatóVal ktitött megállapodás alapján fizetendő.

A SzolgáltatóVal kötött megállapodás alapján fizetendó.

Szolgáltatóval kötött megállapodás alapján fizetendó.

A fizetési k<ĺtelezettség összege a vonatkozó rendeletek vá|tozása esetén módosul.

A Béľlő az e|óbbi fizetési kötelezettségek teljesítését vállalja.

8.

A Bérlő a havi bérleti díjat havonta előre, a tárgyhónap 15. napjáig köteles megfizetni, a Béľbeadó
nevében kiállított szółm|a a|apján, a szárn7án szereplő bankszámlára. A bankszáĺnla száma a béľleti
szerződés megkötésének időpontjában 1043387-00028864-00000008 (K & H Bank zÍt). A
bankszámla száma a bérleti szerződés időszaka alatt változhat, amelyről a Béľbeadő tÁjékoztatja a
Béľlőt. A BérIőt a bérleti díj az 5.l pontban szereplő időponttól terheli. A Béľlő a bérleti ddat abban
az esetben is kĺiteles havonta megfizetni, ha a havi szánlát valamilyen okból nem kapja kézhez. Ez
esetben a bérleti díjat az e|ózó havi szám|án levő bankszám|á'ra kĺiteles átutalni. A bérleti dijfizetés
akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a tfugyhóĺap 20. napjáĺig a Béľbeadó bankszámláj án jóváftásra
kerüI. Amennyiben a Béľlő a fizetési kötelezettséget helytelen szátmlára fizr;ti be, az nem számít
teljesítésnek. A Béľlő késedelmes fizetése esetén a Béľbeadő a Pol'gálri Törvénykĺinyvben
meghatározottkésedelmikamatotszáĺmítjaf e|.

Ha a külön szolgáltatások díját a Béľbeadó szám|ázza a Béľlő fe|é, azt a Béľlőnek a szám|án szereplő
határidőig kell átutalnia a megjelölt száĺn7ára. A fizetéssel és késedelemmel kapcsolatosan egyebekben
a bérleti díjra vonatkozóak azirányadőak.

9.

A Bérlő hozzźłjáru| atlhoz, hogy a Béľbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait nyilvántartsa.

10.

A Bérlő hozzájáru| aÍlhoz, hogy bérleti díj, közĹizemi díj,használtati díj és egyéb hátralék esetén - ha a
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget - a Béľbeadó a jelen szerződésben szereplő adatait
követeléske ze|ő cégnek kiadj a.

11.

A Bérlő tudomásul Veszi, amennyiben vele szemben bérleti díj, közmű díj, késedelmi kamat va1y a
ktivetelés beszedésével kapcsolatos költség merül fel, az 6ita|a a Béľbeadónak befizetett összeget a
Bérbeadó előbb a költségekľe, majd a kamatokra, ezután a bérleti díj, majd a kcĺzüzemi díjtartozásra
számolja el.
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12.

A Béľbeadó a bérleményeket áttadás - átvételi eljárással adja birtokba, amennyiben a Béľlő a jelen
szerződés hatá|yba |éýséhez szĹikséges feltételeket teljesítette. A felek az átadás-áttvételi eljárás során
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a bérlemények állapoĺát, a mérőórák állását, valamint
minden, a bérlettel kapcsolatosan rögzíteni szükséges körülményt.

13.

A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségekre vonatkozó olyan joga,
amely a Bérlőt a helyiségek birtokbavételében, zavartz|anhasználatban akadályozza, vagy kor|áttozza.

14.

A bérlet tart'ama a|att a Bérbeadó gondoskodik a Béľlő tűrési k<jtelezettsége mellett, az é|etveszé|yt
okozó, az ingat|an á||agát veszé|yeztető, a helyiségek rendeltetésszenĺ haszná|atát lényegesen
akadályoző, a Béľbeadót terhelő hibák kijavítrásáról. A Béľlő e munkálatok e|végzését a bérbeadóval
történt megállapodás alapján átvállalhatja.

15.

A Béľlő kijelenti, hogy a Bérlemények kizáró|ag a 4. pontban megjelölt tevékenységének végzése
cé|jábó| veszi igénybe'

A Szerződő felek rögzítik, hogy a Béľlő á'|ta| a bérleményekbe torténő befogadáshoz, a|bér|ętbe
adáshoz, a helyiségek cseĘéhez, a bérl'eti jog átrvházásához a bérbeadó írásbeli hozzájáru|ása'
valamint a Béľbeadó és Béľlő ezzel kapcsolatos írásos megállapodása (bérleti szerződésmódosítás)
szükséges.

A Béľlő tudomásul veszi, hogy a további használatba la|bér|etbeladás kapcsánkizäró|ag természetes
személlyel, valamint anemzęti vagyonról szó|ó2oI1. évi CXCVI. tĺirvény 3. $ (1).bekezdés 1. pont
szeľinti áltl.áLtható szervezette| köthet szerződést. Tudomásul veszi továbbá, amennyibęn a vele
szerződött fél tulajdonosi szerkezetében, vagy egyéb okból olyan vá]tozás áll be, amely a|apján már
nem minősül átlátható szeÍvezetnek, ktiteles vele szemben a béľleti szerződést azonnali haĺállyal
felmondani. E tényt a használatba la|bér|etbel adásľól sző|ó szerzódésben rögzítenie kell. Az előbbiek
elmaradása esetén a Béľbeadó a Béľlővel szemben a bérleti szerződést azoľľia|i hatállyal
felmondhatja. A bérlemények bérleti joga kizárő|ag a Bérbeadó hozzájáru|ása mellett ruházható átt

másra vagy cserélhető el természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonľól szó|ó2oI1. évi CXCVI.
törvény 3. $ (1). bekezdésben meghatározott átt|átható szervezette|.

16.

A Bértő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiségek birtokba adását követő 8 napon belül,
amennyiben a helyiségek rendelkezik közmű ellátottsággal, kezdeményezi a helyiségekben a saját
költségén a vízóra felszerelését/hitelesítését, lejáľó vízóralvízőrák cseĘét (a cserével kapcsolatos
költségek vállalásával), va1y a nevére történő áltírását valamint valamennyi, a bérlemények
használatálhoz a Bérbeadó szerint szükséges szolgáltaĺási sz'erzódés megkötését (a továbbiakban:
szo|gáitatási szeľződés) a Fővárosi Vízművek 7'rt-ve|, a Díjbeszedo 7-rt-ve|, az FlLb'dÚ Zĺt-ve|, a
FOTAV Zrt-ve|, a Gázmuvek Zĺt.-ve| és egyéb szo|gáůtatőval (a továbbiakban: Szolgáltató), és a
szolgáltatási szerződés megkötését a Bérbeadó felé 60 napon belül a szolgáltaĺási szerződés egy
máso latának átadá,sáv a| igazo|j a.

A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a Béľbeadó a bérleti jogviszony fennállása alatt kíván közmű
mérőóráĺ felszereltetni a bérleményekben, azt tumi köteles, és a méróóra felszerelését követő 8 napon
belüI a saját nevében a szolgáltatási szerződést meg kell kötnie, a megkötés tényétpedig a szolgáltatási
szęrződés egy másolaĺának megkĹildésével kell igazolnia a Béľbeadó felé.
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A Bérlő vái|a|ja, hogy a szolgáltaĺási szerződésekben szereplő, illetve a szolgáltató á'|ta|kiszáml.ázott
szolgáltatási és egyéb díjakat a bérleti jogviszony - jelen szerződés 5. pontjában szereplő - kezdeti
idopontjától a szerződésben, illetve a szám|álban szereplő határidőig a szo|gáltatők részére
rendszeresen megfizeti.

17.

A Szerződłj felek rögzítik, hogy a Bérlő a bérleti szerződés megkötését megelőzően a Bérbeadó által
megállapított bankszámlára 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő, ;sltslssssllssss. Ft tisszegiĺ óvadékot
megfizetett.

A Béľbeadő az óvadékot a Béľlő áitz| meg nem fizetett bérleti díj, akoziizemi díj vagy károkozás
esetén a kárta|anítás kiegyenlítésére, valamint ezek kamataira és költségeire szabadon, a Béľlő
hozzájátru|álsa né|kĺil felhasználhatja. Ez esetben a Béľlő köteles az óvadékot az eredeti összegre a
Béľbeadó írásos felhívásáttó| számított 8 napon belül kiegészíteni
A befizetett óvadék cĺsszeg nem kamatozik és a bérleti szerződés megszűnése kapcsán a
helyiségek Béľbeađónak töľténő visszaadását követő 30 napon belül visszajár aBérlőnek, ha
elĺkoľ nincs semmífé|ehátra|éka, és a béľleményeke újra hasznosítható állapotban adja vissza
birtokba a Béľbeadónak. Amennyiben a helyiségek visszaadásakor a Bérlőnek az
onkormĺínyzat' va1y a Béľbeadd rerc a bérleménny"i kup".olatosan lejáľt taľtozása van, a
tartozást a Bérbeadő az ővadékĺisszegéből levonhatja.

18.

A Béľlő köteles a bérleményeket és a berendezési tárgyait rendeltetésszeruen használni, valamint
gondoskodni a berendezési tárgyakban, - ideértve aZ épület szerkezeti elemeiben, vezetékekben,
épülerfelszerelési tárgyakban - mind a kizárólagosan használt, mind a kĺizösen használt helyiségekben
a saját, va1y a bérlemények használatára vele együtt jogosított személyek magatartása folytán
keletkezett hibák kijavításáró| és az okozott kár megtérítéséről.

A Bértő kö,teles az áů|agmegóvás érdekében a bérleményeken belül felmerülő karbantartiísi, javíĺási
munkákat saját költségén elvégezni. A bérlemények burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
bérlemények berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantartásźłva|, illetőleg azok
pótlásával, cseĘével kapcsolatos költségek viseléséľe a Béľlő köteles' Ettől a felek ki.il<in

megállapodásban eltérhetnek.

A Bérlő az épĹiletben levő többi bér|ő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát és munkáját zavaró
tevékenységet nem folytathat. A Béľlő, a tagjai, dolgozói, üzleti partnerei sem tanúsíthatnak olyan
magatart.iást, amely a ttibbi bérlő, a szomszédok, valamint a lakók nyugalmát vagy munkájáttzavarja.

A Béľlő köteles a bérlemények ktĺzvetlen kömyezetében akár a béľlő vagy tagja, dolgozói, üzleti
paľtnerei, ügyfelei által tanúsított, a köz<isségi együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes
magataľtiásokat, az ĺinkormányzat közterület felügyeletét ellátó szerve felé haladéktalanul bejelenteni.

A Béľlő a bérleményekben kizátrő|ag az álta|abeszerzett, a tevékenységbez szükséges engedélyek (pl.
működési engedély, építési engedély, használati módváltoztatás - beleértve aZ eÍIeÍgia igényt is)
birtokában kezdheti meg a tevékenységét. A bérleményekben csak a szerződésben foglalt tevékenység
e||átásához szükséges gépeket és berendezéseket üzemeltetheti. Az üzemeltetés a sajátkockázatára,
felelősségéľe és terhére történik'



A Béľlő tudomásul veszi, amennyiben a bérleményeket a Béľbeadó felhívása ellęnére nem használja a
4.) pontban meghatá,rozott célra, a Bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt felmondani.

t9.
A bér|ő tulajdonában álló, a bérleményekben levő vagyontárgyakĺa, valamint a tevékenységből eredő

káľokra a Béľlő köteles biztosítást kcitni, és a biztosíLási kötvényt köteles a béľleti szerződés

megktitését kĺjvető9O napon belül a Béľbeadónak bemutatni.

20.

A Bérlő saját kĺĺltségén köteles gondoskodni:

a.l abér|eményeket, a bérlemények'heztartozó eszközĺik, berendezések állagának megőrzéséről,

b.l az épület továbbá a k<izös hasznźiatra szolgáló helyiségek és teľületek tisztántartásráról és
megvi|ágítátsáról, ha ęz aBér|ő tevékenysége miatt válik szükségessé,

c./ a tevékenységéve| kapcso|atban keletkezett háztartási és ipaľi hulladék e|szá||ítÁsáró|,

d.l az épület olyan központi berendezéseinek karbantart"ásáról, amelyeket a BérI.ő kizárólagosan
haszná|, illetőleg tart üzemben,

e./ a helyiségeh'hez esetlegesen t.artozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, eľnyőszerkezet,
biztonsági berendezések karbantartásáró|,

f./ a helyiségekben fo|ytatott tevékenység ktirében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg cseréről,

g./ működésével cisszefüggő hatósági engedélyek beszerzéséról, valamint
h.l ha a bérlemények előtt járda van, annak a tisztán taľtásáró|.

i.l ahatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan betartásáró|.

j.l abér|eti szerzódés megszűnését követő 15 napon belĹil a cégnyilvántarĺásból töröltetni a

székhelyként illetve telephelyként bejelentett bérleményeket, és ezt a Bérbeadó felé igazolni

k.l mjndazt, amit jogszabályok előírnak.

21.

A Béľlő a bérleményekben csak a Béľbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján végezhet bármiféle
átalakítást, beleértve tevékenységéhez szükséges sajátköltségén vé'gezendő átalakításokat is.

Az áłta|akítási munkálatokhoz sztikséges hozzájáru|ások és hatósági engedélyek beszerzése a Béľlő
kcitelessége.

A Béľlő tudomásul veszi, bármiféle átalakíĺási' felújítási, karbantartási munka _ beleértve a
bérlemények szerződéskötéskor megismert á'||apotźů.loz képest szükséges állagmegóvó, javító és
karbantarLási munkákat is _ ellenéľtékének bérleti díjba történő beszámítására, ktilĺin igénylésére,
illetve emiatt a bérleti dd csökkentésére csak a munka megkezdését mege|őzoen a Béľbeadóval
előzetesen történt megállapodás alapján van helye.

A Béľlő értéknövelő bęnlházásalt jogosult - a Bérbeadóval ezekre történő megegyezés hiányában
pedig kĺiteles - a szerződés megszűnésekor a bérlemények ái|agának sérelme nélki.il leszerelni, illetve
k<iteles a leszęreléssel okozott állagsérelmet a Béľbeadónak megtéríteni, az eredeti állapotot
helyľeállítani. A Béľbeadó a Béľlő értéknöVelo beruházásainak megtérítésére akkor köteles, illetve
abban az esetben köteles jogalap nélkĹili gazdagodás címén a Bérlő részére pénz<isszeg megfizetésére,
ha a beľuházáshoz vagy értéknövelő munkáthoz e|őzo|eg a Bérbeadő hozzájárult, és abban a felek
íľásban megállapodtak. A Bérlő ilyen címen bérleti díjba történő beszámíĺásra csak akkor jogosult, ha
a Béľbeadó eÍlhez e|őző|eg hozzájátu|t.
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22.

A Béľlő az épu|et homlokzatán- a tiársasházban|évő helyiségek esetén a társasház k<izgyűlése, tiszta
<ĺnkormányzati tulajdonú házban lévő helyiségek esetén a Bérbeadó előzetes engedélyéve| és az áita|a
jóváhagyott helyre és kivitelben - csak olyan cégtáblát, emblémát, reklámot, légkondicionáló
berendezést, sze||őzó kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő. Az
építési engedély köteles cégtáb|a, embléma, ľeklám, légkondicionáló berendezést, sze||őző kivezetést
kihelyezése ezen felüljogerős építési engedély birtokában helyezhető el. A ĺársasházvagy a Béľbeadó
előzetes engedéIye nélktil, vagy építési engedély nélk{il kihelyezett dolog esetén a Bérbeadó a bérleti
szęrző dést felmondhatj a.

A tiszta önkormányzati tulajdonú házban lévő helyiségek estén Bérbeadó a reklám engedélyezését
bérleti díjhoz ktitheti.

23.

A Béľlő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szó|ó2011. évi CXCVI. törvény 3.$ (1).bekezdés 1. pont
b. alpontja alapján á!t|á!rhaó szervezetnek minősül. Ezt a tényt a Bérbeadónak átadott cégkivonattal
igazo|ja. Vállalja, hogy a bérleti szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan
módon, amely alapján már nem minősül átt|átható szervezetnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt vagy egyéb okból már nem minosül átlátható
szervezetnek, a Bérbeadó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Bérlő a székhelyében, a cé,gegyzésében, vagy képviseletében bekövetkező váł|tozást köteles a
cégbírósági váitozásje|entési kérelem benyújtását kĺivető 1.5 napon belül a Bérbeadónak bejelenteni.
Hasonlóképpen közölni kę|| a szerződésben szereplő bankszámlája megszíĺnését és az új bankszámla
számá,t. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Bérlő fe|el.

Az értesíteseket a Szerződő Feleknek a szęrződésben rögzített székhelyére lehet érvényesen
kézbesíteni kézbesítővel és posĺán. A felek rögzítik, amennyiben a Bérlő a székhelyében
bekövetkezett változást a Bérbeadónak nem jelenti be, a Béľbeadó által az utolsó ismert címre
kĹildött leveleket a Béľlő áůta|kézhezvettnek kell tekinteni.

A' Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton megktildcitt ktildeményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az áLtvételt megtagadja. Ha a
kézbesítés azért vo|t eredménytelen, mert a címzett az fuatot nem vette áłt laz ,,nem kereste'',
,,elköltözött'' vagy ,,ismeretlen he|yre kö|tözött'' jelzéssel érkezett visszď aZ iratot annak
visszaérkezése napj án kell kézbesítettnek tekinteni.

u.
A Béľlő a tudomásra juĺástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a Béľbeadónak, ha vele
szemben felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a végelszámo|ásátthatározta e|'

Hahúrozatlan idejíÍ hérleti szerződés esetén

25.

A bérleti jogviszony az 5./ pontban meghatározottkezdeti időponttól határozat|an ideig tart.
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26.

A Szerződő Felek bármelyike jogosultak a bérleti szęrződést indokolás nélktil 30 napos felmondási
idővel felmondással felmondani. A felmondás a hónap utolsó napjára szólhat.

Hahúrozott i,dejíí bérleti szerződés esetén

25.

A bérleti jogviszony az5.l pontban meghatározottkęzdęti időponttól haÍározott ideig tart, afe|ekazt
csak egyező akarattal sztintethetik meg, kivéve az a|átbbi, valamint jogszabályban meghatározott
eseteket.

26.

A határozott idő a|att a Bérbeadó jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a bérleti
jogviszonyt, ha

a.l az onkormányzat a he|yiségeket nem önkormányzati tulajdon esetén az onkormányzatokra
érvényes jogszabályban meghatátozott mindenkori kisajátítási jogcímek alapján kisajátíttatná, feltéve,
hogy a Képviselő-testület azon céI megvalósításáról már döntést hozott, ame|yhez a helyiségekľe
sztiksége van.

b./ a helyiségek la helyiségeket érintő épületrészt/ álta|akításátra, lebonüísára, Vagy rendeltetésének a
megváltoztatásĺíra az onkormányzat jogerós és végľehajthatóhatósági engedélyt kapott, vagy

c.l az orlkormányzat jogszabály vagy ajogszabályon alapuló hatósági hatÁrozat alapján ktĺteles a
helyiségeket harmadik személynek átadni.

A határozott idő alatt a Bérlő jogosult háromhavi felmondási idővel felmondani a bérleti jogviszonyt.
ha a bérlet fenntartása máľ nem á|l érdekében.

27.

A Bérlő rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, ha a Bérbeadó a jelen bérleti
szerzodésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.

28.

A szerződo felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĹikre
vonatkozó egyes szabátyokról szó|ó 1993. évi LXXVII. törvény 25. $-a szerint a bérleti jogviszony
Bérbeadó részéró| töľténő ľendkívĹili felmondásának van helye a következő esetekben és módon:

a.lHa a Bérlő a bérleti díj fizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a Bérbeadó
köteles a Bérlőt - a következményekľe figyelmeztetéssel _ a te|jesítésre írásban felszólítani. Ha a
Bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a Bérbeadó további nyolc napon beltil
írásban felmondással élhet. A felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára
szólhat. A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál.

b.l Ha a Bér|o magatart.ĺása szo|gái a felmondás alapjául, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a
következményekre figyelmeztetéssel - a magatarÍáls megszüntetésére vagy megismétlésétől való
tartózkodásra a tudomására jutásáttó| számított nyolc napon belül íľásban felszólítani. A felmondást az
alapjául szolgáló magatartiás folytatásáról vagy megismétlésétő| számított nyolc napon belül írásban
kell koz<ĺlni.
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29.

A 28. pontban meghatáľozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Bérbeadó ľendkívüli
felmondással szüntetheti meg a bérleti jogviszonyt ki.ilönösen akkoľ, ha a Bérlő

a./ A bérleményekben a sztikséges engedélyek hiányában kezdi meg a tevékenységet,

b./ A bérleményeket nenr a jelen szeľződésben meghaĺározottcé|Ía használja, vagy másnak a Bérbeadó
hozzÁjátru|ása nélkiil részben vagy egészben használatra átengedi, vagy arÍa a Bérbeadó
hozzájáru|álsához kötött bármilyen szerződést köt, hozzájátrulás nélktil.

c.l A Bérbeadó részére fizetendó bérleti díj, kozizemi dd, kártérítés, illetve egyéb fizetési
kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a Bérbeadó írásos - a felmondás kilátásba helyezését
is tartalmazó - felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvéte|ét követő 8 napon belül
nem tesz eleget.

d./ A bérleti szerzodés megkötését követő 8 napon belül nem kezdeményezi, vagy a Bérbeadó
felhívását kĺĺvető 8 napon belül nem intézi a vízőra nevére történő átírását, valamint nem köti meg a
bérlemények használaLához szükséges valamennyi szolgáltatási szerzodést, vagy a szo|gáltató
felhívásában szereplő haĺáľidőn belül a szolgáltatási szerződések szükség szęrinti módosíĺísát, vagy
ezek megkiĺtését az előbbi határidőn belül a Béľbeadó felé a szerzodések egy másolatának leadásával
nem igazolja. Meghiúsítja, ill. akadályozza azúj m&őóra beszerelését'

e./ A szolgáltaĺási szerződésekben szereplő, illetve a szo|gáltató által kiszámlázott szo|gálltat'ási és
egyéb díjakat a bérleti jogviszony kezdeti időpontjától a szerzódésben, illetve a szám}átban szereplő
haĺáridőig a szolgáltató részére nem fizeti meg.

f .l Abefizetett óvadék részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt az eredeti cisszegre a Bérbeadó
íľásos felhívásátő| számított 8 napon belül nem egészíti ki.

g.l A bér|eményeket és berendezési tárgyait nem rendeltetésszenĺen használja, az ezekben áł|ta|a

okozott hibákat a Bérbeadó felhívására, 8 napon belül nem javítja meg, ill. a kfut nem téríti meg a
bérbeadónak'

h./ A Bérbeadó felhívása ellenére nem végzi e| az ái|agmegóvás érdekében a bérleményeken beliil
felmeľülő felújítási, karbantartĺási, javítási munkákat.

i./ A bérleményekben a Bérbeadó elozetes engedélye nélkĹil végez áta|akíĹást vagy bővítést. A
társasház

vagy a Bérbeadó előzetes engedélye nélkĺil, vagy építési engedély nélkĹil he|yez ki reklámot illetve
cégtáb|át,légkondicionálóberendezést,sze||őzőkivezetést.

j./ A bérleményeket úgy használja, a Bérlő, a tagjai' a dolgozói, azuz|eti partnerei olyan magataľĹást
tanúsítanak, amely az épületben levő másik béľlőt, lakókat, szomszédokat, a tevékenységében zavarja
vagy veszélyhelyzetet, teremt, és ezt a magatartásált a Bérbeadó felszólíuását ktjvető 8 napon belü| nem
szünteti meg.

k./ A Bérlő a bérlemények közvetlen környezetében akár abér|o vagy tagsa, dolgozói, üzleti partnerei,
ügyfe|ei által tanúsított, a kcizösségi egyĹittélés ktivetelményeivel kiľívóan ellentétes magatartásokat
neki felróható okból az <ĺnkormányzat közteľület felügyeletét e||átő szerve felé nem jelenti be.

|./ A bérleményeket a Bérbeadó felhívása ellenére sem használja, ill. nem rendeltetésszeruen használja.

m./ Nem köt biztosíĺást a bérleményekben levő vagyontfugyaira, valamint a tevékenységéből eredő
károkra, a kĺitvényt a Bérbeadónak a szerzodésben meghatározott határidőn belül nem mutatja be, és
mindezt a Bérbeadó felhívása el|enére 8 napon belüI nem pótolja.

n.l A hatósági, tiizvédelmi, balesetvédelmi és polgáľi védelmi előírásokat a Bérbeadó felhívása
ellenére nem tartja be.

o./ A székhe|yében, lakcímében bekövetkezettvíltozáłst nem je|enti be a Bérbeadónak
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p./ Nem engedi be a Bérbeadó képviselőjét a bérleményekbe a rendeltetésszeriĺ haszĺáiat ellenőrzése,
illetve a Bérbeadót terhelő felújítási munkák végzése érdekében, ill. ezek végzésében akadáiyozza.

q./ A jelen szerződésben foglalt esetekben.

30.

A bérletijogviszony egyebekben a 34. pontban hivatkozottjogszabályok által szabályozott esetekben

szíĺnik meg.

31.

A bér|eti jogviszony bármilyen megszűnése esetén a Béľlő köteles a bérleti jogviszony utolsó napján a
bérleményeket kitirítve, tisztźn, az átvéte|kori felszereltségge|, a Béľbeadó képviselójének átadni. A
fe|ek az átadott bérleményekről állapotfelvételt és helységle|tált, tarta|mazó jegyzőkönyvet vesznek
fel. A Bértő hozzájátu| abhoz, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnését követő 8 napon
belül ingóságaitól kiürítve nem hagyja el a bérleményeket, a bérbeadó illetve képviselője jogosulttá
válik arra, hogy a helyiségeket felnyissa, az ingőságokat a bérlő kĺiltségére elszállítsa, és a
bérleményeket birtokba Vegye. A Bérbeadó az ingóságokon törvényes zálogjogot szerez a hátralékos
bérleti és használati díj, valamint a járulékai eĘéig.

32.

Ha a bérlemények korábban a Béľlő székhelyeként vagy telephelyeként a cégbíróságon bejelentésre
került, a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül a bérlő kĺjteles azt töröltetni.

33.

A Béľlő a bérleti jogviszony bármely okból történő megsziĺnése esetén csere helyiségekre nem tarthat
igényt. Kárta|anításra abban az esetben tarthat igényt, ha a béľleti jogviszony - részétő| tĺirténő _
felmondására a Béľbeadó szerződésszesése miatt került sor'

34.
A jelen bérleti szerzodében nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletéről szóló
1993. évi LXxVm. törvény, a nemzeti vagyonról sző|ó 2011. évi CxCvI. tcirvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2O|3. évi V. törvény, valamint az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás
cé|jára szo|gá|ó helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35lfoI3 (vI.20.) Budapest Józsefvárosi
onkormányzati rendelet mindenkori vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

35.

Szerződő Felek az esetleges jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli megállapodással kíséľlik meg
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre' a bérlemények helye szerint illetékes bíróság
kizárólagos illetékességét kt'tik ki.

36.

A Béľlő kijelenti, hogy a je|en szerződésben foglalt kĺitelezettségei vállalására kÓzjegyzó e|ótt
egyoldalri kdtelezettségvállalási nyilatkozatot ír a|á.Ez a|apján bírósági végrehajtásnak van helye. A
bérlő tudomásul veszi, amennyiben az egyo|da|ú kdtelezettségvállalási nyilatkozatot a jelen bérleti
szerzódés a|áírásáÍ követő 5 munkanapon belül nem írja a|á, az onkormányzatnak, illetve a
Béľbeadónak a Béľlő kijelcĺléséről szóló jognyilatkozatálhoz való kötöttsége megszťinik, a jelen
bér|eti szerződés a hatáiv át veszíti.

ASzerződő Felek kijelentik, hogy a bérleti jogviszonyból mindenkor fennálló bérleti díj, közmű díj és

egyéb tartozás mértékét a Bérbeadó szám|ái, nyilvántartiásai, könyvei alapján késztilt kozjegyzoi
okiratba foglalt ténytanúsítvány igazo|ja, amelynek elfogadására a Felek jelen szerződés aláírásával
kötelezettséget vállalnak.
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A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Béľbeadó a kozjegyzótől a teljesítés kcitelezettség
|ejárata, a bérleti jogviszony megsziĺnése megái|apítÁsának ténytanúsítványba foglalását is kérheti,
amennyiben a bírósági nemperes e|játráshoz ene szükség van.

A Szerződłí Felek a felkéĺt kozjegyzőnek a titoktartási kötelezettsége alól a felmentést megadják,
abból a célból, hogy a fenti egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot, ill. a ténytanűsítványt
elkészítse.

A Szeľződő Fe|ek ĺogz,ítik, hogy egyo|r|aIli köte|ezettségvá|talási nyilatkozat és a ténytanŕlsítvány
költšégei a bérlőt terhelik.

37.

A Szerződő felek rögzítik, hogy a lakások és helyiségek bérletéról sző|ó 1'993. évi LXXVIII. törvény
11/A. $ (1) bekezdése és a 95. $ (2) bekezdése értelmében 2016. január 1. napjától a Bérbeadó a nem
|akás cé|jára szo|gá'|ó helyiségek tekintetében a jogszabályban meghatźĺrozott energiahatékonysági
tanúsítvány másolati pé|dálnyá't a bérleti szerződés megkötését megelőzően köteles az (lj bér|ónek
bemutatni, és azt a szerződés megkötésével egyidejűleg a Bérlő részśre átadni.

A Bérlő jelen okirat a|áírásáva| kijelenti, hogy . ..... azonosító száłmmal ellátott
energiahatékonysági tanúsítvány eredeti pe|dányáłt megtekintette, továbbá az azza| mindenbęn
megegyező másolati példányt átvette.

38.

A jelen bérleti szerzodés akkor lép hatályba, ha a Bérlő az óvadékot a Bérbeadónak megfizette,
valamint akozjegyzóné| az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot a|á,írta.

39.

A jelen bérleti szerzódés megk<itéséve| a Szerzrődő felek köztitt a bérlet tárgyában korábban
esetlegesen létrejött szóbeli vagy írásbeli megállapodások a hatályukat veszítik, kivéve azokat,
amelyek a jelen szerzodés mellékletét képezik.

40.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a bér|eti szerződés a|áírásfua jogosultak. E kijelentésükért,
valamint a bérleti szerződésben leírt adatok helyességéért teljes anyagi felelősséget vállalnak.

41.

A jelen szerződés mellékletét képezi a Bérlő cégkivonata, a|áírási címpéldánya, a képviselő személyi
igazo|ványánakéslakcímkáLrtyáLjáLnakmásolata.

42.

Jelen szerződés ..........(...) számozott oldalból áll és 5 (öt) eredeti peldányban készült. A bérleti
szerződést a Szerződő Felek elolvasás uľán, mint akaratukkal mindenben megegyezót, jóváthagyó|ag

írtá"ka|á'.

Kelt Budapest,

Budapest JózsefvárosÍ onkoľmá nyzat

bérbeadó képviseletében elj áľó

Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt.
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Béľlő képviselője



11. sz. melléklet

osszefoglaló a benyrijtandó ajánlat formai és taľtalmĺ követelményeiről

Az ajźtnl'atot az ajánlattevőljogi szeméIylszervezet képviselője minden oldalon kézjegyével
köteles ellátni. Az ajánLatĺak folyamatos sorszámozással kell ľendelkeznie.

Az ajánlatot két példánybaĺr, külön |ezárt. borítékban kell benffitarli, az egyik példanyon
felttintetve az ,,Eredeti példány'', a másikon a ,,Másolati példányl' szĺiveget. A borítékon nem
szeľepelhet a benýjtóra vonatkozó jelzés.

A borítékon a következó szoveget kell feltüntetni: ,,Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. és
az ĺJII(ii út 18. szám aLatti, 36763ĺOtN48, 36764t\tNI, 36764t0tN3 helyľajzi számú nem
l akás célj ár a szo|gá|ó helyiségek együttes béľb evétele''

Az ajźn|atot sértetlen borítékban kell benyujtani, sérült, felnyitott boľítékot a Bonyolító nem
vesz áú.

Ahol az nincs jelezve, hogy másolat is elegendo, az eredeti igazo|ást kell csatolni az
ajánlathoz.

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

Az ajźnlattarta|mát a következő sorľendben kell összefrĺzni:

1. Jelentkezési lap (1. vagy 2. sz. melléklet)

2. Ajánlati összesítő (3. sz. melléklet)

3. 30 napnál nem régebbi hiteles másolat a vźl|alkozőí igazo|ványľól (egyéni vállalkozás
esetén)

4. Eľedeti, 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy végzés a szervezet
bejegyzésétől(ogiszemé|ylszervezetesetén)

5. A|áírási címpéldány eredeti példánya vagy másolata (ogi szemé|ylszervezet esetén)

6. A Ptk. előírásai szerinti bizonyítő eĘű meghata|mazás, amennyiben az aján|atot nem a
cég képvise|ője írja a|ál

7. Pá|yázati dokumentáció megvásálr|ásálrőI szóló bevéteIipéĺutálrbizony|at másolata

8. Ajránlati biztosíték befizetéséről szóló igazo|ás másolata

9. Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról, végĺehajtási eljĺírásľól (4.

sz. melléklet)

10. Bérbeszámítási kérelem esetén a kéľelem leírása és a bérlemények felújításánal
kapcsolatos elképzelé sek, hozzźxetőleges költségvetés

11. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáróI, szerzodéskötésről, ingatlanszeľzési
képességľől, ajrínlati kötdttségről (5. sz. melléklet)

I2. Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható kłőztartozásľól; KiÍróval szemben fennálló
tartozásró| (6. sz. melléklet)

ĺ 13. NAV igazo|ása arról, hogy nem áll fenn kłiztartozása.
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14. Helyi adó igazo|ás (beszerezhető: Józsefvárosi Polgáľmesteri Hivatala 1082 Budapest,
Baross l. 63-67 .II. em.)

15. Bérbeadóval szemben fennálló tartozás igazo|ása (beszeľezhető: JGK ZÍt. 1083
Budapest, Losonci x. 2. )

16. Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságľő| (7. sz. melléklet)

I7. Nyilatkozat a bankszámlaszámľóI (8. sz, męlléklęt)

18. Nyilatkozat aszervezet ált|áúhatóságárőI (9. sz. melléklet)

|9. Amermyiben szfüséges, további okiľatok a szervezet át|árhatősátgának igazolásfua

20. A bérleti szeľződéssel kapcsolatos észrevételek, módosítási javaslatok

39
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12. sz. melléklet

Altalános Tájékoztató

Az Önkormányzattulajdonát képezia Budapest VIII. keľület, Üllői út 16/8. és az Üilői út 18.

szám alatti, 36763ĺ0lN48, 36764l0lNI, 36764l0lN3 he|yajzi számú' nem lakás cé|jfua
szo|gálő helyiségek, ame|yek az ingatlan-nyilvántaľtásban egyéb és üzlet besorolással
szerepelnek.

A Budapest Józsefváľosi onkormányzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló
helyiségekben a bérbeadó helyett elvégzett munkálatok költségeinek elszámolását, aZ

onkormányzat Képviselő-testület f48ĺ20I3. (vI. 19.) számű hatáľozatának 34. pontja
szabáiyozza, Ez alapján abétbevett nem lakás céljára szolgőIő helyiségek felújítása során a
bérbeadó helyett, abér|ő á|ta| elvégzett munkálatok költségének elszámolásźra az alábbiak
szerint van lehetőség'

. A helyiségek béľbevétele előtt több alkalommal is kérheti a helyiségek megtekintését, amely
megtekintések során lehetősége van felméľni a szfüségęs munkálatokat, kikérheti szakember
véleményét, áraján|atot kérhet. Ez alapján tud dtinteni a helyiségek bérbevételéľől és

mega|apozott bérbevételľe vonatkozó páiyázatot nyíjthp be a Józsefváľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.-ĺ keresztül a tulajdonos-bérbeadó onkormányzathoz. A helyiségek
megtekintését a Kereskedelmi célú bérbeadási hoda (1083 Budapest, Losonci u. 2. |. emelet
13. szoba, tel.: 06 I 2|6-6962) á|ta| kiadott ,,Megtekintő''-vel kezdeményezheti. A
megtekintés időpontjának egyeztetést csak a megtekintőben meghatározott szeÍvezet
meghatalmazással rendelkező képviselője (dolgozója), vagy a megtekintőn meghatátozott
személy kezdeményezheti, a megtekintésen csak az a személy vehet részt.

. Bérbeszálmításra csak a tulajdonos előzetes jóvahagyása aIapján van lehetőség. Azaz vagy a
még a pályázathoz csatoltan, va1y a béľleti szeruodés megktitését követően a munkálatok
megkezdése előtt kell nyijtani a helyiségek felújítására vonatkozó tételes k<iltségvetést. A
költségvetés elfogadásáttőI, a munkálatok költségeinek bérleti díjba ttinéno beszámításáĺő| a
tulajdonosi joggyakorló dĺint. A döntés alapján megköttitt Bérbeszámítási megállapodás
alapjátn tĺirténik meg a munkálatok kĺiltségeinek elszámolása.

. A felújítás költségvetésének benyrijtása előtt kérjĺĺk, egyeztessen az Ingatlaĺlszolgáltatási
kodával (1083 Budapest, VIII. keľület oľ u. 8.; telefonszámok: 06 I334-1745, 3|4-1,098,
333-4|46), amelyek azok a felújítások, amelyeket a bérbeadónak kell e|végeznie, íEy a
költségek a bérbeadót terhelik, és melyek azok a munkálatok, amelyek e|végzése a bérlet
időtartama alatt a bérlőt teľhelik, így ezeĺ költségek megtérítésére igény nem nyújtható be a
béľbeadó felé.

. A Bizottság dĺintése utĺán a Keľeskedelmi célrí béľbeadási koda megkĺiti a Bérbeszámítási
megállapodást a bérlővel, ami után kezdődhet csak eI a fe|űjítźtsi munkálatok e|végzése, és a
költségek megállapodásban foglalt feltételek szerinti elszámolása.
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. A bérlő az áÄtala e|végzett bérbeadóra tartoző munkákról az onkormányzat, mint vevő
részére szárn7át állít ki. A béľbeadó abérbeszámítással lefedett bérleti díjat egy összegben, a
következő havi számlával egyidejűleg küldi meg a bér|ő részére. A béľlő ezt követően a
bérbeszámítás időtaľtamára, abérbeszámítás levonása után fennmaradt ĺisszegnek megfelelő
bérleti đíj szálll|átkap havonta, melyet kdteles hatáľidőľe befizetni.

A béľbeszámításra vonatkozó igényt célszenĺ mát a páIyázatban szerepeltetni (áraján|at,
kĺiltségvetés mellékletként történő becsatolásával), hogy nyertes páůyázat beadása esetén a
pőlyázatot e|bítáIő, a béľbeadói jogokat gyakorló bizottság tudomást szeÍezzen erről, és ennek
ismeretében hozhassa meg đöntését.

Béľbeadói kiitelezettség :

A helyiségekben |évő beľendezési táľgyak és közműórák működő képes állapotának
biztosítása bérbeadói kiitelezettség, amennyiben a méľőórfü átírásáva| pľobléma merül fel,
vagy azok hiánya esetén, a lőzseÍvátrosi Gazdálkodási Központ Zrt. Ingatlanszo|gáltatásí
kodájáłlozkell fordulni (1083 Budapest, VilI. keľület, Őľ u. 8. telefonszámok: 06 1334-1745,
3 14-1098, 333-4146).

A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a helyiségekĺe vonatkozó olyan
joga, amely a Bérlőt a helyiségek birtokbavételében, zavartalan használatban akadáůyozza,
vagykor|átozza.

A Béľbeadó gondoskodik a Bérlő tűrési kötelezettsége mellett, az életveszé|yt okoző, az
ingatlan á||agát veszé|yeztető, a helyiségek ľendeltetésszerĹĺ hasznáIatát lényegesen
akadályoző, a Bérbeadót terhelő hibák kijavításáról. A Béľlő e munkálatok e|végzését a
b érbeadóv al tĺirtént me gál lapodás al apj án átv áI|a|hatj a.

Bérlő kötelezettsége:

A bérleményekben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban az engedé|yező hatőságok,
szakhatóságok és közi.izemi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: hatóságok) nyl|atkozatáú,
illetve a j ogszabály szerinti tulajdonosi hozzájátu|átst megszerzéséről.

A tevékenység megkezdése e|őtt a bérbevett helyiségek használati módja megváitoztatásáłloz
a társasház be|eegyezo nyilatkozata sztikséges lehet.

A helyiségeketkizárőlag a bérleti szerződésben foglalt tevékenységľe használhatja, továbbá a
bérleményekbe történő befogadáshoz, albérletbe adáshoz, a he|yiségek cseréjéhez, a bérleti
jogátnlházásáłlozahelyiségektulajdonosánakhozzájárulásaszĹikséges.
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A helyiségekben lévő közműórfü saját névľe töľténő átíľatása. amennyiben a helyiségek
rendelkezik. víz közmű ellátottsággal. vállaUa saját kciltségen a vízóra
felszerelését/hitelesítését (az ezzel kapcsolatos költségek vállalását) vagy a nevére tĺirténő
áltíratásáĺt.

Köteles a béľleményeket és a beľendezési táttgyait ľendeltetésszeľíĺen használni, valamint
gondoskodni a berendezési táľgyakban, - ideértve az épület szerkezeti elemeiben,
vezetékekben, épület-felszerelési tráľgyakban - mind akizáró|agosan használt, mind a közösen
hasznźlt helyiségekben a saját, ya1y a bérleményeket hasznáiatára vele egytitt jogosított
személyek magataľtása folytán keletkezett hibák kijavításáľó| és az okozott káľ megtérítéséről.

Köteles az ál|agmegóvás érdekében a bérleményeken belül felmeľülő kaľbantaľtási, javítási
munkfüat saját költségén elvégezni. A bérleményeket burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a
bérleményeket berendezéseinek, a portálnak az üzlethomlokzatnak a karbantaľtásával,
illetőleg azok pótlásával, cseréjévelkapcsolatos költségek viselésére aBérIo köteles.

Az épület homlokzatán- a tĺíľsasházbaĺ lévő helyiségek esetén a társasház kĺizgyúlése, tiszta
önkormrányzati tulajdoníházbarllévő helyiségek esetén a Béľbeadó előzetes engedélyével és
az álta|a jóváhagyott helyre és kivitelben - csak olyan cégtáb|át, emblémát, reklámot,
légkondicionáló berendezést, sze||őzo kivezetést helyezhet el, amely a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő. Az építési engedély köteles cégtáb|a, embléma, reklám,
légkondicionáló berendezést, szeIIozó kivezetést kihelyezése ezen felül jogerős építési
engedély biľtokában helyezhető el.

A székhelyében, a cégsegyzésében, vagy képviseletében bek<jvetkezł\ váitozást köteles a
cégbírósági változásjelentési kérelem benyujtását követő 15 napon belül a Bérbeadónak
bejelenteni.

Béľlő a tudomásra jutástól szálmított 8 napon beltil köteles bejelenteni a Bérbeadónak, ha vele
szemben felszámo|álsi vagy csődelj árás inđult, v agy a v égelszámo|ását határozta e|.

Amennyiben az önkormányzati tulajdonú bérelt helyiségeket a bérlő székhelyeként vagy
telephelyeként a cégbíróságon bejelentette, a bérleti jogviszony megszűnését k<ivető 15 napon
belül kĺiteles azt töröltetni.
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